
 الصكوك الدوليـة
 حلقوق اإلنسـان

 HRI األمم املتحدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     GE.00-40635 

 
 

 جمموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة املعتمدة
 من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

 
 مذكرة من األمانة

 
تتضمن هذه الوثيقة جمموعة من التعليقات العامة أو التوصيات العامة املعتمدة من جلنة احلقوق االقتصادية  

جلـنة القضـاء عـلى التمييز العنصري، وجلنة القضاء على    واالجـتماعية والـثقافية واللجـنة املعـنية حبقـوق اإلنسـان، و           
 .التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distr. 
GENERAL 
 
HRI/GEN/1/Rev.4 
7 February 2000 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 2 

 

 احملتويات
 

 الصفحة 
 

 ٣ ............تعليقات عامة معتمدة من جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -أوال 
 

 ٩٧ .............................نسانتعليقات عامة معتمدة من اللجنة املعنية حبقوق اإل -ثانيا 
 

 ١٦٤ .......................توصيات عامة معتمدة من جلنة القضاء على التمييز العنصري -ثالثا 
 

 ١٨٥ .......................توصيات عامة معتمدة من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة -رابعا 
 

 ٢٤٢ .........................................تعليق عام معتمد من جلنة مناهضة التعذيب -خامسا
 

 املرفقات
 

 ٢٤٥ ...نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةقائمة التعليقات العامة املعتمدة من جل -األول 
 

 ٢٤٧ ....................قائمة التعليقات العامة املعتمدة من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان -الثاين  
 

 ٢٥٠ ..............قائمة التوصيات العامة املعتمدة من جلنة القضاء على التمييز العنصري -الثالث 
 

 ٢٥٣ ..............نة القضاء على التمييز ضد املرأةقائمة التوصيات العامة املعتمدة من جل -الرابع  
 

 ٢٥٥ ......................................التعليق العام املعتمد من جلنة مناهضة التعذيب -اخلامس



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 3 

 أوال 

 تعليقات عامة 

 معتمدة من جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 *الغرض من التعليقات العامة: مقدمة

، بناء )٣٦٧ و٣٦٦رتان ــ، الفقE/1988/14( ١٩٨٨ام ـعــة املعقــودة  ـقــررت اللجـنـة، يف دورــا الـثاني       -١
/٤٢القرار  ( وأقرا اجلمعية العامة )١٩٨٧/٥القرار   (عـلى دعـوة وجههـا اليهـا اـلس االقتصـادي واالجـتماعي             

، أن تشرع، اعتبارا من دورا الثالثة، يف إعداد تعليقات عامة تستند اىل شىت املواد واألحكام اليت يتضمنها )١٠٢
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بغية مساعدة الدول األطراف على الوفاء بالتزاماا 

 . بتقدمي التقارير

وقـد قـامت اللجـنة، وكذلـك فـريق اخلرباء احلكوميني العامل للدورة الذي كان قائما قبيل انشاء اللجنة،           - ٢
 ١٢ اىل ١٠ ومن ٩ اىل ٦ا دوريا ثانيا تتعلق باحلقوق اليت تشملها املواد من    تقرير ٤٤ تقريرا أوليا و   ١٣٨ببحث  
وتغطـي هـذه الـتجربة عـددا كـبريا من الدول األطراف يف      .  مـن العهـد حـىت ايـة دورـا الثالـثة        ١٥ اىل   ١٣ومـن   

دية والــثقافية نظمهــا االجــتماعية واالقتصــاعــلى اخــتالف متــثل كافــة مــناطق العــامل ،  دولــة٩٢العهــد، يبــلغ حاليــا 
والـتقارير الـيت قدمـتها حـىت اآلن توضح الكثري من املشاكل اليت قد تنشأ لدى تنفيذ العهد                   . والسياسـية والقانونيـة   

حــىت اآلن أي صــورة كامــلة فــيما يتعــلق باحلالــة العامليــة خبصــوص التمــتع بــاحلقوق االقتصــادية  وفــر بــرغم أــا مل ت
 املقدم إىل ١٩٨٩ لتقريرها لعام )التعليقات العامة(يف مقدمة املرفق الثالث    وتشرح اللجنة   . واالجـتماعية والثقافية  

 :الغرض من التعليقات العامة كما يلي) E/1989/22(الس االقتصادي واالجتماعي 

 حىت اآلن من حبث هذه التقارير       املكتسبةتسـعى اللجـنة، مـن خـالل تعـليقاا العامـة، إىل إتاحة التجربة                " - ٣
 اىل هانها كافـة الـدول األطـراف بغيـة مسـاعدا وتشـجيعها عـلى مواصلة تنفيذها للعهد، وتوجيه نظر                   لتسـتفيد مـ   

 واقتراح حتسينات يف اجراءات تقدمي التقارير وانعاش     ،جوانـب القصـور الـيت يكشـف عـنها عدد كبري من التقارير             
حلقوق املعترف ا يف اإلعمال تخصصة  املاألنشطة اليت تضطلع ا الدول األطراف واملنظمات الدولية والوكاالت          

 وميكن للجنة، متـى اقتضـت الضـرورة، ويف ضوء جتربة الدول األطراف . إعماالً تاماً بشكل تدرجيي وفعال   العهـد 
 ".وما تستخلصه من نتائج من تلك التجربة، أن تنقح وتستكمل تعليقاا العامة

 ـــــــــــــــــ
 .E/1989/22واردة يف الوثيقة  * 
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 *)١٩٨٩الدورة الثالثة،  (١رقم التعليق العام 

 تقاريرهاتقدمي الدول األطراف 

ستهدف أساسا مساعدة كل دولة طرف على ي تقدمي التقارير الوارد يف اجلزء الرابع من العهد          واجـب ان   -١
اليه، ومبساعدة اللجنة، يستطيع الس باالستناد  مبوجب العهد، وباالضافة اىل ذلك، توفري أساس بالتزامااالوفاء 

أن يؤدي مسؤولياته عن رصد وفاء الدول األطراف بالتزاماا وعن تسهيل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
وترى اللجنة أن من اخلطأ افتراض أن تقدمي التقارير هو أساساً مسألة اجرائية فقط . والـثقافية وفقا ألحكام العهد    

فعلى . طـرف بالـتزامها الـرمسي بـتقدمي الـتقارير اىل هيـئة الرصـد الدولية املناسبة       تسـتهدف حصـرا وفـاء كـل دولـة       
العكـس مـن ذلـك، ووفقا لنص وروح العهد، إن عملية إعداد وتقدمي التقارير من جانب الدول ميكن، ويف الواقع        

 .ينبغي، أن تكون سبيال لتحقيق مجلة متنوعة من األهداف

ة خاصة بالنسبة إىل التقرير األويل الواجب تقدميه يف غضون سنتني من بدء ، الذي يتسم بأمهياهلدف األول -٢
نفـاذ العهـد بالنسـبة اىل الدولـة الطرف املعنية، قوامه تأمني االضطالع باستعراض شامل للتشريع الوطين والقواعد                   

وميكن االضطالع . مكان بقدر اإل تأمني االمتثال الكامل للعهد   إىلسعيا  الوطنية  واالجراءات االدارية واملمارسات    
أو غريها من السلطات املسؤولة املعنية باستعراض كهذا، على سبيل املثال، بالتعاون مع كل من الوزارات الوطنية 

 .عن تقرير السياسات وتنفيذها يف خمتلف امليادين اليت يشملها العهد

لية فيما يتصل بكل حق من احلقوق   رصد احلالة الفع  ب الدولة الطرف    قيـام  يتمـثل يف تـأمني       واهلـدف الـثاين    -٣
عـلى أساس منتظم وبذا تكون مدركة ملدى متتع كافة األفراد املوجودين يف اقليمها أو املشمولني بواليتها مبختلف         

باعداد بلوغ هذا اهلدف  ال ميكن هويتضح من اخلربة اليت اكتسبتها اللجنة حىت اآلن أن. احلقـوق أو عدم متتعهم ا  
أيضا أن يوىل اهتمام خاص لألقاليم أو املناطق اليت مل األمر رات وطـنية كلية فقط، بل يقتضي        احصـاءات أو تقديـ    

حتظ بنفس القدر من التمتع وألي جمموعات أو جمموعات فرعية حمددة يبدو أا معرضة للمخاطر أو حمرومة بوجه 
تصادية واالجتماعية والثقافية   وعـلى هـذا، فـان اخلطـوة األوىل األساسـية صـوب تعزيـز إعمال احلقوق االق                 . خـاص 

واللجــنة تــدرك أن عمــلية الرصــد ومجــع املعــلومات هــذه عمــلية رمبــا . تكمــن يف تشــخيص ومعــرفة احلالــة الســائدة
توفري مساعدة وتعاون دوليني، كما تنص على ذلك تستلزم  قد اتستغرق كثريا من الوقت وتكون باهظة الثمن وأ

، من العهد، لتمكني بعض الدول األطراف من الوفاء بااللتزامات ذات     ٢٣ و ٢٢، واملادتان   ٢ من املادة    ١الفقـرة   
ــة الطــرف أــا ال متــلك القــدرة عــلى االضــطـالع بعمــلية      . الصــلة  واذا كــان األمــر كذلــك، وإذا اســتنتجت الدول

 ــــــــــــــــ
 .E/1989/22وارد يف الوثيقة  * 
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هدف النهـوض بأهداف مقبولة تتوخاها السياسة العامة وال غىن     الرصـد اليت هي جزء ال يتجزأ من أي عمليـة تست         
يف تقريرها اىل اللجنة وأن تبني طبيعة ومبلغ أي هذه احلقيقة عنها يف التنفيذ الفعال للعهد، فإا تستطيع أن تدون 

 .مساعدة دولية قد حتتاج اليها

ة، فان القيمة الرئيسية هلذا االستعراض وبيـنما يقصـد مـن عملية الرصد االستعراض املفصل للحالة السائد          -٤
تكمـن يف توفـري األسـاس لصـياغة سياسـات تـبين بوضـوح وتوجـه حنـو أهـداف دقيقة، مبا يف ذلك وضع أولويات                            

ثبات أن  مـن عمـلية تقدمي التقارير قوامه متكني احلكومة من ا   اهلـدف الـثالث   ولذلـك، فـان     . تعكـس أحكـام العهـد     
وفيما ينص العهد الدويل صراحة على التزام كهذا فقط فـي املـادة .  قد متت فعالًية هذهتقرير السياسة املبدئعملية 
التزاما مماثال هناك ، فإن "التعليم االبتدائي االلزامي ااين" فــي احلـاالت الـيت مل يؤمـن فيهـا للجميع حىت اآلن        ١٤

بوضوح التزام يتضمنه الواردة يف العهد لكل حق من احلقوق " بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ التدرجيي"
ــوارد يف الفقــرة  الــدول  ــادة  ١ال ــلزم مــن   "، ٢ مــن امل ــا ي ــتخذ م ــأن ت ــع الســبل   ... خطــواتب ســالكة اىل ذلــك مجي
 ...".املناسبة

 مـن عمـلية تقـدمي التقارير هو تسهيل الفحص العام للسياسات احلكومية املتعلقة باحلقوق                واهلـدف الـرابع    -٥
جــتماعية والــثقافية والتشــجيع عــلى اشــتراك خمتــلف القطاعــات االقتصــادية واالجــتماعية والــثقافية  االقتصــادية واال

 وقد رحبت اللجنة، يف معرض حبثها    . وتنفيذها واستعراضها  للمجـتمع يف صـوغ السياسات ذات الصلة باملوضوع        
اسية واالقتصادية املختلفة قد   للـتقارير الـيت قدمت حىت اآلن، حبقيقة أن عددا من الدول األطراف ذات النظم السي               

وأمنت دول أخرى   . شجعت هذه اموعات غري احلكومية على تقدمي مسامهاا يف إعداد تقاريرها مبوجب العهد            
وذه الطرق، فإن إعداد التقرير . بغية متكني عامة الناس من ابداء التعليقات بشأاعلى نطاق واسع نشر تقاريرها 

 الوطـين ميكن أن يكتسبا أمهية تعادل على األقل أمهية احلوار البناء اجلاري على الصعيد               والـنظر فيـه عـلى املسـتوى       
 .الدويل بني اللجنة وممثلي الدولة املقدمة للتقرير

 يتمثل يف توفري أساس ميكن الدولة الطرف نفسها، فضال عن اللجنة، من التقييم الفعال             واهلـدف اخلـامس    -٦
معامل وهلذا الغرض، قد يكون مفيدا للدول حتديد   . ء بااللتزامات الواردة يف العهد    ملـدى الـتقدم احملـرز صوب الوفا       

وعلى هذا النحو من املتفق عليه عموما، على     . معينة أو أهداف ميكن بواسطتها تقييم أدائها يف جمال معني         قياسـية   
طفال، ومدى تلقيح األطفال، سبيل املثال، أن من األمهية مبكان وضع أهداف معينة فيما يتعلق بتخفيض وفيات األ

السعرات احلرارية لكل شخص، وعدد األشخاص لكل جهة توفر الرعاية الصحية، وما اىل الكميـة املـأخوذة مـن     و
مل القياسية العامليـة حمـدودة الفـائدة، يف حـني أن املعا    مل القياسـية    ويف العديـد مـن هـذه اـاالت، تكـون املعـا            . ذلـك 

 .ري األكثر حتديدا ميكن أن توفر داللة بالغة القيمة على التقدممن املعايها الوطنية أو غري
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" اإلعمال التدرجيي"وتـرغب اللجـنة يف أن تالحـظ، يف هـذا الصـدد، أن العهـد يـويل أمهيـة خاصـة ملفهوم             -٧
لـلحقوق ذات الصـلة، ولذلك السبب، حتث اللجنة الدول األطراف على أن تدرج يف تقاريرها الدورية معلومات              

وباملـثل، يـبدو واضحا أن البيانات   . الـتقدم احملـرز عـرب الـزمن يف جمـال اإلعمـال الفعـلي لـلحقوق ذات الصـلة             تـبني   
 .بنوعها وكمها الزمة لتقييم احلالة تقييما مالئما

 يتمثل يف متكني الدولة الطرف ذاا من أن تفهم بشكل أفضل املشاكل وجوانب القصور واهلدف السادس -٨
. هود املبذولة من أجل اإلعمال التدرجيي لكامل جمموعة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاليت تواجه يف اجل

اليت حتول دون " العوامل واملصاعب" أن تقـدم الـدول األطـراف تقاريـر مفصـلة عن        الضـروري وهلـذا السـبب، مـن       
ا توفر إذاً اإلطار الذي ميكن أن تقرر وهذه العملية املتمثلة يف حتديد املصاعب ذات الصلة والتسليم بوجوده. ذلك

 .ضمنه سياسات أنسب

 يتمـثل  يف متكـني اللجـنة، والـدول األطـراف ككل، من تيسري تبادل املعلومات فيما بني                    اهلـدف السـابع   و -٩
الـدول وخـلق فهـم أفضـل للمشـاكل املشتركة اليت تواجهها الدول وتقدير أكمل لنوع االجراءات املمكن اختاذها              

وهذا اجلانب من العملية ميكن اللجنة أيضا من    . إلعمـال الفعال لكل حق من احلقوق املتضمنة يف العهد         لتشـجيع ا  
.  من العهد٢٣ و٢٢تعيـني أنسـب الوسـائل الـيت ميكـن بفضلها للمجتمع الدويل أن يساعد الدول، وفقا للمادتني              

ورا الرابعة تعليقا عاما منفصال على هاتني    ، ستناقش اللجنة يف د    اهلـدف والبـراز األمهيـة الـيت توليهـا اللجـنة هلـذا             
 .املادتني

 *)١٩٩٠الدورة الرابعة،  (٢رقم التعليق العام 

  من العهد)٢٢املادة (التدابري الدولية للمساعدة التقنية 

 مـن العهـد آلية ميكن للمجلس االقتصادي واالجتماعي بواسطتها أن يوجه انتباه هيئات     ٢٢تنشـئ املـادة      -١
وميكن أن تساعد تلك األجهزة، "تحدة ذات الصلة إىل أية مسائل تنشأ عن التقارير املقدمة مبوجب العهد األمم امل 

كـالً يف جمـال اختصاصه، على تكوين رأي حول مالءمة اختاذ تدابري دولية من شأا أن تساعد على فعالية التنفيذ           
، فمن الواضح أن ٢٢ى عاتق الس مبوجب املادة  تقع علالرئيسيةويف حـني أن املسؤولية    ". الـتدرجيي هلـذا العهـد     

مـن املالئـم للجـنة احلقـوق االقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية أن تقوم بدور نشط يف تقدمي املشورة واملساعدة اىل                  
 .الس يف هذا الصدد

 ـــــــــــــــــــ

 .E/1990/23وارد يف الوثيقة  * 
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هيئات األمم املتحدة وهيئاـا الفرعيـة والوكاالت  "، إىل أي من     ٢٢وميكـن تقدمي توصيات، وفقا للمادة        -٢
وتــرى اللجـنة أنه ينبغي تفسري ذلك احلكم حبيث يتضمن فعليا مجيع     ". املتخصصـة املعـنية بـتوفري املسـاعدة التقـنيـة         

 فقد يكون من ولذا،. أجهـزة األمـم املـتحدة والوكـاالت املشـاركة يف أي وجـه مـن وجوه التعاون اإلمنائي الدويل           
، من بني من توجه إليهم، إىل األمني العام واألجهزة الفرعية ٢٢املالئم أن توجه التوصيات املوضوعة مبوجب املادة 

للمجـلس مـثل جلنة حقوق اإلنسان وجلنة التنمية االجتماعية وجلنة مركز املرأة، وهيئات أخرى مثل برنامج األمم                
التخطيط اإلمنائي، ووكاالت مثل البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وصندوق النقد املتحدة اإلمنائي واليونيسيف وجلنة 

الدويل، وأي وكاالت متخصصة أخرى مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة 
 .األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العاملية

 إما توصيات هلا طابع السياسة العامة أو توصيات أدق تركيزا تتعلق حبالة ٢٢املادة وميكن أن يترتب على  -٣
ويف السـياق األول، قد يبدو أن الدور الرئيسي للجنة هو التشجيع على إيالء اهتمام أكرب للجهود املبذولة        . معيـنة 

ائي الدوليـة اليت تضطلع ا األمم   لـتعزيز احلقـوق االقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية يف إطـار أنشـطة الـتعاون اإلمنـ                  
وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد أن جلنة حقوق اإلنسان دعتها يف قرارها . املتحدة ووكاالا أو تقدم إليها املساعدة

إىل الـنظر يف الوسـائل الـيت ميكـن ا لسائر وكاالت األمم املتحدة      "١٩٨٩مـارس  / آذار٢ املـؤرخ يف     ١٩٨٩/١٣
لتـنمية أن تدمـج يف أنشـطتها عـلى أفضـل وجـه الـتدابري الـيت تسـتهدف تعزيـز االحـترام الكامل                       العامـلة يف ميـدان ا     

 ".للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتالحـظ اللجـنة، كأمـر عمـلي أويل، أنـه ممـا يسـاعد مسـاعيها اخلاصـة، ومما جيعل الوكاالت ذات الصلة                        -٤
ويف حني تسلّم اللجنة بأنه ميكن إظهار  . اهتماما أكرب لعمل اللجنة   أفضـل إطالعـا أيضـا، أن تـويل تلك الوكاالت            

هذا االهتمام بطرق شىت، فإا تالحظ أن حضور ممثلي هيئات األمم املتحدة املناسبة يف دوراا األربع األوىل كان 
، منظمة الصحة العاملية  ضـعيفا جـدا، باستثناء منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة و              

وباملـثل، فقـد تلقت اللجنة مواد ومعلومات مكتوبة وثيقة الصلة باملوضوع من عدد          . وهـو اسـتثناء جديـر بالذكـر       
وتـرى اللجـنة أن فهما أعمق ألمهية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف             . قـليل جـدا فقـط مـن الوكـاالت         

. ر إىل حد كبري من خالل زيادة التفاعل بني اللجنة والوكاالت املناسبة سيتيسسياق أنشطة التعاون اإلمنائي الدويل
وعـلى أقل القليل، فإن يوم املناقشة العامة لقضية حمددة، وهو ما تضطلع به اللجنة يف كل دورة من دوراا، يوفر    

 .سياقا مثاليا ميكن االضطالع فيه بتبادل لآلراء ميكن أن يكون مثمرا

 اىل القضـايا األعـم اخلاصـة بتعزيز االحترام حلقوق اإلنسان يف سياق األنشطة اإلمنائية، مل تشهد      وبالنسـبة  -٥
وتالحظ اللجنة بارتياح يف هذا . اللجـنة حـىت اآلن سـوى دليل حمدود على قيام هيئات األمم املتحدة جبهود حمددة            

رنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالكتابة إىل الصـدد املـبادرة الـيت اشـترك يف اختاذها كل من مركز حقوق اإلنسان وب          
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اقتراحام ومشورم، وعلى "املمثـلني املقـيمني لألمـم املـتحدة وغريهـم مـن املسؤولني امليدانيني لدعوم اىل تقدمي             
 بوصفها ذات بعد من أبعاد  ]اليت مت تعيينها  [وجـه اخلصـوص بشـأن األشـكال املمكـنة للتعاون يف املشاريع اجلارية               

وقـد أُبلغت اللجنة أيضا  ". ق اإلنسـان أو يف املشـاريع اجلديـدة الـيت تعـد اسـتجابة لطـلب مـن حكومـة معيـنة               حقـو 
بـاجلهود الطويلة األمد اليت تضطلع ا منظمة العمل الدولية للربط بني املعايري يف جمال حقوق اإلنسان وغريها من                 

 .بني أنشطة التعاون التقين اليت تقوم ااملعايري الدولية يف  جمال العمل اليت وضعتها هي نفسها و

األول أن جمموعيت حقوق اإلنسان ال تتجزآن . وهناك، بالنسبة اىل تلك األنشطة، مبدآن عامان هلما أمهية -٦
وهـذا يعـين أنـه ينـبغي لـلجهود املبذولة لتعزيز إحدى جمموعيت احلقوق أن تأخذ يف اعتبارها بالكامل               . ومترابطـتان 

وينــبغي لوكــاالت األمــم املــتحدة املشــاركة يف تعزيــز احلقــوق االقتصــادية واالجــتماعية    .  أيضــاىاموعــة األخــر
وهذا . والـثقافية أن تـبذل أقصى ما بوسعها لكي تكفل اتساق أنشطتها متاما مع التمتع باحلقوق املدنية والسياسية    

حنو دقيق، املشاركة يف مشاريع تنطوي، يعـين، مـن الـناحية السلبية، أنه ينبغي للوكاالت الدولية أن تتجنب، على       
مثال، على استخدام السخرة مبا يتناىف مع املعايري الدولية، أو على تعزيز أو توطيد التمييز ضد األفراد أو اجلماعات 
مبـا يتـناقض مـع أحكام العهد، أو تنطوي على عمليات إخالء أو تشريد واسعة النطاق لألشخاص دون توفري كل              

ويعين، من الناحية اإلجيابية، أنه ينبغي للوكاالت، حيثما أمكن، أن تعمل على . والتعويض املناسبةأشكال احلماية 
دعم املشاريع والنهج اليت تساهم ليس فقط يف التنمية االقتصادية أو األهداف األخرى ذات التعريف الواسع، وإمنا 

 .أيضا يف التمتع املعزز جبميع حقوق اإلنسان

 الذي له صلة عامة باملوضوع أن أنشطة التعاون اإلمنائي ال تساهم تلقائيا يف تعزيز االحترام  واملـبدأ الـثاين   -٧
قد تبني فيما بعد أا     " التنمية"فالكثري من األنشطة املضطلع ا باسم       . لـلحقوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية     

وينبغي، من أجل تقليل حدوث .  اإلنسانـا أنشـطة معوقة من حيث حقوق    إأنشـطة مل حيسـن الـتفكري فيهـا، بـل            
مشـاكل كهـذه، أن يوىل النظر، على حنو خاص ومتأن، يف كل نطاق القضايا املعاجلة يف العهد، كلما أمكن ذلك        

 .وكان مناسبا

ورغـم أمهيـة السـعي إىل إدمـاج الشـواغل املتعـلقة حبقـوق اإلنسـان يف األنشطة اإلمنائية، فمن الصحيح أن                     -٨
وهكذا، وسعيا إىل تشجيع . اصـة ذا اإلدماج ميكن بسهولة تامة أن تبقى على مستوى العموميات      املقـترحات اخل  

 من العهد، ترغب اللجنة يف توجيه االنتباه اىل التدابري احملددة       ٢٢إضـفاء الطابع العملي على املبدأ الوارد يف املادة          
 :وضوعالتالية اليت تستحق أن تنظر فيها اهليئات الوثيقة الصلة بامل
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ينـبغي، مـن ناحيـة املـبدأ، ألجهزة األمم املتحدة ووكاالا املناسبة أن تسلّم على وجه اخلصوص                 )أ( 
بالعالقة اجلوهرية اليت ينبغي إنشاؤها بني األنشطة اإلمنائية واجلهود الرامية اىل تعزيز االحترام حلقوق اإلنسان بصفة 

وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد قصور كل من . قافية بصـفة خاصـة    عامـة، ولـلحقوق االقتصـادية واالجـتماعية والـث         
اسـتراجتيات عقـود األمـم املـتحدة اإلمنائيـة الـثالث األوىل عـن إدراك تـلك العالقـة، وحتث على ضرورة أن تصحح             

 ، هذا اإلغفال؛١٩٩٠االستراتيجية الرابعة، اليت ستعتمد عام 

عتبار لالقتراح الذي قدمه األمني العام يف تقرير يف عام ينبغي لوكاالت األمم املتحدة أن تويل اال      )ب( 
 .بالنسبة اىل مجيع أنشطة التعاون اإلمنائي الرئيسية" بيان عن تأثري حقوق اإلنسان" بأن يطلب إعداد )١(١٩٧٩

ينـبغي أن يشـمل الـتدريب أو الـتوجيه املقدمـني إىل موظفي املشاريع وغريهم من املوظفني الذين                     )ج( 
  وكاالت األمم املتحدة عنصرا يعاجل معايري حقوق اإلنسان ومبادئها؛تستخدمهم

ينبغي بذل كل جهد ممكن، يف كل مرحلة من مراحل أي مشروع إمنائي، لكفالة مراعاة احلقوق  )د( 
وينطبق ذلك، مثال، يف التقييم األويل للحاجات ذات األولوية لبلد معني، . الـواردة يف العهـد عـلى الـنحو الواجب         

 . حتديد مالمح مشروع معني، ويف تصميم املشروع، ويف تنفيذ املشروع، ويف تقييمه النهائيويف

ومـن األمـور الـيت شـغلت اهـتمام اللجـنة بوجـه خـاص أثـناء حبـث تقارير الدول األطراف، األثر املعاكس              -٩
جتماعية والثقافية يف بلدان لعبء الدين ولتدابري التكيف ذات الصلة باملوضوع على التمتع باحلقوق االقتصادية واال

وتسلم اللجنة بأنه كثريا ما سيكون من غري املمكن جتنب برامج التكيف، وبأن هذه الربامج ستنطوي مرارا . كثرية
بيد أنه، يف ظل ظروف كهذه تصبح املساعي الرامية اىل محاية أهم احلقوق االقتصادية . رئيسيتقشف على عنصر 

وهكذا، ينبغي للدول األطراف يف العهد، عالوة على وكاالت . ر إحلاحا وليس العكسواالجتماعية والثقافية، أكث
األمـم املـتحدة ذات الصـلة، أن تـبذل جهـدا خاصـا لكفالة أن تكون تلك احلماية، إىل أقصى حد ممكن، مدجمة يف          

التكيف "يان باسم ومثل هذا النهج، الذي يشار إليه يف بعض األح. الـربامج والسياسـات املصـممة لـتعزيز التكيف        
، يتطـلب أن يصـبح هـدف محايـة حقوق الفقراء          "الـبعد اإلنسـاين للتـنمية     "أو باعتـباره يعـزز      " ذي الوجـه اإلنسـاين    

وباملثل، ينبغي للتدابري الدولية اخلاصة بعالج أزمة الديون        . واملعرضـني لـلمخاطر هدفا أساسيا للتكيف االقتصادي       
 محايـة احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن طريق مجلة أمور منها         أن تـأخذ يف اعتـبارها متامـا احلاجـة إىل          

ومن املمكن، يف كثري من احلاالت، أن يشري ذلك إىل احلاجة إىل مبادرات رئيسية لتخفيف عبء . الـتعاون الدويل  
 .الدين
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 من  ٢٢ألطراف، وفقا للمادة    وأخـريا، تـرغب اللجـنة يف توجيـه االنتباه إىل الفرصة اهلامة املتاحة للدول ا                -١٠
 .العهد، لكي حتدد يف تقاريرها ما قد يكون لديها من حاجات خاصة إىل املساعدة التقنية أو التعاون اإلمنائي

 احلاشية

األبعـاد الدوليـة للحق يف التنمية باعتباره حقا من حقوق اإلنسان يتصل حبقوق أخرى لالنسان                 " )١( 
 ذلك احلق يف السلم، مع إيالء االعتبار ملتطلبات النظام االقتصادي الدويل اجلديد على أساس التعاون الدويل، مبا يف
 .)٣١٤، الفقرة E/CN.4/1334(" واحتياجات االنسان األساسية

 

 *)١٩٩٠الدورة اخلامسة،  ( ٣رقم التعليق العام 

 ) من العهد٢ من املادة ١الفقرة (طبيعة التزامات الدول األطراف 

.  بأمهية خاصة لتفهم العهد تفهما تاما، وجيب اعتبار أن هلا عالقة دينامية بسائر أحكامه٢تتصـف املـادة     -١
وتشمل هذه االلتزامات . وهـي تصـف طـبيعة االلـتزامات القانونيـة العامـة الـيت تتعهد ا الدول األطراف يف العهد          

. بسلوك، والتزامات بتحقيق نتيجة التزامات )تبعا لعمل جلنة القانون الدويل(عـلى حـد سـواء مـا ميكـن أن يسمى        
وبينما مت أحيانا التشديد بقوة على االختالف املوجود بني الصيغة املستخدمة يف هذه املادة والصيغة املستخدمة يف      

 الـنظرية هلـا مـن العهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق املدنية والسياسية، من غري املسلم به دوما أنه توجد أيضا                   ٢املـادة   
وعلى وجه اخلصوص، بينما ينص العهد على اإلعمال التدرجيي للحقوق ويقر بوجود قيود ناشئة . ةأوجه شبه هام

ومن هذه االلتزامات، هناك التزامان . عـن حمدوديـة املـوارد املـتاحة، فهـو يفـرض أيضا التزامات شىت هلا أثر فوري            
حدمهــا، ويتناوـله تعــليق عـام منفصــل   أ. يتصـفان بأمهيــة خاصـة لــتفهم الطـبيعة احملــددة اللـتزامات الــدول األطـراف     

ذات الصلة " بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق"وسـتنظر فيـه اللجـنة يف دورا السادسة، هو تعهد الدول األطراف              
 ...". ال يشوا أي متييز"

 

 

 ـــــــــــــــــ

 ..E/1991/23وارد يف الوثيقة  * 
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، وهو تعهد ليس، "خطوات... بأن تتخذ"، )١(٢املادة أما التعهد اآلخر، فهو تعهد الدول األطراف، يف  -٢
وميكن أيضا تقدير املعىن التام هلذه العبارة مبالحظة بعض صياغاا . يف حد ذاته، مقيدا أو حمدودا باعتبارات أخرى

 totake" ("خطوات... بـأن تتخـذ "ففي النص االنكليزي، تتعهد الدول األطـراف . ات األخرىـــاملختـلفة بالـلغ  

steps (" بأن تعمل على"، ويف النص الفرنسي، تتعهد) ""s'engagent à agir"( بــأن "، ويف النص االسباين، تتعهد
ه، ففـي حـني أن اإلعمـال التام للحقوق ذات الصلة ميكن حتقيقه    ــوعـلي ). "a adoptar medidas"" (تعـتمد تدابيــر  

بعد بدء نفاذ العهد   غضون مدة قصرية معقولة من الزمن   تدرجييـا، فـال بـد من اختاذ خطوات باجتاه هذا اهلدف يف            
وينبغي أن تكون هذه اخلطوات متعمدة وحمددة وهادفة بأكرب درجة ممكنة من الوضوح   . بالنسـبة إىل الدول املعنية    

 .إىل الوفاء بااللتزامات املعترف ا يف العهد

، بوصفها )١(٢ذ خطوات، فهي مبينة يف املادة أمـا الوسـائل الـيت ينـبغي اسـتخدامها لـلوفاء بااللتزام باختا         -٣
وتقر اللجنة بأن التشريع مستصوب للغاية يف كثري ". مجيع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابري تشريعية"

فقد يكون من الصعب، مثال، مكافحة التمييز بفعالية يف غياب . من احلاالت، وقد ال يستغىن عنه يف بعض احلاالت
ويف ميـادين مثل الصحة، ومحاية األطفال واألمهات، والتعليم،         . ريعي سـليم ملـا يـلزم اختـاذه مـن تدابـري            أسـاس تشـ   

، ميكـن أن يكـون التشريع أيضا عنصرا ال غىن عنه      ٩ إىل   ٦وكذلـك فـيما يتعـلق باملسـائل الـيت تتـناوهلا املـواد مـن                 
 . ألغراض كثرية

ما على أن تقدم بدقة تفاصيل على األقل عن بعض ما وتالحـظ اللجـنة أن الدول األطراف قد دأبت عمو      -٤
غري أن اللجنة تود أن تشدد على أن اعتماد تدابري تشريعية، على حنو ما . اختذتـه من تدابري تشريعية يف هذا الشأن      

 "مجيع السبل املناسبة"بل أن عبارة . يـتوخاه العهـد بالـتحديد، ال يسـتنفد عـلى اإلطالق التزامات الدول األطراف        
ويف حني أنه ينبغي لكل دولة طرف أن تقرر بنفسها ما هي أنسب السبل، . جيب إعطاؤها معناها الكامل والطبيعي

السبل اليت يتم اختيارها لن تكون دوما " مناسبة"يف ظل الظروف السائدة، فيما يتعلق بكل حق من احلقوق، فإن        
طـراف ليـس فقـط مـا اتخـذ مـن تدابري، وإمنا أيضا           وعـليه مـن املستصـوب أن تـبني تقاريـر الـدول األ             . أمـرا بديهيـا   

بيد أن احلكم النهائي يف ما إذا كانت . التدابري يف ظل الظروف السائدة" أنسب"األساس الذي تعترب بناء عليه أا 
 .مجيع التدابري املناسبة قد اختذت هو حكم يؤول إىل اللجنة

 إىل التشريع، توفري سبل التظلم القضائي فيما يتعلق باحلقوق ومن بني التدابري اليت قد تعترب مناسبة، إضافة -٥
فتالحظ اللجنة، مثال، أن . اليت ميكن، وفقا للنظام القانوين الوطين، اعتبارها حقوقا ميكن االحتجاج ا أمام احملاكم

لـى حد ما، من خالل التمتع باحلقوق املعترف ا، دومنا متييز، يشجع، يف كثري من األحيان على النحو املناسب، إ
ويف الواقع، ان الدول األطراف اليت هي أيضا . توفـري سـبل التظـلم القضـائي أو غريهـا مـن سبل االنتصاف الفعالـة        

 و٣ و)٣ و١الفقرتان  (٢مبقتضى املواد (أطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ملتزمة بالفعل 
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مبا يف ذلك (ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته "  توفر سبيل فعال للتظلمبأن تكفل" مـن العهد املذكور    )٢٦
وإضافة إىل ذلك، هناك عدد . ))أ)(٣(٢املادة (املعترف ا يف العهد املذكور ( حقه يف املساواة وعدم التمييز ضده

�)أ(٧، و٣ا فيها املواد من األحكام األخرى يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مب
، يـبدو أـا قابـلة للتطـبيق الفـوري مـن جـانب األجهزة             )٣(١٥، و )٤(، و )٣(، و )أ)(٢(١٣ و )٣(١٠، و ٨، و �١

وأيـة حجـة قائـلة بـأن األحكـام املبيـنة هي،       . القضـائية وغريهـا مـن األجهـزة يف كـثري مـن الـنظم القانونيـة الوطـنية               
 .  واهيةبطبيعتها، غري ذاتية التنفيذ، تبدو حجة

ويف احلـاالت الـيت اعـتمدت فيهـا، يف شـكل تشـريعي، سياسـات حمـددة تسـتهدف بصـورة مباشرة إعمال               -٦
احلقـوق املعـترف ـا يف العهـد، تـرغب اللجـنة يف أن حتاط علما، يف مجلة أمور، مبا إذا كانت هذه القوانني تنشئ                   

ويف احلاالت . عماهلا إعماال تاما حق إقامة الدعوىلصاحل األفراد أو اجلماعات الذين يرون أن حقوقهم ال جيري إ       
اليت منح فيها اعتراف دستوري حلقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية حمددة، أو اليت مت فيها دمج أحكام العهد دجما   

ميكن مباشـرا يف القـانون الوطـين، تـرغب اللجـنة يف تـلقي معـلومات عـن مـدى إمكـان اعتبار هذه احلقوق حقوقا                            
كما ترغب اللجنة يف تلقي معلومات حمددة عن أية . )ميكـن االحتجاج ا أمام احملاكم   أي  (يهـا بالقضـاء     الفصـل ف  

حـاالت اعـترى فيها األحكام الدستورية القائمة املتصلة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضعف أو تغيري     
 .كبري

 تشمل التدابري اإلدارية واملالية )١(٢ألغراض املادة " مناسبة"والـتدابري األخـرى الـيت ميكـن أيضا اعتبارها       -٧
 .والتعليمية واالجتماعية، ولكنها ال تقتصر عليها

سالكة إىل ذلك مجيع ... ما يلزم من خطوات ... بأن تتخذ "وتالحـظ اللجـنة أن تعهد الدول األطراف          -٨
 يسـتبعد اسـتخدام أي شـكل معني من         ، ال يتطـلب وال    "السـبل املناسـبة، وخصوصـا سـبيل اعـتماد تدابـري تشـريعية             

أشـكال احلكـم أو الـنظم االقتصـادية كوسيلة لتنفيذ اخلطوات موضوع البحث، وذلك بشرط واحد هو أن يكون                   
وعــليه، فــإن العهــد حمــايد مــن حيــث الــنظم السياســية    . دميقــراطيا وأن يــتم بذلــك احــترام حقــوق االنســان كافــة  

 دقيقا بأا تقوم حصرا على ضرورة أو استصواب إقامة نظام اشتراكي واالقتصادية، وال ميكن وصف مبادئه وصفا
ويف هذا الشأن، تؤكد اللجنة . أو رأمسـايل، أو اقتصـاد خمتلط أو خمطط مركزيا أو حر، أو على أي ج معني آخر        

تصــادية جمــددا أن احلقــوق املعــترف ــا يف العهــد قابــلة لإلعمــال يف ســياق جمموعــة متــنوعة واســعة مــن الــنظم االق  
والسياسـية، بشرط واحد، هو أن يعترف النظام موضوع البحث بترابط جمموعيت حقوق االنسان وبعدم قابليتهما               

كما تالحظ اللجنة ما حلقوق . للتجزئة، على حنو ما تؤكده، يف مجلة أمور، ديباجة العهد، وأن يعكس النظام ذلك
 .املوضوع يف هذا الشأن من صلة ب،االنسان األخرى، وال سيما احلق يف التنمية
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لضـمان التمتع  " هـو اختـاذ خطـوات    ،)١(٢ الـذي تـنص عـليه املـادة     ،إن االلـتزام الرئيسـي بـتحقيق نتـيجة         -٩
تستخدم يف كثري من األحيان لوصف   " التمتع التدرجيي "وعبارة  . يف العهد " الفعـلي الـتدرجيي باحلقوق املعترف ا      

مــتع الــتدرجيي اعــترافا بــأن التمــتع الفعــلي جبميــع احلقــوق االقتصــادية ويشــكل مفهــوم الت. القصــد مــن هــذا التعــبري
وذا املعىن، خيتلف االلتزام اختالفا . واالجـتماعية والـثقافية لـن يتسـىن حتقيقـه بوجـه عام يف فترة قصرية من الزمن           

اليت جتسد التزاما فوريا  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،       ٢هامـا عـن االلـتزام الـوارد يف املـادة            
غري أن كون العهد ينص على التمتع مع مرور الوقت، أو بتعبري آخر        . باحـترام وضـمان مجيـع احلقوق ذات الصلة        

فهو، من جهة، أداة ضرورية من    . تدرجييا ينبغي أال يساء تفسريه بشكل يفرغ االلتزام من كل مضمون ذي داللة            
مل احلقيقي وما قد يواجهه أي بلد من صعوبات يف ضمان التمتع الكامل           أدوات املرونة، تعكس صورة حقائق العا     
ومن جهة أخرى، جيب قراءة العبارة يف ضوء اهلدف الكلي للعهد، ويف . باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مل باحلقوق الواقع، سبب وجوده، وهو وضع التزامات واضحة على عاتق الدول األطراف فيما يتعلق بالتمتع الكا
. ومـن مث، يفـرض العهـد الـتزاما بالتحرك بأكرب قدر ممكن من السرعة والفعالية حنو هذا اهلدف              . موضـوع الـبحث   

وعـالوة عـلى ذلـك، فإن أية تدابري تراجعية متعمدة يف هذا الشأن سوف تتطلب دراسة متأنية للغاية وسوف يلزم                
 ينص عليها العهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقصى ما هو          تـربيرها تـربيرا تاما باإلشارة إىل كامل احلقوق اليت         

 .متاح من موارد

واسـتنادا إىل اخلـربة الواسـعة الـيت اكتسـبتها اللجنة، وكذلك اهليئة اليت سبقتها، خالل فترة دراسة تقارير                     -١٠
ل األطراف حد أدىن الدول األطراف، وهي فترة تزيد على العقد ترى اللجنة أنه يقع على عاتق كل دولة من الدو

ومن مث، . مـن االلـتزام األساسي بضمان الوفاء، على أقل تقدير، باملستويات األساسية الدنيا لكل حق من احلقوق        
ي عدد هام من األفراد من املواد الغذائية األساسية، أو من أوعلى سبيل املثال، فإن الدولة الطرف اليت يحرم فيها   

سية، أو من املأوى واملسكن األساسيني، أو من أشكال التعليم األساسية، تعترب، ألول الرعاية الصحية األولية األسا
فإذا قُرئ العهد على حنو ال حيدد هذا االلتزام األساسي األدىن، . وهلة، متخلفة عن الوفاء بالتزاماا مبقتضى العهد
 ملا إذا كانت دولة من الدول قد كذلك جيب مالحظة أن أي تقدير. يكون قد جرد إىل حد كبري من سبب وجوده

 تلزم كل )١(٢فاملادة . وفت بالتزامها األساسي األدىن جيب أن تراعى فيه أيضا قيود املوارد القائمة يف البلد املعين
وكيما تتمكن ". بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة"دولـة مـن الـدول األطـراف بـأن تـتخذ ما يلزم من خطوات        

طراف من عزو ختلفها عن الوفاء على األقل بالتزاماا األساسية الدنيا إىل قلة املوارد املتاحة، دولة ما من الدول األ
جيب عليها أن تثبت أا قد بذلت كل جهد من أجل استخدام كل املوارد اليت هي حتت تصرفها يف سبيل الوفاء،           

 .على سبيل األولوية، ذه االلتزامات الدنيا

ب يف الـتأكيد عـلى أنـه حـىت عـندما يثـبت أن املـوارد املـتاحة غـري كافية، تظل الدولة          غـري أن اللجـنة تـرغ      -١١
. الطـرف مـلزمة بالسـعي لضـمان التمـتع، عـلى أوسـع نطـاق ممكن، باحلقوق ذات الصلة يف ظل الظروف السائدة                      
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ية واالجتماعية وعالوة على ذلك، إن االلتزامات برصد مدى التمتع، أو باألخص، عدم التمتع، باحلقوق االقتصاد
وقد . والـثقافية، وباسـتنباط اسـتراتيجيات وبـرامج لتعزيزها، ال تزول بأي شكل من األشكال نتيجة لقيود املوارد                 

 .)١٩٨٩( ١سبق أن تناولت اللجنة هذه القضايا يف تعليقها العام 

اء بسبب عملية   وباملـثـل، تشـدد اللجـنة عـلى أنـه، حـىت يف أوقـات وجـود قيـود شـديدة عـلى املوارد، سو                         -١٢
الـتكيف أو بسـبب االنـتكاس االقتصـادي أو غـري ذلـك مـن العوامل، ميكن، بل جيب، محاية أفراد اتمع املعرضني         

ودعمـا هلـذا الـنهج، حتيـط اللجـنة عـلما بالتحـليل الذي أعدته          . لـلمخاطر باعـتماد بـرامج هادفـة منخفضـة الكـلفة           
Protecting the Vulnerable and Promoting: ceAdjustment With a Human Fa Growthف بعنوان ـاليونيسي

، والتحـليل الـذي أعده برنامج األمم   )محايـة املعرضـني لـلمخاطر وتعزيـز الـنمو         : الـتكيف ذو الوجـه االنسـاين      ( )١(
، )١٩٩٠تقريــر التــنمية البشــرية لعــام  ( )٢( 1990Human Development Reportاملــتحدة االمنــائي يف تقريــره 

١٩٩٠ر التنمية العاملية لعام ــتقري( )٣( 1990World Development Reportلذي أعده البنك الدويل يف والتحليل ا
(. 

بأن " ال بـد مـن توجيه النظر إليه وهو أن تعهد مجيع الدول األطراف هو   )١(٢ومثـة عنصـر أخـري لـلمادة          -١٣
... الصــعيدين االقتصــادي والــتقين  تــتخذ، مبفــردها وعــن طــريق املســاعدة والــتعاون الدوليــني، وال ســيما عــلى         

أن تشري " بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحـة"وتالحظ اللجنة أن واضعي العهد أرادوا من عبارة    ...". خطـوات 
يف آن واحـد إىل املـوارد القائمـة داخـل الدولـة وإىل املـوارد املتاحة من اتمع الدويل من خالل التعاون واملساعدة        

 تؤكــد كذلــك الــدور ٢٣ و٢٢ و١٥ و١١لى ذلــك، إن األحكــام احملــددة الــواردة يف املــواد وعــالوة عــ. الدوليــني
، فإن اللجنة قد   ٢٢وفـيما يتعلق باملادة     . اجلوهـري هلـذا الـتعاون يف تيسـري اإلعمـال الكـامل لـلحقوق ذات الصـلة                 

 فيما يتعلق بالتعاون    ، إىل بعض الفرص واملسؤوليات القائمة     )١٩٩٠( ٢وجهـت الـنظر بـالفعل، يف التعـليق العـام            
، وكذلك على أنشطة أخرى، بوصفهــا مــن "توفري مساعدة تقنية" تنص بالتحديد على ٢٣كما أن املادة . الدويل

 ...".التدابري الدولية الرامية إىل كفالة إعمال احلقوق املعترف ا"بني الوسائل اليت تتيح اختاذ 

ن الـدويل مـن أجـل التـنمية، وبالتايل، من أجل إعمال احلقوق            وتـرغب اللجـنة يف الـتأكيد عـلى أن الـتعاو            -١٤
 من ميثاق األمم املتحدة، وملبادئ القانون الدويل   ٥٦ و ٥٥االقتصـادية واالجـتماعية والثقافية، هو، وفقا للمادتني         

دول اليت وهو يقع، بوجــه خــاص، على عاتق ال    . الثابـتة، وألحكـام العهد ذاته، التزام يقع على عاتق الدول كافة           
وتالحـظ اللجـنة، عـلى وجه اخلصوص، أمهية إعالن احلق يف         . تسـتطيع مسـاعدة غريهـا مـن الـدول يف هـذا الشـأن              

 وضرورة أن ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ يف ٤١/١٢٨التـنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها        
وتؤكد اللجنة أنه، يف غياب  . رف ا يف اإلعالن املذكور    تـراعي الـدول األطـراف املـراعاة التامة مجيع املبادئ املعت           

بـرنامج نشـط للمسـاعدة والـتعاون الدوليـني مـن جـانب مجيـع الـدول الـيت تسـتطيع االضطالع مبثل هذا الربنامج،                          



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 15 

ويف هذا . سـيظل اإلعمـال الـتام لـلحقوق االقتصـادية واالجـتماعية والثقافية يف كثري من البلدان طموحاً مل يتحقق            
 .)١٩٩٠( ٢أن، تشري اللجنة أيضا إىل ما ورد يف تعليقها العام الش

 احلواشي 

 )١( G.A. Cornia, R. Jolly and F. Stewart, eds., Oxford, Clarendon Press, 1987. 

 )٢( Oxford, Oxford University Press, 1990. 

 )٣( Oxford, Oxford University Press, 1990. 

 

 *)١٩٩١الدورة السادسة،  (٤رقم التعليق العام 

 ) من العهد)١(١١املادة (احلق يف السكن املالئم 

له  تقـر الـدول األطـراف حبـق كـل شـخص يف مستوى معيشي كاف              " مـن العهـد،      )١(١١مبوجـب املـادة      -١
ق فإن ح". وألسرته، يوفر ما يفي حباجتهم من الغذاء والكساء واملأوى، وحبقه يف حتسني متواصل لظروفه املعيشية 

اإلنسان يف السكن املالئم، الناتج هكذا عن احلق يف مستوى معيشي كاف، يتسم بأمهية أساسية بالنسبة اىل التمتع 
 .جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، نظرت ١٩٧٩فمنذ عام  . وقـد اسـتطاعت اللجـنة أن جتمـع قـدرا كـبريا مـن املعلومات املتصلة ذا احلق                   -٢
كما خصصت اللجنة يوما من املناقشة .  تقريرا تعاجل احلق يف السكن املالئم    ٧٥هليـئات السابقة هلا، يف      اللجـنة، وا  

، E/1990/23(ة ـــ والــرابع)٣١٢، الفقـــــرة E/1989/22انظـــر  (ة هلــذه املسـألة يف كــل مــن دورتيهـا الثالــثة   ــــ العام
ا بعناية باملعلومات اليت متخضت عنها السنة يضاف إىل ذلك أن اللجنة قد أحاطت علم  . )٢٨٥ - ٢٨١الفقرات  

 اليت اعتمدا اجلمعية ٢٠٠٠، مبا يف ذلك االستراتيجية العاملية للمأوى حىت عام )١٩٨٧(الدولية اليواء املشردين 
كما استعرضت اللجنة التقارير ذات . )١(١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١١ املؤرخ يف ٤٢/١٩١العامـة يف قرارها   

 .)٢(ها من وثائق جلنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقلياتالصلة وغري

 ـــــــــــــــــ

 .E/1992/23وارد يف الوثيقة  * 
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وبالـرغم مـن أن هناك جمموعة متنوعة واسعة من الصكوك الدولية اليت تعاجل خمتلف أبعاد احلق يف السكن       -٣
 .العهد متثل احلكم األمشل ولرمبا األهم من األحكام ذات الصلة من )١(١١، فإن املادة )٣(املالئم

وعـلى الـرغم مـن قيـام اـتمع الـدويل على حنو متكرر باعادة تأكيد أمهية االحترام التام للحق يف السكن                   -٤
احلالة  من العهد و)١(١١املالئـم، فإنـه ال تـزال هـناك فجـوة واسـعة عـلى حنـو مقـلق بـني املعـايري احملـددة يف املـادة                    

ويف حني أن املشاكل كثريا ما تكون حادة بصفة خاصة يف بعض البلدان النامية . السائدة يف الكثري من أحناء العامل
الـيت تواجـه تقييـدات كـبرية لـلموارد وغـري ذلـك مـن القيـود، فـإن اللجنة تالحظ أن مشاكل ذات شأن متمثلة يف                      

وتشري . ض اتمعات األكثر تقدما من الناحية االقتصادية      انعـدام املـأوى وعـدم كفايـة السـكن توجـد أيضـا يف بعـ                
 مليون شخص يفتقرون إىل املأوى وأكثر من ١٠٠تقديرات األمم املتحدة إىل أن هناك على نطاق العامل أكثر من 

ويبدو . وليس هناك ما يدل على أن هذا العدد آخذ يف التناقص         . )٤(مـليار شخص يعيشون يف مساكن غري مالئمة       
 . أنه ما من دولة من الدول األطراف إال وتعاين مشاكل هامة من نوع أو آخر فيما يتعلق باحلق يف السكنواضحا

ويف بعض احلاالت، تضمنت تقارير الدول األطراف، اليت نظرت فيها اللجنة، اعترافا بالصعوبات املواجهة  -٥
إال أن املعـلومات املقدمة مل تكن يف       . يف ضـمان احلـق يف املسـكن املالئـم واشـتملت عـلى وصـف هلـذه الصـعوبات                   

ولذلك، فإن هذا . الغـالب كافيـة لـتمكني اللجـنة مـن احلصـول عـلى صورة كافية للحالة السائدة يف الدولة املعنية             
 .التعليق العام يرمي إىل حتديد بعض املسائل الرئيسية اليت تعتربها اللجنة مهمة فيما يتعلق ذا احلق

تعــرب عــن " لــه وألســرته"ويف حــني أن االشــارة إىل . الئــم ينطــبق عــلى مجيــع الــناسإن احلــق يف املســكن امل -٦
 عندما مت ١٩٦٦افتراضات فيما يتعلق بأدوار اجلنسني وأمناط النشاط االقتصادي اليت كانت مقبولة عموما يف عام 

 انطباق احلق على أفراد أو اعـتماد العهـد، فإنه ال ميكن قراءة هذه العبارة اليوم باعتبارها تعين فرض أي قيود على    
جيب فهمها " األسرة"وهكذا، فإن فكرة . عـلى أسـر معيشـية تعيـلها نسـاء أو عـلى مجاعات أخرى من هذا القبيل             

ويضاف اىل ذلك أن من حق األفراد، وكذلك األسر، احلصول على مسكن مالئم بغض النظر عن     . باملعىن الواسع 
.  مجاعة أو غريها أو املركز االجتماعي وعوامل أخرى من هذا القبيلالسن أو الوضع االقتصادي أو االنتساب إىل    

 . من العهد، ألي شكل من أشكال التمييز)٢(٢وبصفة خاصة، جيب أال خيضع التمتع ذا احلق، وفقا للمادة 

ويف رأي اللجـنة أن احلـق يف السـكن ينـبغي أال يفسـر تفسـريا ضـيقا أو تقييديـا جيعله مساويا، على سبيل                        -٧
بل ينبغي النظر . املثال للمأوى املوفر للمرء مبجرد وجود سقف فوق رأسه، أو يعترب املأوى على وجه احلصر سلعة

. وهذا مناسب لسببني على األقل. إىل هذا احلق باعتباره حق املرء يف أن يعيش يف مكان ما يف أمن وسالم وكرامة
طا تاما بسائر حقوق اإلنسان وباملبادئ األساسية اليت يقوم ففـي املقـام األول، يعتـرب احلـق يف السـكن مرتـبطا ارتبا          

اليت يقال إن احلقوق املبينة يف العهد مستمدة منها " الكرامة املتأصلة يف شخص اإلنسان"وهكذا، فإن . عليها العهد
ة أهم تفسريا يأخذ يف احلسبان جمموعة متنوعة من االعتبارات األخرى، وبدرج" السكن"تقتضي أن يفسر مصطلح 
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ثانيا، . جـدا، أن يكفـل احلـق يف السكن جلميع الناس بصرف النظر عن الدخل، أو إمكانية حيازة موارد اقتصادية         
.  باعتـبارها إشارة ال إىل السكن فحسب وإمنا إىل السكن املالئم         )١(١١جيـب أن تقـرأ اإلشـارة الـواردة يف املـادة             

املأوى املالئم : "٢٠٠٠تراتيجية العامليـة للمأوى حىت عام      وكمـا أعلـنت جلـنة املسـتوطنات البشـرية وكذلـك االسـ             
التمـتع بالدرجـة املالئمـة مـن اخلصوصية، واملساحة الكافية، واألمان الكايف، واإلنارة والتهوية الكافيتني،           ... يعـين 

بــتكاليف  وكــل ذلــك -واهليكــل األساســي املالئــم، واملوقــع املالئــم بالنســبة إىل أمكــنة العمــل واملــرافق األساســية  
 ".معقولة

وهكذا، فإن مفهوم الكفاية يتسم مبغزى خاص فيما يتعلق باحلق يف السكن إذ إنه يساعد على ابراز عدد  -٨
مـن العوامـل، الـيت جيب أخذها يف االعتبار عند حتديد ما إذا كان ميكن النظر إىل أشكال معينة من أشكال املأوى               

ويف حني أن الكفاية حتددها جزئيا عوامل اجتماعية واقتصادية   . دألغراض العه " سـكنا مالئمـا   "باعتـبارها تشـكل     
وثقافيـة ومـناخية وايكولوجيـة وغـري ذلـك مـن العوامـل، فـإن اللجـنة تعـتقد أن مـن املمكـن مـع ذلـك حتديد بعض                

 :وهذه اجلوانب تشمل ما يلي. جوانب هذا احلق اليت جيب أن تؤخذ يف االعتبار هلذه الغاية يف أي سياق معني

العــام (ان شــغل املســكن يــتخذ أشــكاال خمتــلفة مــنها االجيــار   : الضــمان القــانوين لشــغل املســكن  )أ( 
، واالسـكان الـتعاوين، وشـغل املسـكن مـن قبل مالكه، واالسكان يف حاالت الطوارئ، واالستيطان غري           )واخلـاص 

ل املسكن، ينبغي أن يتمتع  وبصرف النظر عن نوع شغ    . الـرمسي، مبا يف ذلك االستيالء على األراضي أو العقارات         
كل شخص بدرجة من األمن يف شغل املسكن تكفل له احلماية القانونية من اإلخالء باالكراه، ومن املضايقة، وغري 

ولذلك، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري فورية ترمي إىل توفري الضمان القانوين لشغل . ذلك من التهديدات
واألسر الذين يفتقرون حاليا إىل هذه احلماية، وذلك من خالل تشاور حقيقي مع  املسـكن بالنسـبة إىل األشخاص       
 األشخاص واجلماعات املتأثرة؛

إن املسـكن املالئـم جيب أن تتوفر له بعض    : توفـري اخلدمـات واملـواد واملـرافق واهليـاكل األساسـية       )ب( 
أن تتاح جلميع املستفيدين من احلق يف السكن وينبغي . املـرافق األساسـية الالزمـة للصحة واألمن والراحة والتغذية         

املالئم امكانية احلصول بشكل مستمر على املوارد الطبيعية والعامة ومياه الشرب النظيفة، والطاقة ألغراض الطهي 
والتدفـئة واإلضـاءة، ومرافق االصحاح والغسل، ووسائل ختزين األغذية، والتخلص من النفايات، وتصريف املياه،           

 طوارئ؛وخدمات ال

إن الـتكاليف املالية الشخصية أو األسرية املرتبطة بالسكن ينبغي أن           : القـدرة عـلى حتمـل الكـلفة        )ج( 
وينبغي . تكـون ذات مسـتوى يكفـل عـدم ديـد إحـراز وتلـبية االحـتياجات األساسـية األخـرى أو االنتقاص منها                       

اليف املتصلة بالسكن متناسبة، بصورة لـلدول األطـراف أن تـتخذ خطـوات لضـمان أن تكـون النسـبة املـئوية للـتك                   
وينـبغي لـلدول األطـراف تقدمي اعانات سكن ألولئك الذين ال يستطيعون احلصول        . عامـة، مـع مسـتويات الدخـل       
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على مساكن ميكنهم حتمل كلفتها، فضال عن حتديد أشكال ومستويات متويل االسكان اليت تعرب بصورة كافية عن 
 مــراعاة القــدرة عــلى حتمــل الــتكاليف، ينــبغي محايــة مســتأجري املســاكن مــن   ووفقــا ملــبدأ. االحــتياجات للســكن

ويف . مسـتويات االجيـار أو زيـادات اإلجيـار املـرتفعة عـلى حنو غري معقول، وذلك من خالل اعتماد وسائل مناسبة             
كن، ينـبغي للدول  اـتمعات الـيت تشـكل فيهـا املـواد الطـبيعية املصـادر الرئيسـية ملـواد البـناء الالزمـة لتشـييد املسـا                   

 األطراف اختاذ خطوات لضمان توفر مثل هذه املواد؛

إن املسـكن املالئـم جيـب أن يكـون صـاحلا للسـكن مـن حيـث توفري املساحة            : الصـالحية للسـكن    )د( 
الكافية لساكنيه ومحايتهم من الربد والرطوبة واحلر واملطر والريح أو غري ذلك من العوامل اليت دد الصحة، ومن    

وحتث اللجنة الدول   . كمـا جيـب ضـمان السـالمة اجلسدية لشاغلي املساكن          . خاطـر البـنيوية ونـاقالت األمـراض       امل
 اليت أعدا منظمة الصحة العاملية واليت تعترب أن )٥("املبادئ الصحية للسكن"األطراف على أن تطبق بصورة شاملة 

االت املسببة لألمراض يف حتليالت الوبائيات؛ أي أن    السكن يشكل العامل البيئي املرتبط على حنو أكثر تواترا باحل         
السـكن وظـروف املعيشـة غـري املالئمـة واملعيـبة تكـون بصـورة دائمـة مرتـبطة بارتفـاع معدالت الوفيات واإلصابة                        

 باألمراض؛

إن امكانية احلصول على سكن مالئم جيب أن تكون متاحة : اتاحة امكانية احلصول على السكن )ه ( 
وجيــب أن تــتاح لــلجماعات احملــرومة امكانيــة االســتفادة بصــورة كامــلة . يــن حيــق هلــم االســتفادة مــنهاألولــئك الذ

وهكــذا جيــب ضــمان إيــالء درجــة معيــنة مــن األولويــة يف جمــال اإلســكان    . ومســتمرة مــن مــوارد الســكن املالئــم 
راض ال شفاء منها واملصابني لـلجماعات احملرومة مثل األشخاص املسنني واألطفال واملعوقني جسديا واملصابني بأم     

بفـريوس نقــص املـناعة املكتســب واألشــخاص الذيـن يعــانون مــن مشـاكل طــبية مســتمرة واملرضـى عقــليا وضــحايا      
وينبغي لقوانني  . الكـوارث الطبيعية واألشخاص الذين يعيشون يف مناطق معرضة للكوارث وغريهم من اجلماعات            

ويف العديد من . ل االحـتياجات السـكنية اخلاصـة هلذه اجلماعات   وسياسـات اإلسـكان أن تـأخذ يف االعتـبار الكـام      
الدول األطراف، ينبغي أن يكون من األهداف الرئيسية للسياسة العامة زيادة امكانية احلصول على األراضي لصاحل 

كيد حق  وينبغي حتديد التزامات حكومية واضحة ترمي إىل تأ       . قطاعـات اتمع الفقرية أو اليت ال متتلك أية أراض         
مجيـع الـناس يف احلصـول عـلى مكان آمن يعيشون فيه بسالم وكرامة، مبا يف ذلك احلصول على األرض كحق من                

 احلقوق؛

 ان السـكن املالئـم جيـب ان يكـون يف موقـع يـتيح امكانيـة االسـتفادة من خيارات العمل                       :املوقـع  )و( 
وهذا ينطبق على . لك من املرافق االجتماعيةوخدمـات الـرعاية الصـحية واملـدارس ومراكـز رعاية األطفال وغري ذ          

السواء يف املدن الكبرية ويف املناطق الريفية حيث ميكن للتكاليف، من حيث الوقت واملال، اليت تترتب على التنقل 
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وباملثل، فان املساكن ينبغي أن ال . بني املسكن وموقع العمل أن تفرض ضغوطا مفرطة على ميزانيات األسر الفقرية
 يف مواقع ملوثة أو يف مواقع قريبة جدا من مصادر التلوث اليت دد حق السكان يف الصحة؛تبىن 

ان الطريقة اليت يتم ا بناء املساكن ومواد البناء املستخدمة          : السـكن املالئـم مـن الناحية الثقافية        )ز( 
.  الثقافية والتنوع يف السكن  والسياسـات الداعمـة هلـا جيـب أن تـتيح إمكانيـة التعـبري عـلى حنـو مناسـب عـن اهلوية                       

وينـبغي لألنشـطة املوجهـة حنـو الـتطوير أو الـتحديث يف قطـاع االسـكان أن تكفـل عـدم التضحية باألبعاد الثقافية                 
 .لالسكان، وتوفري املعدات التكنولوجية احلديثة أيضا، يف مجلة أمور، عند االقتضاء

كـن أن يـنظر اليه مبعزل عن سائر حقوق االنسان   وكمـا لوحـظ أعـاله، فـإن احلـق يف السـكن املالئـم ال مي         -٩
وقد سبقت االشارة يف . ني اخلاصني حبقوق االنسان وغريمها من الصكوك الدولية املنطبقة  ـاملبينة يف العهدين الدولي   
 -ويضاف اىل ذلك ان التمتع الكامل بسائر احلقوق . وم كرامة االنسان ومبدأ عدم التمييزـهذا اخلصوص اىل مفه

مثل رابطات املستأجرين وغري ذلك من اجلماعات (احلـق يف حـرية التعـبري واحلـق يف حـرية تكويـن اجلمعيات                مـثل   
 هو أمر ال غىن عنه -، وحق الشخص يف ان خيتار حبرية اقامته واحلق يف املشاركة يف اختاذ القرارات العامة             )احمللية

وباملثل، فان حق الفرد يف .  لصاحل مجيع الفئات يف اتمعإذا مـا أريد إعمال احلق يف السكن املالئم واحملافظة عليه    
أال خيضـع ألي تدخـل تعسـفي أو غـري مشـروع يف خصوصياته أو خصوصيات أسرته أو مرتله أو مراسالته يشكل         

 . بعدا بالغ األمهية يف تعريف احلق يف السكن املالئم

وكما . خطوات معينة جيب اختاذها على الفوروبصرف النظر عن حالة التنمية ألي من البلدان، فإن هناك  -١٠
هـو مسـلم بـه يف االسـتراتيجية العامليـة لـلمأوى ويف غريهـا مـن التحليالت الدولية، فان العديد من التدابري الالزمة               
لــتعزيز احلــق يف الســكن ال تتطــلب ســوى امتــناع احلكومــات عــن انــتهاج ممارســات معيــنة والــتزامها بتيســري قيــام   

وبقـدر ما تعترب أي خطوات كهذه متجاوزة املوارد القصوى املتاحة           . ثرة مبسـاعدة نفسـها بنفسـها      اجلماعـات املـتأ   
لدولة من الدول األطراف، يكون من املناسب تقدمي طلب يف أقرب وقت ممكن للحصول على التعاون الدويل وفقا 

 . من العهد، وإبالغ اللجنة بذلك٢٣ و٢٢ و)١(١١للمواد 

راف أن تـويل األولويـة الواجـبة لتـلك اجلماعات من اتمع اليت تعيش يف أحوال غري           وينـبغي لـلدول األطـ      -١١
وينبغي، يف هذه احلالة، أال توضع السياسات والتشريعات حبيث تفيد تلك . مؤاتية بأن توليها االعتبار بوجه خاص

ن هناك عوامل خارجية وتدرك اللجنة أ. اجلماعـات مـن اـتمع احملظوظـة بـالفعل على حساب اجلماعات األخرى       
ميكن أن تؤثر على احلق يف التحسني املستمر ألحوال املعيشة، وأن األحوال املعيشية االمجالية يف العديد من الدول                  

( ) ١٩٩٠ (٢ومـع ذلك، وكما الحظت اللجنة يف تعليقها العام رقم     . اتـد تـردت خـالل الثمانيـن      ـراف قـ  ــ األط
E/1990/23    لـتزامات املبيـنة يف العهـد واجـبة التطـبيق ولرمبا تتسم بقدر أكرب من األمهية      ، تظـل اال  )، املـرفق الـثالث

ولذلك، يبدو للجنة . خـالل أوقـات االنكماش االقتصادي، وذلك بالرغم من املشاكل النامجة عن عوامل خارجية   
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اف وقراراا أن حـدوث تـرٍد عـام يف األحـوال املعيشـية والسـكنية، ميكـن عـزوه مباشرة إىل سياسات الدول األطر             
 .التشريعية، ويف غياب أية تدابري تعويضية تصحب ذلك، إمنا يتعارض مع االلتزامات احملددة يف العهد

يف حني أن أنسب وسيلة لتحقيق اإلعمال الكامل للحق يف السكن املالئم ال بد أن تتفاوت تفاوتا كبريا و -١٢
ى حنو واضح ان تتخذ كل دولة من الدول األطراف      بـني دولـة وأخرى من الدول األطراف، فإن العهد يتطلب عل           

وهـذا يتطـلب على حنو ثابت تقريبا اعتماد استراتيجية إسكان وطنية تعرف،             . مـا يـلزم مـن اخلطـوات هلـذه الغايـة           
األهـداف الالزمـة لتهيئة ظروف االيواء،       " مـن االسـتراتيجية العامليـة لـلمأوى،          ٣٢حسـبما هـو مذكـور يف الفقـرة          

 املتاحة للوفاء ذه األهداف، وطريقة استخدام هذه املوارد بصورة جمدية إىل أقصى حد بالقياس إىل         وحتدد املوارد 
وألســباب تتعــلق بانطــباق االســتراتيجية ". الــتكاليف، وحتــدد املســؤوليات واالطــار الــزمين لتــنفيذ الــتدابري الالزمــة 

 هلذه االستراتيجية أن تعكس استشارة    وفعاليـتها، وكذلـك مـن أجـل ضـمان احـترام سـائر حقـوق اإلنسان، ينبغي                 
ومشاركة مجيع املعنيني باألمر، مبن فيهم األشخاص الذين ال مأوى هلم والذين يفتقرون إىل السكن املالئم باالضافة 

وعالوة على ذلك، ينبغي اختاذ اخلطوات اليت تضمن التنسيق بني الوزارات والسلطات االقليمية واحمللية . إىل ممثليهم
 وااللتزامات املنصوص عليها يف ).يف االقتصاد والزراعة والبيئة والطاقة اخل(لتوفيق بني السياسات ذات الصلة بغية ا
 . من العهد١١املادة 

ولكي تقوم دولة من الدول . إن الرصد الفعال للحالة فيما يتعلق باالسكان ميثل التزاما آخر ذا أثر فوري   -١٣
، ال بد هلا من أن تثبت، يف مجلة أمور، أا اختذت كل اخلطوات )١(١١ب املادة األطراف بالوفاء بالتزاماا مبوج

الالزمة، إما مبفردها أو على أساس التعاون الدويل، للتحقق من املدى الكامل النعدام املأوى وعدم مالءمة السكن 
كل ومضمون التقارير، اليت ويف هـذا اخلصوص، فإن املبادئ التوجيهية العامة، املنقحة بشأن ش         . يف نطـاق واليـتها    
تقـدمي معـلومات مفصـلة عـن تلك اجلماعات داخل           " تشـدد عـلى احلاجـة إىل         )E/C.12/1991/1(اعـتمدا اللجـنة     

وهذه اجلماعات تشمل بصفة خاصة األشخاص واألسر  ". اـتمع الـيت تعترب ضعيفة وحمرومة فيما يتعلق باالسكان         
 يف مساكن غري مالئمة دون أن تتيسر هلم امكانية االستفادة من املرافق الذين ال مأوى هلم، وأولئك الذين يعيشون

، وأولــئك الذيــن خيضــعون الخــالء املســاكن   "غــري مشــروعة"األساســية، وأولــئك الذيــن يعيشــون يف مســتوطنات   
 .باالكراه، واجلماعات املنخفضة الدخل

اا فيما يتعلق باحلق يف السكن املالئم ميكن أن إن التدابري الرامية إىل وفاء دولة من الدول األطراف بالتزام -١٤
ويف حني أن التمويل العام . تعكـس أي خـليط من التدابري اليت تعترب مناسبة واليت تتخذ يف القطاعني العام واخلاص           

لالسكان يف بعض الدول ميكن أن ينفق على أجدى حنو على البناء املباشر للمساكن اجلديدة، ففي معظم احلاالت، 
 التجربة على عدم قدرة احلكومات على التغطية الكاملة حلاالت العجز يف جمال االسكان من خالل املساكن      دلـت 

على أن يقترن ذلك بتعهد " االستراجتيات التمكينية"ولذلك، ينبغي تشجيع قيام الدول بتعزيز       . املبنية بأموال عامة  
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ويتمـثل هـذا االلـتزام أساسـا يف إثبات كون التدابري     . ئـم كـامل بالوفـاء بااللـتزامات املتعـلقة بـاحلق يف السـكن املال             
 .املتخذة كافية يف جمملها إلعمال هذا احلق لصاحل كل فرد يف أقصر مدة ممكنة وفقا للموارد القصوى املتاحة

إن العديـد مـن الـتدابري الـيت سـيلزم اختاذها سيتطلب إجراء ختصيصات للموارد واختاذ مبادرات من النوع        -١٥
إال أنــه ينــبغي عــدم التقــليل مــن دور الــتدابري التشــريعية واالداريــة الــرمسية يف هــذا  . يف جمــال السياســة العامــةالعــام 
 االنتباه إىل أنواع التدابري اليت ميكن اختاذها )٧٦-٦٦الفقرتان (وقد وجهت االستراتيجية العاملية للمأوى . السياق

 .يف هذا اخلصوص وإىل أمهيتها

واللجــنة يف هـذه احلـاالت ــتم   .  املالئـم حممــي مـن الـناحية الدســتورية يف بعـض الـدول     واحلـق يف السـكن   -١٦
ولذلـك، ينـبغي تقـدمي تفاصـيل عن     . اهـتماما خاصـا بـاالطالع عـلى األمهيـة القانونيـة والعمـلية التـباع هـذا الـنهج            

 .احلاالت احملددة والسبل األخرى اليت ثبتت فيها فائدة هذه احلماية

نة أن العديـد مـن العناصـر املكونـة لـلحق يف السكن املالئم تتفق على األقل مع احلكم املتعلق              وتعتـرب اللجـ    -١٧
 )أ(: ىــر علـوتـبعا للنظام القانوين، ميكن هلذه ااالت أن تشتمل ولكنها ال تقتص     . بـتوفري سـبل االنتصـاف احملـلية       

صل باخالء املساكن أو هدمها، وذلك من خالل الطعـون القانونية اليت ترمي إىل منع العمليات املخطط هلا فيما يت      
 االجراءات القانونية الرامية إىل دفع التعويضات بعد اخالء املساكن بصورة )ب(أوامـر زاجرة تصدر عن احملاكم؛   

العامة أو ( الشكاوى ضد االجراءات غري املشروعة اليت يقوم ا أو يدعمها أصحاب املساكن           )ج(غـري مشروعة؛    
 )د(يتعـلق مبسـتويات االجيـار وصـيانة املسـاكـن والـتمييـز العنصــري أو غيــره مــن أشكال التمييز؛                      فـيما    )اخلاصـة 

 الشكاوى ضد أصحاب املساكـن )ه (املزاعم املتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز يف ختصيص وتوفري املساكن؛ و        
ناسب أيضا يف بعض النظم القانونية حبث وقد يكون من امل. فيما يتعلق بأحوال السكن غري الصحية أو غري املالئمة

 .امكانية تيسري إقامة الدعاوى اجلماعية يف احلاالت اليت تنطوي على ارتفاع كبري يف مستويات انعدام املأوى

ويف هذا اخلصوص، تعترب اللجنة أن حاالت اخالء املساكن باالكراه تتعارض للوهلة األوىل مع مقتضيات        -١٨
 .ن مربرة إال يف بعض الظروف االستثنائية جدا ووفقا ملبادئ القانون الدويل ذات الصلةالعهد وال ميكن أن تكو

باألمهية األساسية للتعاون الدويل " ختتـتم بالـتزام الـدول األطـراف باالعـتراف      )١(١١وأخـريا، فـإن املـادة      -١٩
ئة من مجيع املساعدات الدولية قد  يف املا٥ومـن الناحية التقليدية فإن نسبة تقل عن  ". القـائم عـلى االرتضـاء احلـر      

وجهـت حنـو االسـكان أو املسـتوطنات البشرية وكثريا ما تكون الطريقة اليت يتم ا تقدمي هذا التمويل قاصرة عن          
وينبغي للدول األطراف، املتلقية    . تقدمي أية مسامهة ذات شأن يف معاجلة االحتياجات السكنية للجماعات احملرومة          

عـلى السـواء، أن تكفــل ختصـيص نسبة كبرية من التمويل ألغراض يئة الظروف املفضية اىل         واملقدمـة للمسـاعدة     
وينبغي للمؤسسات املالية الدولية اليت تشجع تدابري التكيف اهليكلي . توفري السكن املالئم لعدد أكرب من األشخاص
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وينـبغي للدول األطراف، عند  . ئـم ضـمان أال تـؤدي هـذه الـتدابري إىل االنـتقاص مـن التمـتع بـاحلق يف السـكن املال                    
الـتفكري يف طـلب الـتعاون املـايل الـدويل، أن تسـعى إىل حتديد ااالت الوثيقة الصلة باحلق يف السكن املالئم واليت                     

وينـبغي هلـذه الطلـبات أن تـأخذ يف كـامل االعتبار احتياجات وآراء           . يكـون فيهـا للـتمويل اخلـارجي األثـر األكـرب           
 .اجلماعات املتأثرة

 
 احلواشي 

ــلجمعي   )١(  ــرمسية لـ ــائق الـ ــة، الــالوثـ ـــة العامـ ــثـــ ــم   ــدورة الثالـ ــلحق رقـ ــون، املـ ــافة ،٨ة واألربعـ  اضـ
A/43/8/Add.1).( 

 السيد دانيلو تورك، املقرر اخلاص      ا، وتقرير ١٩٨٧/٢٢ و ١٩٨٦/٣٦قرارا جلنة حقوق اإلنسان      )٢( 
-١٣٧، الفقرات E/CN.4/Sub.2/1991/17؛ ١٢٠-١٠٨، الفقـرات   E/CN.4/Sub.2/1990/19(للجـنة الفـرعية     

 .١٩٩١/٢٦، وانظر أيضا قرار اللجنة الفرعية )١٣٩
من ` ٣`)ه (٥ من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة    )١(٥٢انظـر عـلى سـبيل املـثال املادة           )٣( 

ة القضاء على مجيع أشكال      من اتفاقي  )٢(٤١االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واملادة          
 مـن إعالن التقدم االجتماعي والتنميــة  ١٠ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل واملـادة      )٣(٢٧الـتمييز ضـد املـرأة، واملـادة        

 United:  Report of  Habitat (١٩٧٦ات البشرية، ـر للمستوطنــ من إعالن فانكوف)٨(والفــرع الثالث 

)entsNations Conference on Human Settlem. 

 من إعالن احلق يف )١(٨ واملـادة  ]، الفصـل األول   ) والتصـويب  E.76.IV.7منشـورات األمـم املـتحدة، رقـم املـبيع           (
 .)١١٥رقم ( ١٩٦١التنمية، وتوصية منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العمال، 

 . أعاله١انظر احلاشية  )٤( 
 .١٩٩٠جنيف، منظمة الصحة العاملية،  )٥( 
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 *)١٩٩٤الدورة احلادية عشرة، ( ٥رقم ليق العام التع

 املعوقون

كــثريا مــا أكــد اــتمع الــدويل األمهيــة الرئيســية لــلعهد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية واالجــتماعية   -١
 ١٩٩٢وهكذا انتهى االستعراض الذي أجراه األمني العام يف عام . )١(والثقافية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمعوقني

العجز يرتبط ارتباطا وثيقا "لتـنفيذ بـرنامج العمـل العـاملي املتعـلق بـاملعوقني وعقـد األمـم املـتحدة لـلمعوقني إىل أن                
ــالعوامل االقتصــادية واالجــتماعية  ــري     "وأن " ب أحــوال املعيشــة يف أجــزاء كــبرية مــن العــامل ســيئة إىل درجــة أن توف

 جيب أن تشكل حجر الزاوية -وى ووقاية صحية وتعليم    مـن أغذيـة ومـاء ومأ       -االحـتياجات األساسـية لـلجميع       
وحـىت يف البـلدان الـيت فيهـا مستوى املعيشة مرتفع نسبيا، كثريا ما يحرم املعوقون من فرصة               . )٢("للـربامج الوطـنية   

 .التمتع بكامل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعترف ا يف العهد

 إىل جلـنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإىل الفريق العامل      وكـان هـناك طـلب صـريح موجـه          -٢
، لرصـد امتثال الدول األطراف يف العهد  )٤(وجلـنة حقـوق االنسـان   ٠)٣(الـذي سـبقها، مـن كـل مـن اجلمعيـة العامـة          

تبني أن الدول  ولكـن جتـربة اللجـنة حىت اليوم         . اللـتزامها بضـمان متـتع املعوقـني متـتعا كـامال بـاحلقوق ذات الصـلة                
ويتفق هذا فيما يبدو مع استنتاج األمني العام . األطـراف مل توجـه اال اهـتماما قـليال جـدا هلذه املسألة يف تقاريرها         

" معظـم احلكومـات ال تــزال تفـتقر إىل الـتدابري املتسـقة احلامســة الـيت مـن شـأا أن حتســن بشـكل فعـال حالــة          "بـأن  
تعراض وتأكيد بعض طرق نشوء قضايا متعلقة باملعوقني يف صلتها بااللتزامات           وهلـذا، من املناسب اس    . )٥(املعوقـني 

 .الواردة يف العهد

ولكن، يكفي لالغراض احلالية االعتماد على " عجـز "ليـس هـناك حـىت اآلن تعـريف مقـبول دوليـا لكـلمة               -٣
 : واليت جاء فيها١٩٩٣األسلوب الذي اتبع يف القواعد املوحدة لعام 

 

 

 ــــــــــــــــ

 .E/1995/22 الوثيقةوارد يف  * 
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عـددا كـبريا مـن أوجه التقصري الوظيفي املختلفة اليت حتدث لدى أية          " العجـز "يـلخص مصـطلح     "  
وقد يعاق الناس باعتالل بدين أو ذهين أو حسي، أو بسبب أحوال طبية ما أو ... . ان ــجمموعة من السك

٦("ةــأو األمراض ميكن أن تكون، بطبيعتها، دائمة أو مؤقتوهذه االعتالالت أو األحوال . قلي ماـمرض ع
(. 

بدال من عبارة " املعوقني"ووفقا لألسلوب الذي اتبع يف القواعد املوحدة، يستخدم هذا التعليق العام كلمة  -٤
 على فقـد قيـل إن هـذه العـبارة األخـرية ميكـن أن تفسـر خطـأ بأا تعين أن قدرة الفرد                   . السـابقة " ذوي العاهـات  "

 .العمل كإنسان هي اليت أُعيقت

ومـع ذلـك، فـإن االعالن العاملي حلقوق اإلنسان يعترف بأن مجيع         . وال يشـري العهـد صـراحة إىل املعوقـني          -٥
الـناس ولـدوا أحـرارا ومتساوين يف الكرامة ويف احلقوق، وملا كانت أحكام العهد تنطبق بالكامل على مجيع أفراد                   

وباالضافة إىل . ملعوقني هلم بوضوح احلق يف كامل جمموعة احلقوق املعترف ا يف العهد        اـتمع، فمن الواضح أن ا     
ذلـك، وبقـدر مـا تكـون املعاملة اخلاصة ضرورية، يكون على الدول األطراف أن تتخذ التدابري املناسبة، يف أقصى      

لبية ترجع إىل عجزهم  حـدود مواردهـا املـتاحة، لـتمكني هـؤالء األشـخاص مـن حماولـة التغـلب عـلى أي عوامل س                      
جيعل " من العهد، والذي )٢(٢كما أن الشرط الوارد يف املادة . وتعـوق متتعهم باحلقوق املنصوص عليها يف العهد  

أو غري ذلك من "يستند إىل أسباب معينة مذكورة " ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز
 .ييز بسبب العجز، ينطبق بوضوح على التم"األسباب

ولعـل غيـاب حكـم صريح متعلق بالعجز يف العهد يرجع إىل عدم الوعي بأمهية تناول هذه املسألة بطريقة          -٦
ولكن صكوكاً دولية أحدث عهداً . صـرحية، ال ضـمنية فقـط، أثـناء صـياغة العهـد قـبل أكـثر مـن ربـع قـرن مضى                

، )٢٣املادة (ي تشتمل على اتفاقية حقوق الطفل     وهـ . حلقـوق اإلنسـان تـناولت هـذه املسـألة عـلى وجـه الـتحديد               
، والربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية األمريكية      ))٤(١٨املادة  (وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب      

وعلى ذلك، فقد أصبح من املقبول . )١٣املادة (حلقوق اإلنسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
لى نطـاق واسـع جـدا يف الوقت احلاضر ضرورة محاية حقوق اإلنسان للمعوقني وتعزيزها بالقوانني والسياسات                  عـ 

 .والربامج العامة إىل جانب قوانني وسياسات وبرامج توضع هلذا الغرض خصيصا

نسان ووفقـا هلـذا األسـلوب، أكـد اـتمع الـدويل، يف الصـكوك التالية، التزامه بضمان جمموعة حقوق اإل                     -٧
 بـرنامج العمـل العـاملي املتعـلق بـاملعوقني الـذي يـنص على إطار للسياسة العامة يهدف إىل           )أ(: بالكـامل لـلمعوقني   

 يف ]من جانب املعوقني[املشاركة الكاملة "اختاذ التدابري الفعالة للوقاية من العجز، وإعادة التأهيل، وحتقيق هديف    "
 املبادئ التوجيهية إلنشاء وتطوير جلان التنسيق الوطنية أو )ب(؛ )٧("ملساواةا"احليـاة االجـتماعية والتنمية، وحتقيق    
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 مبادئ محاية األشخاص املصابني مبرض عقلي )ج(؛ )٨(١٩٩٠اهليئات املماثلة املعنية بالعجز، اليت اعتمدت يف عام 
بشأن حتقيق تكافؤ الفرص  القواعد املوحدة )د(؛ )٩(١٩٩١وحتسـني العـناية بالصحة العقلية، اليت اعتمدت يف عام    

 واليت دف إىل أن يكون  ١٩٩٣، املعـتمدة يف عـام       )"القواعـد املوحـدة   "املشـار إليهـا فـيما بعـد باسـم           (لـلمعوقني   
وللقواعد املوحدة أمهية . )١٠("امكانيـة ممارسـة ما ميارسه غريهم من حقوق والتزامات   "جلميـع األشـخاص املعوقـني       

ا قيما بوجه خاص يف التعرف، على حنو أدق، على التزامات الدول األطراف يف رئيسية، وهي تعترب مرجعا ارشادي
 .هذا اال مبوجب العهد

  االلتزامات العامة على الدول األطراف-أوال  

 يف املائة من هؤالء ٨٠ويعيش .  مليون معوق يف العامل اليوم٥٠٠قدرت األمم املتحدة أن هناك أكثر من  -٨
 يف املائة من اموع ال يستطيعون احلصول على اخلدمات اليت ٧٠واملقدر أن .  يف البلدان الناميةيف املناطق الريفية

وهلذا، فإن حتدي حتسني حالة املعوقني له اتصال مباشر بكل . حيتاجون اليها أو حيصلون على قدر حمدود منها فقط
مال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية     وستختلف األساليب اليت ستختار لتعزيز اإلع     . دولـة طرف يف العهد    

والثقافية هلذه اجلماعة بالضرورة اختالفا كبريا بني بلد وآخر، ولكن ليس هناك بلد واحد ال حيتاج إىل بذل جهد                
 .)١١(رئيسي يف السياسات والربامج هلذا الغرض

مل على تعزيز اإلعمال التدرجيي وال شـك يف أن االلـتزام الواقـع على عاتق الدول األطراف يف العهد بالع               -٩
للحقوق ذات الصلة إىل أقصى ما تسمح به املوارد املتاحة هلا يتطلب بوضوح من احلكومات أن تفعل أكثر بكثري               

فااللتزام يف حالة هذه اجلماعة الضعيفة . ثر سليب على املعوقنيأمـن جمـرد االمتـناع عـن اختـاذ تدابـري قـد يكـون هلا                
جراء اجيايب لتقليل نواحي النقص اهليكلية وملنح معاملة تفضيلية مناسبة للمعوقني من أجل بلوغ واحملرومة هو اختاذ ا

ويعين ذلك يف كل احلاالت تقريبا ضرورة ختصيص . هديف املشاركة الكاملة واملساواة داخل اتمع جلميع املعوقني
 .ضع على وجه اخلصوص لتحقيق هذا الغرضموارد اضافية هلذا الغرض واختاذ جمموعة واسعة من التدابري اليت تو

وقـد جـاء يف تقريـر لألمـني العـام أن الـتطورات الـيت حدثـت يف العقـد األخري يف البلدان املتقدمة والبلدان               -١٠
 :النامية على السواء مل تكن مواتية بوجه خاص من منظور املعوقني

خنفاض يف معدالت النمو، وارتفاع يف فالـتدهور االقتصـادي واالجتماعي اجلاري، وما يصحبه من ا   "...  
معدالت البطالة، وتقليل االنفاق العام، وبرامج التكييف اهليكلي، والتحول إىل القطاع اخلاص، كلها قد      

وإذا ما استمرت االجتاهات السلبية احلالية، يزداد خطر اقصاء ... أثرت تأثريا سلبيا يف الربامج واخلدمات 
 .)١٢("ع حيث يعتمدون على الدعم املخصص هلم يف أحوال متفرقة إىل هامش اتم]املعوقني[
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 أن واجـب الدول  )١٢، الفقـرة  )١٩٩٠الـدورة اخلامسـة،   ( ٣التعـليق العـام رقـم       (وقـد سـبق للجـنة أن الحظـت          
األطـراف يف محايـة أفـراد جمـتمعاا املعرضـني لـلمخاطر تـتزايد أمهيـته، بدال من أن تتناقص، يف أوقات وجود قيود             

 .دة على املواردشدي

ونظرا لتزايد اجتاه احلكومات يف مجيع أحناء العامل إىل اتباع سياسات مبنية على أساس السوق، يكون من       -١١
ومن هذه اجلوانب ضرورة ضمان اخضاع . املناسب يف هذا السياق تأكيد بعض جوانب التزامات الدول األطراف

ففي . ظيم، ضمن احلدود املناسبة، مبا يضمن املعاملة العادلة للمعوقني اـال اخلاص أيضاً، ال اال العام فقط، للتن        
سـياق تتعرض فيه ترتيبات تقدمي اخلدمات العامة للخصخصة أكثر فأكثر ويتزايد فيه االعتماد على السوق احلرة،             

، صحاب العمل من القطاع اخلاص، وموردي السلع واخلدمات من القطاع اخلاصأيكـون مـن الضروري اخضاع      
واذا مل تكن هذه . وغريهـم مـن الكيانـات غـري احلكوميـة، ملعايري عدم التمييز وملعايري املساواة فيما يتعلق باملعوقني               

احلمايـة متـتد إىل مـا جيـاوز اـال احلكومي، فإن قدرة املعوقني على املشاركة يف املسار العام ألنشطة اتمع احمللي          
وال يعين هذا أن .  يف اتمع ستواجه عوائق قاسية كثريا ما تكون تعسفيةوحتقيق قدرام بالكامل كأعضاء نشطني

وهكذا، مثالً، تشدد . الـتدابري التشـريعية سـتكون دائمـا أفعل الوسائل للسعي إىل إزالة التمييز ضمن اال اخلاص            
تمع بشأن األشخاص االجراءات الالزمة لتوعية ا"القواعـد املوحـدة تشـديدا خاصا على ضرورة أن تتخذ الدول            

 .)١٣("املعوقني وحقوقهم واحتياجام وامكانام ومسامهام

كومـي، سـتكون هـناك دائمـا حـاالت يـؤدي فيها سري السوق احلرة إىل نتائج غري                   احلتدخل  الـ ويف غيـاب     -١٢
تدابري مرضـية لـلمعوقني، إمـا كأفـراد أو كجماعـة، ويف هذه الظروف، يكون على احلكومات أن تتدخل وتتخذ ال      

وباملثل، إذا . املناسـبة لـتخفيف النـتائج الناشـئة عـن قوى السوق أو الستكماهلا أو التعويض عنها أو التغلب عليها            
كـان مـن املناسـب للحكومات أن تعتمد على اجلماعات الطوعية اخلاصة ملساعدة املعوقني بطرق خمتلفة، فإن هذه       

وقد جاء يف . واجب ضمان االمتثال التام اللتزاماا مبوجب العهدالترتيبات ال ميكن أبداً أن تعفي احلكومات من    
ن املسؤولية النهائية لتصحيح األوضاع اليت تؤدي إىل االعتالل وملعاجلة نتائج أ"برنامج العمل العاملي بشأن املعوقني 
 .)١٤("االعاقة تقع على عاتق احلكومات

  وسائل التنفيذ-ثانيا  

ها الدول األطراف يف السعي إىل تنفيذ التزاماا حنو املعوقني مبوجب العهد هي           األسـاليب الـيت ستستخدم     -١٣
. ))١٩٨٩الدورة الثالثة، ( ١انظر التعليق العام رقم (أساسـاً نفـس األسـاليب املـتاحة بالنسبة إىل التزامات أخرى       

وعلى نطاقها؛ وضرورة وهـي تشـمل ضـرورة الـتعرف بالرصـد املنتظم على طبيعة املشاكل املوجودة داخل الدولة             
اتـباع سياسـات وبـرامج مصـممة على النحو املناسب لالستجابة لالحتياجات اليت أمكن التعرف عليها؛ وضرورة                 
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سن التشريعات حينما يكون ذلك الزما واستبعاد أي تشريع متييزي قد يكون قائما؛ وضرورة ختصيص اعتمادات   
ويف هذا اال األخري، .  احلصول على التعاون واملساعدة الدوليني  مناسـبة يف امليـزانية أو السـعي عـند الضرورة إىل           

 مـن العهـد عنصـرا مهما بوجه خاص يف متكني بعض البلدان    ٢٣ و٢٢رمبـا يكـون الـتعاون الـدويل وفقـا لـلمادتني           
 .النامية من أداء التزاماا مبوجب العهد

ضع السياسات وتنفيذ الربامج يف هذا اال ويضـاف إىل هـذا أن اـتمع الـدويل كان دائما يعترف بأن و             -١٤
. سـاس التشـاور الوثيـق مع مجاعات متثيلية لألشخاص أصحاب الشأن، واشراكهم يف العمل              أجيـب أن جيـريا عـلى        

وهلـذا السـبب، توصـي القواعـد املوحـدة بعمـل كل ما ميكن لتسهيل تشكيل جلان تنسيق وطنية، أو هيئات مماثلة،              
واحلكومـات إذ تفعـل ذلـك يكون عليها أن تراعي     .  املعوقـني عـلى املسـتوى الوطـين        تكـون نقطـة مركـزية لشـؤون       

 .)١٥(١٩٩٠املبادئ التوجيهية القامة وتطوير جلان تنسيق وطنية أو هيئات مماثلة تعىن باملعوقني، اليت صدرت عام 

 زالة التمييز بسبب العجزإ االلتزام ب-ثالثا

عوقـني إمـا حبكم القانون أو حبكم الواقع، وهو متييز يتخذ أشكاال   هـناك تـاريخ طويـل مـن الـتمييز ضـد امل             -١٥
مثل الفصل " األكثر دقة " التمييزشكالأفهـو يـتراوح من التمييز الشنيع، مثل انكار الفرص التعليمية، إىل       . خمتـلفة 

على أنه  " جزالتمييز بسبب الع  "ويف تطبيق العهد، ميكن تعريف      . والعزل بفعل حواجز طبيعية واجتماعية مفروضة     
يشمل أي متييز أو اقصاء أو قصر أو تفضيل أو انكار للمرافق املعقولة استنادا إىل صفة العجز مما يؤدي إىل ابطال               

وكثريا ما تعرض املعوقون . أو تعطيل االعتراف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو التمتع ا أو ممارستها
تصـادية واالجـتماعية والـثقافية عـلى قـدم املسـاواة مع غري املعوقني، وذلك بسبب               للمـنع مـن ممارسـة حقوقهـم االق        

وقد كانت آثار . اإلمهـال أو الـتجاهل أو الـتحامل أو االفتراضـات اخلاطـئة، وبسـبب االقصـاء أو التمييز أو العزل                   
ياة الثقافية ودخول   الـتمييز بسـبب العجـز قاسـية بوجـه خاص يف جماالت التعليم والتوظيف واالسكان والنقل واحل                 

 .األماكن واملرافق العامة

. ، ال يزال الوضع القانوين للمعوقني وضعا قلقا)١٦(بعض التقدم يف التشريع يف الِعقد املاضيإحراز  ورغـم    -١٦
ومن أجل معاجلة آثار التمييز السابق واحلاضر، ومنع التمييز يف املستقبل، يبدو أنه ال غىن يف مجيع الدول األطراف 

وينبغي أال يقتصر هذا التشريع على تزويد املعوقني بوسائل . لياً عن سن تشريع شامل ضد التمييز بسبب العجزعم
االنتصاف القضائية على النحو املمكن واملناسب، بل أن ينص أيضا على برامج سياسية اجتماعية متكن املعوقني من 

 .قالهلمأن حييوا حياة متكاملة يتمتعون فيها بتقرير شؤوم واست

احلقوق بني املعوقني وغري املعوقني، وهو  وينـبغـي أن تسـتنـد تدابري مكافحة التمييز على مبدأ التساوي يف           -١٧
أن احتياجات كل فرد وأي فرد تتسم بذات القدر من "يعـين، كمـا جـاء يف بـرنامج العمل العاملي بشأن املعوقني،        
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س لـتخطيط اـتمعات، وأن كـل املـوارد جيـب أن تستخدم      األمهيـة، وأن هـذه االحـتياجات جيـب أن تكـون األسـا         
كما جيب أن تكفل السياسات املتعلقة بالعجز       . بطـريقة تضـمن لكـل فرد فرصة متكافئة لالشتراك يف حياة اتمع            

 .)١٧(" إىل مجيع خدمات اتمع احمللي]املعوقني[امكانية وصول 

مييز القائم واجياد فرص متساوية للمعوقني، جيب عدم النظر ونظـرا لضـرورة اختـاذ تدابري مناسبة الزالة الت      -١٨
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     )٢(٢إىل هذه االجراءات على أا متييزية باملعىن الذي جاء يف املادة            

 . اهلدفواالجتماعية والثقافية ما دامت تستند إىل مبدأ املساواة وال تستخدم إال بالقدر الضروري لبلوغ هذا

 العهدحمددة من حكام أ -رابعاً  

  املساواة يف احلقوق بني الذكور واإلناث- ٣املادة  -ألف  

والنتيجة هي أن النساء املعوقات . يف بعـض األحيـان يعامل املعوقون على أم كائنات بشرية ال جنس هلا    -١٩
م النداءات املتكررة من جانب اتمع الدويل ورغ. )١٨(يعانني من متييز مزدوج ولكنه كثرياً ما يكون موضع إمهال       

وقد ورد احلديث مراراً . للتشـديد بوجـه خاص على أوضاع هؤالء النساء، مل تبذل إال جهود قليلة يف أثناء العقد            
وهلذا، فإن اللجنة حتث الدول . )١٩(عن إمهال النساء املعوقات يف تقرير األمني العام عن تنفيذ برنامج العمل العاملي

ألطـراف عـلى مواجهـة أوضـاع النسـاء املعوقـات، وإيـالء أولويـة عاليـة يف املسـتقبل لتـنفيذ برامج تتعلق باحلقوق                        ا
 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  احلقوق املتصلة بالعمل- ٨ إىل ٦املواد  -باء  

ويف . ة بارزة ومستمرة  كـان جمـال العمـل واحـداً مـن اـاالت اليت يظهر فيها التمييز بسبب العجز بصور                   -٢٠
وعندما . معظـم البـلدان، يبلغ معدل البطالة بني املعوقني مستوى أعلى مرتني إىل ثالث مرات منه بني غري املعوقني             

يسـتخدم املعوقـون، يوضـعون غالـباً يف وظـائف قليـلة األجـر وقليـلة الضـمان االجـتماعي والقـانوين، ويف كثري من                  
فينبغي أن تدعم الدول بنشاط إدماج املعوقني يف سوق العمل . ئيسي لسوق العملاحلـاالت، يعـزلون عن التيار الر   

 .العادية

( ٦املادة (" حق كل شخص يف أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية "ون ــوال يك -٢١
يف " احملمية"ى باملرافق  مكفـوالً إذا كـانت الفرصـة احلقيقيـة الوحيـدة املـتاحة لـلمعوقني هـي العمـل فـيما يسـم                  ))١

ومن شأن الترتيبات اليت خيصص مبوجبها فعالً األشخاص املصابون بفئة معينة من االعاقة . ظروف أدىن من املعايري   
محاية األشخاص " من مبادئ )٣(١٣وباملثل، ويف ضوء املبدأ . ملهن معينة أو إلنتاج سلع معينة أن تنتهك هذا احلق
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يف مؤسسات " العالج الطيب"، يكون خمالفاً للعهد أيضاً )٢٠("سني العناية بالصحة العقلية املصـابني مبـرض عقلي وحت     
ظر العمل اجلربي الوارد يف العهد الدويل اخلاص كـن أن تكون حل ويف هـذا الشـأن، مي   . الـذي يعـادل العمـل اجلـربي       

 . أيضاًُباحلقوق املدنية والسياسية صلة باملوضوع

ــلقواعد املوحــدة  -٢٢ ــناطق احلضــرية،    ووفقــاً ل ــريفية أو يف امل ــناطق ال ــون، ســواء يف امل ــبغي أن يتمــتع املعوق ، ين
وحىت يتحقق ذلك، يكون من املهم بوجه خاص إزالة   . )٢١(باملساواة يف فرص العمل املنتج واملربح يف سوق العمل        

ن أ العمل الدولية، وكما الحظت منظمة. احلواجز املصطنعة أمام االندماج بصفة عامة وأمام التوظف بصفة خاصة
احلواجـز املاديـة الـيت أقامها اتمع يف جماالت مثل النقل واإلسكان وموقع العمل هي اليت تستخدم كثرياً فيما بعد     

فمثالً، ما دام تصميم مواقع العمل وبناؤها جيعالن الدخول إليها بكراسي ذات           . )٢٢(كحجـة لعدم تشغيل املعوقني    
. عدم استخدام أشخاص يستعملون هذه الكراسي   " يربروا"طيع أصحاب العمل أن     عجالت أمراً غري ممكن، سيست    

وينـبغي أن تضـع احلكومات أيضاً سياسات تشجع وتنظم ترتيبات العمل املرنة والبديلة اليت تراعي بطريقة معقولة    
 .احتياجات العمال املعوقني

 وسائل النقل، فإن ذلك يقلل بدرجة كبرية وباملثل، عندما ال تكفل احلكومات إمكان دخول املعوقني إىل -٢٣
مـن فـرص هـؤالء األشـخاص يف العـثور عـلى أعمـال مناسـبة، حتقق التكامل أو يف االستفادة من التعليم والتدريب            

والواقــع أن توفــري إمكانيــة دخــول وســائل الــنقل املناســبة وعــند  . املهــين، أو يف االنــتقال إىل خمتــلف أنــواع املــرافق 
 .ة بشكل خاص، هو أمر حاسم يف متتع املعوقني عملياً جبميع احلقوق املعترف ا يف العهدالضرورة، املصمم

 من العهد )٢(٦املطلوبة مبوجب املادة " بـرامج الـتوجيه والـتدريب التقـنيني واملهـنيني     "وينـبغي أن تعكـس       -٢٤
ذ مبشــاركة كامــلة مــن ممثــلي احــتياجات مجيــع املعوقــني، وأن جتــري يف حميــط مــندمج يف اــتمع، وأن ختطّــط وتــنفّ

 .املعوقني

 على مجيع العمال املعوقني، سواء كانوا       )٧املادة  (" احلق يف التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية      "وينطـبق    -٢٥
وال جيوز التمييز ضد العمال املعوقني يف األجور أو يف غريها من . يعملون يف مرافق حممية أو يف سوق العمل احلرة

وتقع على عاتق الدول األطراف مسؤولية ضمان عدم . عملهم يساوي عمل العمال غري املعوقنيالشروط إذا كان 
 .استخدام العجز كحجة لتقليل املعايري فيما يتعلق حبماية العمل أو لدفع أجور أقل من األجور الدنيا

 كانوا يعملون يف  عـلى العمـال املعوقـني بصـرف النظر عما إذا      )٨املـادة   (كذلـك تنطـبق احلقـوق الـنقابية          -٢٦
 عند النظر اليها يف ضوء احلقوق ٨وباإلضافة إىل ذلك، فإن املادة . مـرافق عمـل خاصـة أو يف سـوق العمـل احلـرة         

وإذا أريد هلذه . األخـرى، مـثل احلـق يف احلـرية الـنقابية، تؤكـد أمهيـة حـق املعوقـني يف تكوين منظمات خاصة م                       
١(٨ادة ـامل(" اــة ومحايتهـ االقتصادية واالجتماعي]هؤالء األشخاص[ تعزيـز مصاحل "املـنظمات أن تكـون فعالـة يف         
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، جيب أن تستشريها اهليئات احلكومية وغريها بصفة منتظمة فيما يتعلق جبميع املسائل اليت ختصها؛ وقد يكون ))أ)(
 .من الضروري أيضاً تقدمي دعم مايل وغريه من أشكال الدعم اليها حىت تستطيع البقاء

وضعت منظمة العمل الدولية صكوكاً قيمة وشاملة عن حقوق املعوقني املتصلة بالعمل، مبا يف ذلك             وقـد    -٢٧
وتشجع اللجنة . )٢٣( بشـأن الـتأهيل املهـين والعمالـة للمعوقني      )١٩٨٣( ١٥٩عـلى وجـه اخلصـوص االتفاقيـة رقـم           

 .الدول األطراف يف العهد على النظر يف التصديق على هذه االتفاقية

  الضمان االجتماعي- ٩ملادة ا -جيم  

وكما جاء يف القواعد . لـنظم الضـمان االجـتماعي واحملافظـة على الدخل أمهية خاصة بالنسبة إىل املعوقني      -٢٨
ينـبغي للدول أن تكفل توفري الدعم الكايف لدخل املعوقني الذين فقدوا دخلهم أو اخنفض دخلهم مؤقتاً      "املوحـدة،   
غي أن يفــي هــذا الدعــم    ــوينــب . )٢٤("ب العجــز أو العوامــل املتصــلة بالعجــز   وا مــن فــرص العمــل بســب   ــأو حــرم

وباإلضافة إىل ذلك، . باالحتياجات اخلاصة إىل املساعدة وبسائر النفقات اليت ترجع يف كثري من احلاالت إىل العجز
واألغلبية العظمى من (ينبغي أيضاً أن يشمل الدعم املقدم، بقدر اإلمكان، األشخاص الذين يتولون رعاية املعوقني 

فهـؤالء األشـخاص، مبـن فيهـم أعضـاء أسر املعوقني، يكونون يف كثري من           . )هـؤالء األشـخاص مكونـة مـن النسـاء         
 .)٢٥(احلاالت يف حاجة ماسة إىل دعم مايل بسبب دور املساعدة الذي يؤدونه

 ميكن أن يعترب بديالً    ووضـع املعوقـني يف مؤسسـات خاصـة، مـا مل يكن ذلك ضرورياً ألسباب أخرى، ال                  -٢٩
 .كافياً حلقوق هؤالء األشخاص يف الضمان االجتماعي ويف دعم دخوهلم

  محاية األسرة واألمهات واألطفال- ١٠املادة  -دال  

لألسرة، ويعين ذلك يف حالة املعوقني عمل كل ما ميكن  " احلماية واملساعدة "جـاء يف العهـد ضـرورة منح          -٣٠
 أيضاً، بشرط أن ١٠وتفترض املادة . العيـش مـع أسـرهم، عـندما يرغـبون يف ذلك       لـتمكني هـؤالء األشـخاص مـن         

وكثرياً ما . سرةأتـراعى املـبادئ العامـة لـلقانون الـدويل اخلـاص حبقـوق اإلنسـان، حق املعوقني يف الزواج وتكوين                      
السياق وغريه، ويف هذا . )٢٦(تكـون هـذه احلقـوق مهمـلة أو مـنكورة، وخصوصـاً يف حالة املصابني بعاهات عقلية        

وينبغي للدول األطراف أن تضمن . تفسرياً واسعاً ومبا يتفق مع العرف احمللي املناسب" األسرة"ينبغي تفسري كلمة 
اح لــلمعوقني فرصــة توينــبغي أن تــ. أال تعيــق القوانــني والسياســات واملمارســات االجــتماعية إعمــال هــذه احلقــوق 

 .)٢٧(حقوقهم وواجبام داخل األسرةاحلصول على خدمات اإلرشاد الالزمة إلعمال 
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وكمــا جــاء يف القواعــد . والنســاء املعوقــات هلــن أيضــاً احلــق يف احلمايــة والدعــم بســبب األمومــة واحلمــل  -٣١
ينبغي أال حيرم املعوقون من فرصة خوض التجربة اجلنسية وإقامة عالقات جنسية وخوض جتربة تكوين               "املوحـدة،   
رغبات املشار اليها ينبغي أن تكون موضع االعتراف وأن تؤخذ يف االعتبار يف كال           واالحتياجات وال . )٢٨("األسرة

واملعـتاد هـو إنكـار هـذه احلقـوق عـلى الـرجال والنسـاء املعوقني على السواء يف العامل                     . سـياقي الـترويح واالجنـاب     
ية من جانبهن خرقاً خطرياً ويعتـرب تعقـيم النسـاء املعوقـات أو إجهاضـهن دون املوافقة السابقة والواع           . )٢٩(بأكملـه 
 .)٢(١٠للمادة 

ويـتعرض األطفـال املعوقـون لالسـتغالل والعسـف واإلمهـال بوجـه خـاص، وحيـق هلـم احلصـول على محاية               -٣٢
 . ).تدعمها األحكام املماثلة يف اتفاقية حقوق الطفل( من العهد )٣(١٠خاصة وفقاً للمادة 

  احلق يف مستوى معيشي كاف- ١١املادة  -هاء 

باإلضـافة إىل ضـرورة ضـمان حـق املعوقـني يف احلصـول عـلى غـذاء كـاف ومسـكن مالئـم وغري ذلك من               -٣٣
توفري خدمات الدعم للمعوقني، ومنها اإلمداد باملعينات، "االحتياجات املادية األساسية، يكون من الضروري أيضاً 

كما أن احلق يف احلصول على . )٣٠("هملكـي يتسـىن هلـم رفـع مسـتوى اسـتقالهلم يف حيام اليومية وممارسة حقوق            
لــه أمهيــة خاصــة بالنســبة اىل املعوقــني الذيــن حيــتاجون إىل مالبــس خاصــة، حــىت يســتطيعوا القيــام  املالبــس املالئمــة

وحيثما أمكن، ينبغي أيضاً تقدمي املساعدة الشخصية املناسبة يف هذا . بدورهـم بالكـامل وبطـريقة فعالـة يف اتمع        
 )لألشخاص املعنيني(قـدمي هـذه املساعدة بطريقة وبروح حتترمان حقوق اإلنسان للشخص املعين     وجيـب ت  . السـياق 

الدورة السادسة،  ( ٤ من التعليق العام رقم      ٨وباملـثل، وكمـا الحظـت اللجـنة من قبل يف الفقرة             . احـتراماً كـامالً   
 . السكن، يتضمن احلق يف املسكن املالئم حق املعوقني يف امكانية احلصول على)١٩٩١

  احلق يف الصحة البدنية والعقلية- ٢١املادة  -واو 

ينبغي للدول أن تكفل حصول املعوقني، وال سيما الرضع واألطفال، على        "تقضـي القواعـد املوحـدة بأنـه          -٣٤
كما أن احلق يف . )٣١("رعايـة طـبية مـن نفـس املسـتوى الـذي حيصـل عـليه، ضـمن النظام نفسه، سائر أفراد اتمع           

 مبا يف - الـبدنية والعقـلية يفـترض احلق يف احلصول على اخلدمـــات الطبيــة واالجتماعية واالستفــادة منها          الصـحة 
 مبـا ميكّـن املعوقـني مـن أن يصـبحوا مسـتقلني، وميـنع وقـوع عجز آخر، ويساعد على                    -ذلـك األطـراف الصـناعية       

ببلوغ مستوى "دمات التأهيل اليت تسمح هلم وباملـثل، جيـب تـزويد هؤالء األشخاص خب      . )٣٢(اندمـاجهم يف اـتمع    
وينـبغي تقـدمي هـذه اخلدمـات بطـريقة تكفل لألشخاص املعنيني           . )٣٣("أمـثل يف اسـتقالهلم وأدائهـم، واحلفـاظ عـليه          

 .احملافظة على االحترام الكامل حلقوقهم وكرامتهم
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  احلق يف التعليم- ١٤ و١٣املادتان  -زاي  

يف كثري من البلدان اليوم بأن املعوقني ميكن أن حيصلوا على التعليم على خري وجه تعترف الربامج املدرسية  -٣٥
ينبغي للدول أن تعترف مببدأ املساواة يف       "وعلى ذلك، تقضي القواعد املوحدة بأنه       . )٣٤(ضـمن نظـام التعلـيم العام      

للمعوقني من األطفال والشباب فـرص التعلـيم يف املـراحل االبـتدائية والـثانوية واجلامعية، وذلك ضمن أطر مدجمة،                
ولتطـبيق هذا النهج، ينبغي للدول أن تكفل تدريب املعلمني على تعليم األطفال املعوقني يف مدارس    . )٣٥("والكـبار 

ففي حالة . عادية وتوفري املعدات والدعم الالزمني لتوصيل املعوقني إىل نفس مستوى تعليم أقرام من غري املعوقني
، ينـبغي االعـتراف بـلغة اإلشـارات كلغة مستقلة، ينبغي أن يستطيع هؤالء األطفال الوصول               األطفـال الصـم، مـثال     

 .إليها كما ينبغي مع االعتراف مبا هلا من أمهية يف بيئتهم االجتماعية الشاملة

 د التقدم العلميـوالتمتع بفوائ ي املشاركة يف احلياة الثقافيةـاحلق ف - ١٥املادة  -حاء

ينـبغي لـلدول أن تكفـل للمعوقني فرص استغالل قدرام اإلبداعية والفنية    "د املوحـدة بأنـه   تقضـي القواعـ    -٣٦
والفكـرية، ال لفـائدم وحدهـم، وإمنـا أيضـاً إلثـراء جمـتمعهم احمللي، سواء كانوا يف املناطق احلضرية أو يف املناطق             

اكن اخلاصة بالعروض واخلدمات الثقافية     وينـبغي لـلدول أن تعمـل عـلى تيسري دخول املعوقني إىل األم             ... الـريفية   
 .وينطبق الشيء نفسه على األماكن اخلاصة بالترويح والرياضة والسياحة. )٣٦(...وعلى توفري هذه األماكن 

ويتطـلب حـق املعوقـني يف املشـاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والتروحيية إزالة حواجز االتصال بأكرب قدر                -٣٧
استخدام الكتب الناطقة، واألوراق املكتوبة بلغة بسيطة " الـتدابري املفيـدة يف هـذا الصدد         وميكـن أن تشـمل    . ممكـن 

 .)٣٧("وبشكل وألوان واضحة بالنسبة اىل املتخلفني عقلياً، وتكييف التلفزيون واملسرح للصم

عالم اجلمهور ومن أجل تسهيل مشاركة املعوقني على قدم املساواة يف احلياة الثقافية، ينبغي للحكومات إ  -٣٨
وينبغي، بوجه خاص، اختاذ تدابري إلزالة التحيز أو العقائد اخلرافية ضد املعوقني، مثل     . العـام وتـثقيفه بشأن العجز     

تلك اليت ترى يف الصرع شكالً من أشكال االصابة بأرواح شريرة أو اليت ترى يف الطفل املعوق شكالً من أشكال 
جيب تثقيف اجلمهور العام لقبول فكرة متتع املعوقني، مبقدار متتع أي شخص وباملثل، . العقـاب الـذي نزل باألسرة   

 .آخر، حبق استخدام املطاعم والفنادق ومراكز الترويح واألماكن الثقافية
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 احلواشي

لالطالع على استعراض شامل للمسألة، انظر التقرير النهائي الذي أعده السيد لياندرو ديسبوي،  )١( 
 .(E/CN.4/Sub.2/1991/31) حقوق اإلنسان والعجزاملقرر اخلاص، عن

 .٥، الفقرة A/47/415انظر  )٢( 
مـن بـرنامج العمـل العـاملي املتعـلق بـاملعوقني، الـذي اعتمدته اجلمعية العامة يف                 ١٦٥انظـر الفقـرة      )٣( 
 . )١الفقرة ( ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٣ املؤرخ يف ٣٧/٥٢قرارها 

 .٧، الفقرة ١٩٩٣/٢٩، و٤، الفقرة ١٩٩٢/٤٨اإلنسان انظر قراري جلنة حقوق  )٤( 
 .٦، الفقرة A/47/415انظر  )٥( 
 ٤٨/٩٦القواعــد املوحــدة بشــأن حتقيــق تكــافؤ الفــرص لــلمعوقني، املــرفقة بقــرار اجلمعيــة العامــة  )٦( 

 .)١٧املقدمة، الفقرة (، ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ يف 
 .١ الفقرة ) أعاله٣انظر احلاشية (املتعلق باملعوقني، برنامــج العمــل العاملي  )٧( 
 )٨( A/C.3/46/4   وهـي واردة أيضـاً يف تقريـر االجـتماع الـدويل عـن أدوار ووظائف                . ، املـرفق األول

( ١٩٩٠نوفمــرب / تشــرين الــثاين١١ - ٥دان الــنامية، بيجيــنغ، ـة بــاملعوقني يف البــلــة املعــنيــجلــان التنســيق الوطــني
CSDHA/DDP/NDC/4(       لس االقتصادي واالجتماعي٤٦ وقرار اجلمعية العامة ١٩٩١/٨، انظـر أيضـاً قـرار ا/

 .١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٦ املؤرخ يف ٩٦
 .، املرفق١٩٩١ديسمرب / كانون األول١٧ املؤرخ يف ٤٦/١١٩قرار اجلمعية العامة  )٩( 
 .١٥ الفقرة ، املقدمة،) أعاله٦انظر احلاشية (القواعد املوحدة،  )١٠( 
 .، مواضع متفرقةA/47/415انظر  )١١( 
 .٥املرجع نفسه، الفقرة  )١٢( 
 .١، القاعدة ) أعاله٦انظر احلاشية (القواعد املوحدة،  )١٣( 
 .٣، الفقرة ) أعاله٣انظر احلاشية (برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني  )١٤( 
 . أعاله٨انظر احلاشية  )١٥( 
 .٣٨-٣٧، الفقرتان A/47/415انظر  )١٦( 
 .٢٥، الفقرة ) أعاله٣انظر احلاشية (برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني  )١٧( 
 .١٤٠، الفقرة ) أعاله١انظر احلاشية ( E/CN.4/Sub.2/1991/31انظر  )١٨( 
 .٧٧ و٧٤ و٤٦ و٣٥، الفقرات A/47/415انظر  )١٩( 
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 )تابع (احلواشي

 
 .ه أعال٩انظر احلاشية  )٢٠( 
 .٧، القاعدة ) أعاله٦انظر احلاشية (القواعد املوحدة  )٢١( 
 .١٢، الصفحة A/CONF.157/PC/61/Add.10انظر  )٢٢( 
( ١٦٨م ــة رقـ بشـأن التأهيل املهين للمعوقني، والتوصي      )١٩٥٥( ٩٩انظـر أيضـاً التوصـية رقـم          )٢٣( 
 . بشأن التأهيل املهين للمعوقني واستخدامهم)١٩٨٣

 .١، الفقرة ٨، القاعدة ) أعاله٦انظر احلاشية (عد املوحدة القوا )٢٤( 
 .٧٨، الفقرة A/47/415انظر  )٢٥( 
 .١٩٣ و١٩٠، الفقرتان ) أعاله١انظر احلاشية ( E/CN.4/Sub.2/1991/31انظر  )٢٦( 
 .٧٤، الفقرة ) أعاله٣انظر احلاشية (انظر برنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني  )٢٧( 
 .٢، الفقرة ٩، القاعدة ) أعاله٦انظر احلاشية (قواعد املوحدة ال )٢٨( 
 .٦٨ إىل ٥٩ ومن ١٤، الفقرات E/CN.6/1991/2انظر  )٢٩( 
 .٤، القاعدة ) أعاله٦انظر احلاشية (القواعد املوحدة  )٣٠( 
 .٣، الفقرة ٢املرجع نفسه، القاعدة  )٣١( 
 كانون ٩ املؤرخ يف )٣٠ -د ( ٣٤٤٧عية العامة قرار اجلم(" إعالن بشأن حقوق املعوقني"انظر  )٣٢( 
 ٩٥، الفقرات ) أعاله٣انظر احلاشية   (؛ وبرنامج العمل العاملي املتعلق باملعوقني       ٦، الفقرة   )١٩٧٥ديسمرب  /األول
 .١٠٧إىل 

 .٣، القاعدة ) أعاله٦انظر احلاشية (القواعد املوحدة  )٣٣( 
 .٧٣، الفقرة A/47/415انظر  )٣٤( 
 .٦، القاعدة ) أعاله٦انظر احلاشية (اعد املوحدة القو )٣٥( 
 .٢ و١، الفقرتان ١٠املرجع نفسه، القاعدة  )٣٦( 
 .٧٩، الفقرة A/47/415انظر  )٣٧( 
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 *)١٩٩٥الدورة الثالثة عشرة،  (٦رقمالتعليق العام 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن

 مقدمة -١ 

فقد زاد جمموع الذين يبلغون . سكان العامل بشكل مطرد ومبعدل مذهل متامالشيخوخة بني تزداد ظاهرة ا -١
، ومن املقدر أن يصل ١٩٨٢ مليون يف عام ٤٠٠ إىل ١٩٥٠ مليون يف عام ٢٠٠ سـنة فأكـثر من    ٦٠مـن العمـر     

 يف املائة ٧٠، ويف ذلك الوقت، سيكون أكثر من ٢٠٢٥ بليون يف عام ١,٢ وإىل ٢٠٠١ مليون يف عام ٦٠٠إىل 
كذلك، عدد الذين صورة مثرية للغاية وزاد، ومـا فـتئ يزيد ب  . مـنهم يعيشـون يف مـا يسـمى اليـوم بالبـلدان الـنامية            

 مليون اليوم، ومن ٥٠ إىل أكثر من ١٩٥٠ مليون يف عام ١٣ سـنة فأكـثر، إذ ارتفـع  من          ٨٠يبـلغون مـن العمـر       
ه الفئة هي أسرع فئات السكان زيادة يف العامل، ومن املقدر         وهذ. ٢٠٢٥ مليون يف عام     ١٣٧املقدر أن يزيد إىل     

 ٦٠ بالنسبة إىل الفئة البالغة من العمر ٦ مقابل معامل يبلغ ٢٠٢٥ وعام ١٩٥٠ بني عام ١٠أن تزداد مبعامل يبلغ 
 .)١(سنة فأكثر، ومعامل يبلغ أكثر من ثالثة بقليل بالنسبة إىل جمموع السكان

وهي . ايتعذر التنبؤ ة توضيحية لثورة هادئة، ولكنها ثورة ذات نتائج بعيدة املدى وهذه األرقام هي أمثل -٢
ثـورة متــس اآلن اهليـاكل االجــتماعية واالقتصـادية للمجــتمعات عـلى الصــعيد العـاملي وعــلى الصـعيد القطــري، بــل       

 .ستزداد تأثريا على هذه اهلياكل يف املستقبل

ــدول األطــراف يف العهــد   -٣ ــلدان الصــناعية بصــفة خاصــة، مهمــة مواءمــة سياســاا    وتواجــه معظــم ال ، والب
أما يف البلدان النامية، فإن . االجتماعية واالقتصادية مع شيخوخة سكاا، ال سيما فيما يتعلق بالضمان االجتماعي

ؤدي إىل إضعاف الدور التقليدي اليت تبسـبب هجرة الشباب  يـتفاقمان  لضـمان االجـتماعي   انظـام   غيـاب وقصـور     
 . اليت تشكل الدعم الرئيسي لكبار السن،سرةلأل

 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــ
 .E/1996/22وارد يف الوثيقة  * 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 36 

 

 السياسات موضع اإلقرار على الصعيد الدويل فيما يتعلق بكبار السن -٢ 

وصادقت اجلمعية .  خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة١٩٨٢اعتمدت اجلمعية العاملية للشيخوخة يف عام  -٤
ألا تبني بالتفصيل التدابري اليت ينبغي للدول      للعمل  العامـة عـلى هـذه الوثيقـة اهلامـة الـيت تعتـرب مرشـدا مفيدا جدا                   

األعضـاء اختاذهـا مـن أجـل احملافظة على حقوق كبار السن يف إطار احلقوق اليت أعلنها العهدان الدوليان اخلاصان         
منها اتصاال مباشرا بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية  توصية يتصل كثري ٦٢وهي تتضمن . حبقوق اإلنسان

 .)٢(واالجتماعية والثقافية

، اعـتمدت اجلمعيـة العامـة مـبادئ األمـم املـتحدة املتعـلقة بكـبار السـن الـيت تعتـرب بسبب            ١٩٩١ويف عـام     -٥
م ترتبط ارتباطا وثيقا باحلقوق وهي مقسمة إىل مخسة أقسا. )٣(طبيعتها الربناجمية، وثيقة هامة أيضا يف هذا السياق

تشمل حق كبار السن يف احلصول على ما يكفي من الغذاء واملاء واملأوى " االستقاللية"إن . املعـترف ا يف العهد  
وتضاف إىل هذه احلقوق األساسية إمكانية ممارسة العمل بأجر واحلصول على التعليم  . وامللـبس والـرعاية الصـحية     

وجوب أن يشارك كبار السن بنشاط يف صوغ وتنفيذ السياسات اليت تؤثر مباشرة     تعين   "املشـاركة "و. والـتدريب 
يف رفـاههم، وأن يقدمـوا إىل األجيـال الشـابة معـارفهم ومهـارام، وأن يكونـوا قادرين على تشكيل احلركات أو             

ص االستفادة من الرعاية إىل وجوب أن توفر لكبار السن فر" الرعاية"ويدعو القسم املعنون . الرابطات اخلاصة م
األسـرية والـرعاية الصـحية، وأن ميكّـنوا مـن التمـتع حبقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية عند إقامتهم يف مأوى أو                

، فينبغي مبوجبه متكني كبار السن من التماس فرص "حتقيق الذات"أمـا فيما يتعلق مببدأ  . مـرفق لـلرعاية أو لـلعالج    
مــن خــالل إتاحــة إمكانيــة اســتفادم مــن مــوارد اــتمع التعلــيمية والــثقافية والــروحية التــنمية الكامــلة إلمكانــام 

على أنه ينبغي متكني كبار السن من العيش يف كنف الكرامة   " الكرامة"وأخـريا، يـنص القسـم املعـنون         . والـتروحيية 
وا معاملة منصفة، بصرف واألمن، ودون خضوع ألي استغالل أو سوء معاملة، جسدية أو عقلية، وينبغي أن يعامل

الـنظر عن عمرهم أو جنسهم أو خلفيتهم العرقية أو اإلثنية، أو كوم معوقني، وبصرف النظر عن مركزهم املايل               
 .أو أي وضع آخر، وأن يكونوا موضع تقدير بصرف النظر عن مدى مسامهتهم االقتصادية

، ودليال ٢٠٠١ة يف جمال الشيخوخة لسنة ، اعـتمدت اجلمعيـة العامـة مثانيـة أهداف عاملي     ١٩٩٢ويف عـام     -٦
وبالنسـبة إىل عدد من اجلوانب اهلامة، تفيد هذه األهداف    . مقتضـبا لوضـع األهـداف الوطـنية يف جمـال الشـيخوخة            
 .)٤(العاملية يف تعزيز التزامات الدول األطراف يف العهد

لشـيخوخة خلطـة عمـل فيينا    ار   أيضـا، ومبناسـبة الذكـرى السـنوية العاشـرة العـتماد مؤمتـ              ١٩٩٢ويف عـام     -٧
الدوليـة، اعـتمدت اجلمعيـة العامـة االعـالن بشـأن الشـيخوخة الـذي حثت فيه على دعم املبادرات الوطنية املتعلقة                

ويشجع . بالشيخوخة حبيث يقدم الدعم الكايف إىل املسنات لقاء مسامهان يف اتمع غري املعترف ا إىل حد كبري
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لى تطوير قدرام االجتماعية والثقافية والعاطفية اليت رمبا يكونون قد منعوا من تطويرها كبار السن من الرجال ع  
يف سنوات كسبهم للعيش، ويقدم الدعم إىل األسر من أجل توفري الرعاية، ويشجع مجيع أفراد األسرة على التعاون 

ــتعاون الــدويل يف إطــار االســتراتيجيات امل   وضــوعة لبــلوغ األهــداف العامليــة يف جمــال   يف توفــري الــرعاية، ويوســع ال
 بوصفه السنة الدولية لكبار السن، اعترافا     ١٩٩٩كما تقرر يف االعالن االحتفال بعام       . ٢٠٠١الشـيخوخة لسـنة     

 .)٥(الدميوغرايف" سن النضج"ببلوغ البشرية 

مــل الدوليــة، ، وال ســيما مــنظمة العختصاصــهاوأولــت وكــاالت األمــم املــتحدة املتخصصــة، يف جمــاالت ا  -٨
 .اهتمامها أيضا ملشكلة الشيخوخة

 حقوق كبار السن فيما يتعلق بالعهد الدويل اخلاص  -٣
 باحلقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية    

: فهي تشمل. ختتـلف املصـطلحات املسـتخدمة لوصـف كـبار السن اختالفا كبريا، حىت يف الوثائق الدولية         -٩
فئة العمر "، كما أطلق مصطلح     "الشيخوخة"، و "فـئة العمر الثالثة   "، و "واألكـرب سـنا   "،  "املسـنني "، و "كـبار السـن   "

" كبار السن"ووقع اختيار اللجنة على مصطلح .  عاما٨٠للداللة على األشخاص الذين يزيد عمرهم على " الرابعة
)older persons( ) ،بالفرنسيةeségâpersonnes  ،وباألسبانية ،personas mayores( التعبري الذي استخدم ، وهو

ووفقا للممارسة املتبعة يف االدارات االحصائية لألمم املتحدة، تشمل         . ٤٨/٩٨ و ٤٧/٥يف قـراري اجلمعية العامة      
تعترب إدارة االحصاءات التابعة لالحتاد األورويب أن ( سنة فأكثر، ٦٠هذه املصطلحات األشخاص البالغني من العمر

 هي السن األكثر شيوعا للتقاعد، ٦٥ ال  سنة أو أكثر، حيث إن سن ٦٥العمر هم الذين بلغوا من   " كـبار السـن   "
 .)وال يزال االجتاه العام ينحو حنو تأخري سن التقاعد

وال يتضـمن العهـد الـدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أية إشارة صرحية إىل حقوق          -١٠
حـق كـل شـخص يف الضـمان االجـتماعي، مبـا يف ذلـك التأمينات        "اول  الـيت تتـن  ٩كـبار السـن، وإن كـانت املـادة      

ومع ذلك، وحيث إن أحكام العهد تطبق . ، تعـترف ضـمنا حبـق احلصـول عـلى ضـمانات الشـيخوخة            "االجـتماعية 
تطـبيقا كـامال عـلى مجيـع أفـراد اـتمع، يصـبح مـن الواضـح أنه حيق لكبار السن التمتع بالطائفة الكاملة للحقوق           

وفضال . وقد وجد هذا النهج التعبري الكامل عنه أيضا يف خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة.  ا يف العهداملعترف
عن ذلك، ونظرا ألن احترام حقوق كبار السن يتطلب اختاذ تدابري خاصة، فإن العهد يطالب الدول األطراف بأن 

 .تفعل ذلك بأقصى قدر من مواردها املتاحة

فال العهد . أخرى هي معرفة ما إذا كان التمييز على أساس السن حمظوراً مبوجب العهدومثـة مسألة هامة     -١١
. وال االعـالن العاملي حلقوق اإلنسان يشريان بصراحة إىل السن كأحد االعتبارات اليت يحظَر التمييز على أساسها        
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 له هو أن مشكلة الشيخوخة  ريل تفسـوبـدال مـن الـنظر إىل هذا اإلغفال على أنه استبعاد مقصود، رمبا يكون أفض   
 .الدميوغرافية، عندما اعتمد هذان الصكان، مل تكن واضحة أو ملحة كما هي اآلن

على أنه " أي وضع آخر"ومـع ذلـك، فـإن املسـألة تـبقى غـري حمسـومة، إذ ميكن تفسري منع التمييز بسبب                -١٢
أن التمييز على أساس السن اآلن استنتاج   رغـم أنه ليس من املمكن حىت        وتالحـظ اللجـنة أنـه       . ينطـبق عـلى السـن     

وفضال عن ذلك، . حمدودة جداًبصددها  متامـا مبوجـب العهـد، فإن جمموعة املسائل اليت ميكن قبول التمييز          حمظـور 
ينـبغي التشـديد عـلى أن عـدم قـبول الـتمييز ضـد كـبار السـن مؤكـد يف كثري من الوثائق الدولية املتعلقة بالسياسة                   

ويف اـاالت القليلة اليت ما زال يسمح بالتمييز فيها مثلما هو  . ات األغلـبية الكـبرية مـن الـدول        العامـة ويف تشـريع    
احلـال فـيما يتعـلق بسـن الـتقاعد اإللـزامية أو بسـن احلصـول عـلى التعلـيم العايل، هناك اجتاه واضح حنو إلغاء هذه                       

 .يل بتنفيذ هذا االجتاه إىل أكرب حد ممكنومن رأي اللجنة أنه ينبغي للدول األطراف أن تسعى للتعج. احلواجز

ومـن مث، فمـن رأي جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه ينبغي للدول األطراف يف العهد أن         -١٣
ومما يزيد من أمهية دور . تـويل اهـتماماً خاصاً لتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن    

 ذاته يف هذا الصدد واقع أنه، على خالف حالة فئات السكان األخرى مثل النساء واألطفال، ال توجد بعد اللجنة
اتفاقيـة دوليـة شاملة تتعلق حبقوق كبار السن، كما ال توجد ترتيبات اشرافية ملزمة تتعلق بشىت جمموعات مبادئ             

 .األمم املتحدة يف هذا اال

فها فـريق اخلـرباء احلكوميـني العـامل لـلدورة، قد نظرت، يف اية دورا      وكـانت اللجـنة، ومـن قبـلها سـل        -١٤
 إىل ١ تقريرا عامليا أوليا ودوريا بشأن املواد     ٢٠ تقريرا دوريا ثانيا، و    ٧٠ تقريـرا أوليـا، و     ١٤٤الثالـثة عشـرة، يف      

لدى تنفيذ العهد يف عدد وأتـاح الـنظر يف هذه التقارير إمكانية حتديد كثري من املشاكل اليت ميكن مواجهتها      . ١٥
.  اقتصادية وثقافية خمتلفة- كبري من الدول األطراف اليت متثل مجيع مناطق العامل واليت هلا نظم سياسية واجتماعية         

ومل تقـدم الـتقارير اليت بحثت حىت اآلن أية معلومات، بصورة منهجية، عن حالة كبار السن فيما يتعلق باالمتثال             
 املتعلقة باحلق يف ٩ملعلومات، اليت قُدمت بدرجات متفاوتة من االكتمال، عن تنفيذ املادة للعهد، فيما عدا بعض ا

 .الضمان االجتماعي

، كرسـت اللجـنة يوما للمناقشة العامة هلذه املسألة بغية ختطيط نشاطها يف هذا اال يف         ١٩٩٣ويف عـام     -١٥
أمهية أكرب بكثري على املعلومات املتعلقة حبقوق كبار املسـتقبل، وفضال عن ذلك، بدأت يف الدورات األخرية تعلق   

ومع ذلك، فإن اللجنة تالحظ أن األغلبية      . السن، وأوضح استبياا بعض املعلومات القيمة جدا يف بعض احلاالت         
يف ولذا، فإا ترغب . الكـبرية مـن تقاريـر الدول األطراف ما زالت تشري جمرد إشارة ضئيلة إىل هذه املسألة اهلامة              

اإلشـارة إىل أـا سـوف تصـر يف املسـتقبل عـلى وجـوب تـناول وضع كبار السن فيما يتعلق بكل حق من احلقوق              
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وحيدد اجلزء الباقي من هذا التعليق العام املسائل احملددة ذات . املعـترف ـا يف العهـد تناوال كافيا يف مجيع التقارير         
 .الصلة يف هذا الصدد

 ل األطرافااللتزامات العامة للدو -٤ 

شأم يف ذلك شأن باقي السكان، ويعتمد وضعهم على   مجموعة بالتباين والتنوع،    كـبار السـن ك    يـتميز    -١٦
كما يعتمد، على . احلالة االقتصادية واالجتماعية للبلد، وعلى العوامل الدميوغرافية والبيئية الثقافية واملتعلقة بالعمل

مســتوى التعلــيم والبيــئة احلضــرية أو الــريفية، وعــلى شــغل العامــلني  الصــعيد الفــردي، عــلى احلالــة األســرية وعــلى 
 .واملتقاعدين

نب كـبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة والذين تعترب حالتهم املالية مقبولة، هناك كثريون ال     اوإىل جـ   -١٧
 ضعفا وميشا وافتقارا إىل تتوافر هلم املوارد الكافية، حىت يف البلدان املتقدمة، ويربزون جبالء بني أكثر اجلماعات           

وكما أكدت  . ويـتعرض كـبار السـن بصفة خاصة للمخاطر يف أوقات االنتكاس وإعادة هيكلة االقتصاد              . احلمايـة 
، يقـع عـلى عـاتق الدول األطراف، حىت يف أوقات    )١٢، الفقـرة  )١٩٩٠( ٣التعـليق العـام رقـم    (اللجـنة مـن قـبل     

 .ة الضعفاء من أفراد اتمعوجود قيود شديدة على املوارد، واجب محاي

أما الطرائق اليت تستخدمها الدول األطراف للوفاء بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها مبوجب العهد فيما  -١٨
انظر (يتعـلق بكـبار السـن، فسـتكون، بصـفة أساسـية، هـي نفـس الطـرائق املسـتخدمة لـلوفاء بااللتزامات األخرى                      

هي تشمل ضرورة حتديد طبيعة ونطاق املشاكل داخل أي دولة من خالل عملية و. ))١٩٨٩( ١التعليق العام رقم 
الرصـد املنـتظم، وضـرورة اعـتماد سياسـات وبـرامج موضـوعة بشـكل سـليم لـلوفاء باالحـتياجات، وضـرورة سن                         
التشــريع عــند االقتضــاء وإلغــاء أي تشــريع متييــزي، وضــرورة كفالــة الدعــم ذي الصــلة مــن امليــزانية أو، كمــا هــو   

 من العهد   ٢٣ و ٢٢ويف هذا الشأن األخري، ميكن للتعاون الدويل وفقا للمادتني          . اسـب، التماس التعاون الدويل    من
 .أن يكون سبيال هاما، إىل حد كبري، لتمكني بعض البلدان النامية من الوفاء بالتزاماا مبوجب العهد

 الـذي اعـتمدته اجلمعيـة العامة يف عام        ١ ويف هـذا السـياق، ميكـن توجيـه االنتـباه إىل اهلـدف العـاملي رقـم                  -١٩
 والـذي يدعـو إىل انشـاء هيـاكل دعـم أساسـية وطـنية لـتعزيز السياسـات والـربامج املتعـلقة بالشــيخوخة يف            ١٩٩٢

ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن أحد مبادئ األمم املتحدة املتعلقة      . اخلطـط والـربامج االمنائيـة الوطـنية والدوليـة         
ي تشـجع احلكومات على إدراجه يف براجمها الوطنية، هو وجوب متكني كبار السن من تشكيل   بكـبار السـن، الـذ     

 .احلركات أو الرابطات اخلاصة م
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 أحكام حمددة من العهد -٥ 

 املساواة يف احلقوق بني الذكور واإلناث: ٣املادة  

ن مساواة الذكور واإلناث يف حق ضما"ب    مـن العهد، اليت تتعهد الدول األطراف مبوجبها          ٣وفقـا لـلمادة      -٢٠
، ترى اللجنة أنه ينبغي للدول األطراف أن تويل اهتماما         "التمـتع جبميـع احلقـوق االقتصـادية واالجتماعية والثقافية         

خاصـا للمسـنات الـاليت غالـبا مـا يصـبحن يف أحـوال خطـرية بسـبب إنفـاقهن كـل حيان أو جزءا منها يف رعاية                         
جور خيوهلـن احلـق يف احلصـول عـلى معـاش الشـيخوخة والـاليت ال حيـق هلـن أيضا           أسـرهن بـدون ممارسـة نشـاط مـأ         

 .احلصول على معاش كأرامل

 من االعالن )ح(٢ من العهد والفقرة ٩ومـن أجـل معاجلـة هـذه احلاالت، واالمتثال بشكل كامل للمادة            -٢١
االشــتراك، أو صــنوف بشـأن الشــيخوخة، ينـبغي لــلدول األطـراف أن تنشــئ إعانـات شــيخوخة عـلى أســاس عـدم       

مسـاعدات أخرى جلميع األشخاص، بغض النظر عن جنسهم، الذين جيدون أنفسهم بال موارد عند بلوغهم السن           
وبالـنظر إىل زيـادة العمـر املـتوقع للنسـاء وواقـع أـن يف أغـلب األحيـان هن الاليت ال               . احملـددة يف التشـريع الوطـين      

يف نظـام للتقاعد، ستكون النساء هن املستفيدات الرئيسيات من  حيصـلن عـلى معاشـات تقاعديـة لعـدم اشـتراكهن          
 .ذلك

 احلقوق املتعلقة بالعمل: ٨ إىل ٦املواد  

 من العهد من الدول األطراف اختاذ اخلطوات املناسبة لضمان حق كل شخص يف أن تتاح ٦تقتضي املادة  -٢٢
دد، إذ تأخذ اللجنة يف اعتبارها أن العمال كبار      ويف هذا الص  . له إمكانية كسب رزقه بعمل خيتاره أو يقبله حبرية        

السن الذين مل يبلغوا سن التقاعد بعد، كثريا ما يواجهون مشاكل يف احلصول على األعمال واالحتفاظ ا، وتركز 
 .)٦(على ضرورة اختاذ تدابري ملنع التمييز على أساس السن يف العمل وشغل الوظائف

 بأمهية خاصة من أجل ضمان ) من العهد٧املادة ("  عمل عادلة ومرضيةيف التمـتع بشروط "ويتسـم احلـق      -٢٣
ومن املستصوب، بصفة خاصة، استخدام . متـتع العمـال كـبار السـن بشـروط عمـل آمـنة حىت بلوغهم سن التقاعد             

 .)٧(العمال كبار السن يف ظروف تتيح أفضل استفادة من خربام ودرايتهم التقنية

يت تسبق التقاعد، تنفيذ برامج اإلعداد للتقاعد، مبشاركة ممثلي منظمات أصحاب  وينـبغي، يف السـنوات ال      -٢٤
وينبغي هلذه . العمل والعمال وغريها من اهليئات املعنية، من أجل إعداد العمال كبار السن ملواجهة وضعهم اجلديد

قاعدين، وعن الفرص  الـربامج، بصـفة خاصـة، أن تـزود هـؤالء العمـال باملعـلومات عـن حقوقهـم والـتزامام كمـت                      
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والشـروط الالزمـة ملواصلة القيام بنشاط وظيفي أو لالضطالع بعمل تطوعي، وعن وسائل مكافحة اآلثار الضارة         
 .)٨(للشيخوخة، وعن التسهيالت املتعلقة بتعليم الكبار واألنشطة الثقافية، واستخدام أوقات الفراغ

ي احلقـوق الـنقابية، مبا يف ذلك بعد بلوغ سن التقاعد،    مـن العهـد، وهـ   ٨أمـا احلقـوق الـيت حتميهـا املـادة        -٢٥
 .فينبغي أن تطبق على العمال كبار السن

 احلق يف الضمان االجتماعي: ٩املادة  

حبق كل شخص يف الضمان " من العهد، بصفة عامة، على وجوب أن تقر الدول األطراف         ٩تـنص املادة     -٢٦
" الضمان االجتماعي"ومع ذلك، فإن تعبري     .  اليت يتعني ضماا   بـدون حتديـد نوع أو مستوى احلماية       " االجـتماعي 

 .يشمل ضمنيا مجيع املخاطر املترتبة عن فقد وسائل االعاشة ألسباب خارجة عن ارادة الشخص

 مــن العهــد ولألحكــام املتعــلقة بتــنفيذ اتفاقيــات مــنظمة العمــل الدوليــة بشــأن الضــمان     ٩ووفقــا لــلمادة  -٢٧
 بشأن ١٢٨، واالتفاقية رقم )١٩٥٢( )املعايري الدنيا( بشأن الضمان االجتماعي ١٠٢ رقم  االتفاقية-االجتماعي 

 ينبغي للدول األطراف أن تتخذ التدابري املالئمة لوضع نظم عامة           - )١٩٦٧(إعانات العجز والشيخوخة والورثة     
 .للتأمني اإللزامي على كبار السن، بدءا من سن معينة، حيددها القانون الوطين

، ١٦٢ومتشـيا مـع التوصـيات الـواردة يف اتفـاقييت مـنظمة العمل الدولية املذكورتني أعاله، والتوصية رقم            -٢٨
تدعـو اللجـنة الـدول األطـراف إىل حتديـد سن التقاعد حبيث تكون مرنة، تبعاً للوظائف املؤداه ولقدرة األشخاص                    

 .رافية واالقتصادية واالجتماعيةاملسنني على العمل، مع إيالء االعتبار الواجب للعوامل الدميوغ

 من العهد نافذة املفعول حقاً، ينبغي للدول األطراف أن تضمن تقدمي ٩ومن أجل أن تصبح أحكام املادة  -٢٩
إعانـات الورثـة واأليـتام عـند وفـاة الشـخص املعيـل الـذي كان مشموالً بالضمان االجتماعي أو الذي كان يتلقى                     

 .معاشا تقاعديا

 من العهد ٩، وبغيـة تـنفيذ أحكـام املـادة     ٢١ و٢٠إىل ذلـك، وكمـا لوحـظ آنفـا يف الفقـرتني          وباالضـافة    -٣٠
تـنفيذا كـامال، ينـبغي لـلدول األطـراف، يف حـدود املـوارد املتاحة هلا، أن تقدم إعانات شيخوخة على أساس عدم              

نصوص عليها يف القانون االشـتراك، ومسـاعدات أخرى جلميع كبار السن الذين ال يكونون، عند بلوغهم السن امل      
الوطـين، قد أكملوا فترة االشتراك املؤهلة وال حيق هلم احلصول على معاش شيخوخة، أو على غريه من إعانات أو       

 .مساعدات الضمان االجتماعي وال يكون لديهم أي مصدر آخر للدخل
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 محاية األسرة: ١٠املادة  

 من ٢٩ و٢٥ من العهد والتوصيتني ١٠من املادة ١عـلى أسـاس الفقرة     ينـبغي لـلدول األطـراف أن تـبذل           -٣١
توصـيات خطـة عمـل فييـنا الدولية للشيخوخة، كل اجلهود الالزمة لدعم ومحاية وتعزيز األسرة وملساعدا، وفقا                   

 ٢٩وتشـجع التوصــية  . لـنظام القـيم الـثقافية يف كـل جمـتمع، عـلى تلـبية احـتياجات أفـرادها املسـنني الذيـن تعوهلـم            
ملـنظمات غـري احلكوميـة عـلى إنشاء إدارات اجتماعية لدعم األسرة بأكملها عندما تؤوي مسنني يف          احلكومـات وا  

مسـكنها، وعـلى تـنفيذ تدابـري توجه بصفة خاصة لصاحل األسر ذات الدخل املنخفض اليت ترغب يف رعاية املسنني              
 وحدهم، أو إىل األزواج املسنني وينبغي تقدمي هذه املساعدة أيضا إىل األشخاص الذين يعيشون. مـنها يف املسـكن    

 .الذين يرغبون يف البقاء يف املرتل

 احلق يف مستوى معيشي كاف: ١١املادة  

 الذي يتصدر القسم املتعلق باستقاللية ١مـن مـبادئ األمـم املـتحدة املتعـلقة بكبار السن، ينص املبدأ رقم              -٣٢
احلصول على ما يكفي من الغذاء واملاء واملأوى وامللبس ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية : "كبار السن على أنه

وتعلّق اللجنة أمهية  ". والـرعاية الصـحية، بأن يوفّر هلم مصدر للدخل ودعم أسري وجمتمعي ووسائل للعون الذايت              
 . من العهد لكبار السن١١كبرية على هذا املبدأ الذي يطلب توفري احلقوق الواردة يف املادة 

 من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة على أن املسكن للمسنني ٢٤ إىل ١٩ات وتؤكد التوصي -٣٣
ينـبغي الـنظر إليه على أنه أكثر من جمرد مأوى إذ له، باإلضافة إىل املدلول املادي، مدلول نفسي واجتماعي ينبغي    

حلياة يف مساكنهم أطول مدة ومن مث، ينبغي للسياسات الوطنية أن تساعد املسنني على مواصلة ا      . أخـذه باحلسبان  
ممكـنة، مـن خـالل إصـالح املسـاكن وتطويرها وحتسينها وتكييفها مع قدرة هؤالء األشخاص على احلصول عليها                    

 على أنه ينبغي خلطة وقوانني إعادة البناء والتطوير احلضريني إيالء ٢٠وتركز التوصية . )١٩التوصية (واستخدامها 
 االنتباه ٢٢دمي املساعدة إليهم لضمان دجمهم يف اتمع، يف حني توجه التوصية          اهـتمام خاص ملشاكل املسنني وتق     

إىل ضرورة أن تؤخذ يف االعتبار الطاقة الوظيفية لكبار السن بغية توفري بيئة معيشية أفضل هلم، وتسهيل حركتهم          
 .واتصاالم من خالل توفري وسائل نقل كافية هلم

  والعقليةيةلبدناحلق يف الصحة ا: ١٢املادة  

 والعقلية، لبدنيةبغية إعمال حق كبار السن يف التمتع مبستوى مرٍض من الصحة اينـبعي لـلدول األطـراف      -٣٤
 من خطة عمل فيينا ١٧ إىل ١ مـن العهد، أن تأخذ يف االعتبار مضمون التوصيات  ١٢ مـن املـادة   ١وفقـا لـلفقرة    

بادئ توجيهية بشأن السياسة الصحية للمحافظة على     الدوليـة للشـيخوخة، الـيت تركـز بشـكل كـامل عـلى تقدمي م               
 .صحة املسنني، وتستند إىل نظرة شاملة تتراوح بني الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية املرضى يف اية العمر
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ومـن الواضـح أن تـزايد عـدد األمـراض املزمـنة واملتنكسـة، وارتفـاع تكـاليف العـالج يف املستشفيات اليت                     -٣٥
ويف هذا الشأن، ينبغي للدول األطراف أن      . مـراض، ال ميكـن معاجلـتهما بالوسـائل العالجيـة فقط           تتطلـبها هـذه األ    

تـأخذ يف االعتـبار أن احملافظـة على الصحة يف العمر املتقدم تتطلب استثمارات طوال فترة احلياة، وبصفة أساسية،                 
 وعدم التدخني أو تناول املشروبات من ناحية الغذاء والتدريبات البدنية(مـن خـالل اعـتماد أسـاليب حيـاة صحية          

وتلعب الوقاية من خالل عمليات الفحص املنتظمة اليت تناسب احتياجات املسنني دورا حامسا،             . ).الكحوليـة، اخل  
مثـلما تفعل عملية إعادة التأهيل من خالل احملافظة على القدرات الوظيفية للمسنني مما يؤدي إىل اخنفاض تكاليف       

 .ل الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعيةاالستثمارات يف جما

 احلق يف التعليم والثقافة: ١٥ إىل ١٣املواد  

ويف حالة املسنني، ينبغي تناول .  من العهد حبق كل فرد يف التربية والتعليم١٣ من املادة ١تعترف الفقرة  -٣٦
 تقدمي )ب(من الربامج التعليمية، و حق املسنني يف االستفادة )أ(: هـذا احلـق مـن وجهـيت نظـر خمتلفتني ومتكاملتني           

 .الدراية التقنية للمسنني وخربام إىل األجيال الشابة

 من ١٦ التوصيات الواردة يف املبدأ )أ(: وفيما يتعلق باألوىل، ينبغي للدول األطراف أن تأخذ يف االعتبار  -٣٧
كبار السن إمكانية االستفادة من الربامج مـبادئ األمـم املتحدة املتعلقة بكبار السن، اليت مؤداها وجوب أن تتاح ل    

التعليمية املناسبة هلم، واحلصول على التدريب، ومن مث، ينبغي، على أساس إعدادهم وقدرام ومدى ما لديهم من 
حوافز، أن تتاح هلم فرص الوصول إىل خمتلف مستويات التعليم من خالل اعتماد التدابري املناسبة فيما يتعلق بتعليم 

 من توصيات خطة    ٤٧ التوصية   )ب(، و . والكتابة، والتعليم مدى احلياة والوصول إىل التعليم اجلامعي، اخل         القراءة
عمل فيينا الدولية للشيخوخة اليت تدعو، وفقا ملفهوم التعليم مدى احلياة الذي أصدرته اليونسكو، إىل وضع برامج 

 الترويح، بغية تنمية شعورهم باالعتماد على الذات    للمسـنني غـري رمسيـة ومعـتمدة على اتمع احمللي وموجهة حنو            
 .وينبغي أن حتظى برامج كهذه بتأييد احلكومات الوطنية واملنظمات الدولية. وشعور اتمع احمللي باملسؤولية

 من وفيما يتعلق باالستفادة من الدراية التقنية واخلربة املتوافرة لكبار السن، على النحو املشار إليه يف اجلزء -٣٨
، يوجه االنتباه إىل الدور اهلام )٧٦-٧٤الفقرات (توصـيات خطـة عمـل فييـنا الدوليـة للشـيخوخة املتعلق بالتعليم             

الـذي ال يـزال املسـنون وكـبار السـن يلعـبونه يف معظم اتمعات باعتبارهم ناقلني للمعلومات واملعارف والتقاليد                 
ومـن مث، تعلّق اللجنة أمهية خاصة على الرسالة الواردة يف  . وإىل وجـوب عـدم فقـد هـذا العـرف     . والقـيم الـروحية   

الربامج التعليمية اليت تصور كبار السن بصفة املعلمني وناقلي املعرفة         " مـن اخلطـة اليت تشري إىل تنمية          ٤٤التوصـية   
 ".والثقافة والقيم الروحية



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 44 

 

ق كل فرد يف أن يشارك يف احلياة  من العهد حب ١٥ من املادة    )ب( و )أ(١وتقر الدول األطراف يف الفقرة       -٣٩
ويف هذا اخلصوص، حتث اللجنة الدول األطراف على أن تأخذ . الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

ينبغي أن يظل : "٧يف االعتبار التوصيات الواردة يف مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن، وبوجه خاص، املبدأ 
ندجمني يف اتمع، وأن يشاركوا بنشاط يف صوغ وتنفيذ السياسات اليت تؤثر مباشرة يف رفاههم، وأن كبار السن م

ينبغي أن تتاح لكبار السن إمكانية االستفادة من : "١٦، واملبدأ "يقدمـوا إىل األجيـال الشـابة معـارفهم ومهـارام       
 ".موارد اتمع التعليمية والثقافية والروحية والتروحيية

 من توصيات خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة، تشجع احلكومات واملنظمات ٤٨وباملثل، فإن التوصية  -٤٠
كاملتاحف واملسارح ودور (الدوليـة عـلى دعـم الـربامج الـرامية إىل تسـهيل وصـول املسـنني إىل املؤسسات الثقافية                 

 .).املوسيقى ودور السينما وهلم جرا

 أن تبذل احلكومات واملنظمات غري احلكومية واملسنون أنفسهم اجلهود           على ضرورة  ٥٠وتركـز التوصية     -٤١
للتغـلب عـلى تصـوير املسـنني يف قوالـب عـلى أـم مصـابون دائمـا بعاهـات بدنيـة ونفسـانية، وأـم عاجـزون عن                             

وهــذه اجلهــود، الــيت ينــبغي لوســائل اإلعــالم  . التصــرف عــلى حنــو مســتقل، وأن ال دور وال مركــز هلــم يف اــتمع 
 .واملؤسسات التربوية أن تشارك فيها أيضا، ضرورية لتحقيق جمتمع يدافع عن االندماج الكامل للمسنني فيه

وفيما يتعلق باحلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، ينبغي للدول األطراف أن تأخذ يف احلسبان  -٤٢
يخوخة، وأن تبذل جهودها لتعزيز البحوث  مـن توصـيات خطـة عمل فيينا الدولية للش    ٦٢ و ٦١ و ٦٠التوصـيات   

املتعـلقة بـاجلوانب الـبيولوجية والعقـلية واالجـتماعية للشيخوخة وبوسائل احملافظة على القدرات الوظيفية للمسنني       
ويف هذا اخلصوص، يوصى بوجوب قيام الدول واملنظمات        . ومـنع أو إرجـاء بـدء األمراض املزمنة وصنوف العجز          

ــة وا  ــة الدولي ــة بإنشــاء مؤسســات متخصصــة يف تدريــس عــلم الشــيخوخة وطــب       احلكومي ــنظمات غــري احلكومي مل
 .الشيخوخة والطب النفسي للشيخوخة يف البلدان اليت ال توجد فيها مؤسسات من هذا القبيل

 احلواشي 

ــتقري. ةـاســتراتيجية عمــلي: ٢٠٠١أهــداف عامليــة يف جمــال الشــيخوخة لســنة   )١(  (ام ــــر األمــني العــ
A/47/339( ٥، الفقرة. 

منشورات ( ١٩٨٢أغسطس / آب٦ -يوليه / متوز٢٦، فيينا، تقريـر اجلمعيـة العامليـة للشـيخوخة       )٢( 
 ).E.82.I.16األمم املتحدة، رقم املبيع 
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 )تابع (احلواشي 

تنفيذ خطة العمل "، ١٩٩١ديسمرب / كـانون األول  ١٦ املـؤرخ يف     ٤٦/٩١قـرار اجلمعيـة العامـة        )٣( 
 .، املرفق" واألنشطة ذات الصلةالدولية للشيخوخة

، الفصــالن )A/47/339. (اســتراتيجية عمــلية: ٢٠٠١أهــداف عامليــة يف جمــال الشــيخوخة لســنة   )٤( 
 .الثالث والرابع

إعـــالن بشـــأن "، ١٩٩٢وبر ـــأكـــت/رين األولـ تشـــ١٦ املـــؤرخ يف ٤٧/٥قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  )٥( 
 ".الشيخوخة

 .١٠ إىل ٣ بشأن العمال املسنني، الفقرات )١٩٨٠( ١٦٢ولية انظر توصية منظمة العمل الد )٦( 

 .١٩-١١املرجع نفسه، الفقرات  )٧( 

 .٣٠املرجع نفسه، الفقرة  )٨( 
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 *)١٩٩٧الدورة السادسة عشرة،  (٧رقم التعليق العام 

  باإلكراه حاالت إخالء املساكن) من العهد١-١١املادة (احلق يف السكن املالئم 

ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من األمن يف ، أنه )١٩٩١( ٤الحظـت اللجـنة، يف تعليقها العام رقم     -١
وخلُصت إىل . شغل املسكن تكفل له احلماية القانونية من إخالئه باإلكراه ومن املضايقة وغري ذلك من التهديدات

واللجنة، إذ نظرت يف عدد ال بأس . أن حاالت إخالء املساكن باإلكراه تتعارض للوهلة األوىل مع مقتضيات العهد
رير املتعـلقة حبـاالت إخـالء املسـاكن باإلكـراه يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك حاالت رأت فيها أنه          بـه مـن الـتقا     

جيـري اإلخـالل بالـتزام الـدول األطـراف، قـد بـاتت اآلن يف موقف يتيح هلا أن تسعى إىل تقدمي مزيد من االيضاح         
 .ة يف العهدبشأن اآلثار املترتبة على هذه املمارسات من حيث االلتزامات الوارد

ففي عام . لقـد اعـترف اـتمع الـدويل مـنذ زمـن بعيـد بـأن مسـألة إخالء املساكن باإلكراه مسألة خطرية               -٢
عدم القيام بعمليات "، الحظ مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أنه ينبغي توجيه اهتمام خاص إىل             ١٩٧٦

 أمــراً غــري ممكــن، وبشــرط توفــري أمــاكن ســكن أخــرى إزالـة كــربى إال إذا كــان صــون املســتوطنات واستصــالحها 
، اليت اعتمدا اجلمعية العامة يف ٢٠٠٠، يف االسـتراتيجية العاملية للمأوى حىت عام       ١٩٨٨ويف عـام    . )١("ألهـلها 

...  املتمـثل يف محايـة وحتسني املساكن واألحياء   ]لـلحكومات [بااللـتزام األساسـي   "، مت اإلقـرار     ٣٤/١٨١قـرارها   
ينـبغي محايـة الـناس مبوجب    " أنـه  ٢١وورد يف جـدول أعمـال القـرن       . )٢("ن تدمريهـا أو إحلـاق الضـرر ـا         بـدالً مـ   

ويف جدول أعمال املوئل، عاهدت احلكومات أنفسها على . )٣("القانون من اإلخالء الظامل من منازهلم أو أراضيهم
فري احلماية القانونية منها وتداركها، مع أخذ محاية مجيع الناس من عمليات اإلخالء القسري املخالفة للقانون وتو"

 يف حالة تعذر تفادي عمليات اإلخالء، ضمان توفري حلول بديلة مالئمة حبسب             ]و[حقـوق اإلنسان يف االعتبار؛      
ــتهاكاً جســيماً حلقــوق    "كمــا بيــنت جلــنة حقــوق اإلنســان أن   . )٤("االقتضــاء ممارســة اإلخــالء القســري تشــكل ان
نه، على الرغم من أمهية هذه البيانات، فهي ال تتصدى إلحدى أكثر املسائل حسماً، أال وهي       غـري أ  . )٥("اإلنسـان 

مسـألة حتديـد الظـروف الـيت تكـون فيهـا حـاالت إخـالء املسـاكن باإلكـراه مـباحة وحتديـد أنـواع احلماية املطلوبة                     
 .لضمان مراعاة األحكام ذات الصلة من العهد

. هو، يف بعض احلاالت، أمر ينطوي على إشكاالت"  املساكن باإلكراهحاالت إخالء"إن استخدام عبارة  -٣
 غـري أن كثرياً من املراقبني يعتربون اإلشارة إىل  . فهـذه العـبارة تسـعى إىل التعـبري عـن مفهـوم التعسـف والالقانونيـة          

 ـــــــــــــــــ

 .E/1998/22الوثيقة املرفق الرابع بوارد يف  * 
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حــاالت اإلخــالء غــري القــانوين "حشــواً، بيــنما انــتقد مراقــبون آخــرون عــبارة " إلكــراهحــاالت إخــالء املســاكن با"
ألا تفترض أن القانون ذا الصلة يوفر محاية وافية للحق يف اإلسكان ويتفق مع أحكام العهد، واحلالة، " للمساكن

، حيث إا ال ذاتية أكثر هي" حاالت اإلخالء غري املنصفة"كما ارتئي أن عبارة    . بالـتأكيد، ليسـت كذلـك دومـاً       
وقد اختار اتمع الدويل، وخاصة يف سياق جلنة حقوق اإلنسان، اإلشارة . تشري إىل أي إطار قانوين على االطالق

وذلك، بالدرجة األوىل، ألن مجيع البدائل املقترحة ا عيوب كثرية من هذا " حاالت إخالء املساكن باإلكراه"إىل 
املستخدمة يف هذا التعليق العام تعرف بأا نقل األفراد واُألسر "  إخالء املساكن باإلكراهحاالت"إن عبارة . النوع

أو األراضي اليت يشغلوا، دون إتاحة /أو اتمعات احمللية، بشكل دائم أو مؤقت وضد مشيئتهم، من البيوت و/و
غري أن حظر . إتاحـة إمكانية احلصول عليها سـبل مناسـبة مـن احلمايـة القانونيـة أو غريهـا مــن أنــواع احلمايــة أو                 

حاالت إخالء املساكن باإلكراه ال يسري على حاالت اإلخالء اليت تطبق باإلكراه وفقاً ألحكام القانون والعهدين 
 .الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان

 يف البــلدان إن ممارسـة عمـليات إخـالء املســاكن باإلكـراه هـي ممارسـة واســعة االنتشـار ومتـس األشـخاص          -٤
ونظراً للترابط والتشابك القائمني بني حقوق اإلنسان كافة، فكثرياً ما تكون . املتقدمة والبلدان النامية على السواء

وعـليه، فــإن ممارســة عمـليات إخــالء املســاكن   . عمـليات إخــالء املسـاكن باإلكــراه خمــلّة حبقـوق اإلنســان األخــرى   
 باحلقوق املدرجة يف العهد، فهي قد تسفر أيضاً عن انتهاكات للحقوق  باإلكـراه، لـئن كـانت تخل إخالالً ظاهراً        

املدنيـة والسياسـية، مـثل احلـق يف احليـاة وحـق الفـرد يف األمـن عـلى شخصـه واحلق يف عدم التدخل باخلصوصيات               
 .واألسرة والبيت واحلق يف التمتع السلمي باملمتلكات

اكن باإلكراه قد يبدو أا حتدث بصفة رئيسية يف املناطق     عـلى الرغم من أن ممارسة عمليات إخالء املس        و -٥
احلضـرية املكـتظة بالسـكان، فهـي حتـدث أيضـاً يف حاالت نقل السكان باإلكراه والتهجري الداخلي وتغيري مواطن                  

 ففي هذه احلاالت مجيعها،   . السكان باإلكراه يف سياق املنازعات املسلحة، واهلجرات اجلماعية وتنقالت الالجئني         
قـد يـتم اإلخـالل بـاحلق يف السـكن املالئـم ويف عـدم الـتعرض إلخالء املساكن باإلكراه، وذلك من خالل جمموعة                        

بـل وحـىت يف احلـاالت الـيت قـد يكون من      . واسـعة مـن األفعـال أو االمتـناع عـنها الـيت تعـزى إىل الـدول األطـراف            
 من العهد، حبيث ال تكون أية ٤أحكام املادة الضـروري فيهـا فـرض حـدود عـلى هـذا احلق، يطلب االلتزام التام ب         

أي االقتصادية [املقـررة يف القـانون، وإال مبقـدار توافـق ذلـك مع طبيعة هذه احلقوق      "حـدود مفروضـة إال احلـدود       
 ".، وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه يف جمتمع دميقراطي]واالجتماعية والثقافية

املسـاكن باإلكـراه تكـون مرتـبطة بالعنف، مثل حاالت اإلخالء النامجة عن              إن كـثرياً مـن حـاالت إخـالء           -٦
 .املنازعات املسلحة الدولية والصراع الداخلي والعنف اتمعي أو اإلثين
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وقد تتم عمليات اإلخالء بصدد منازعة   . ومثـة حـاالت أخـرى مـن اإلخـالء باإلكـراه حتـدث باسم التنمية                -٧
شـاريع اإلمنائيـة ومشـاريع إقامـة اهليـاكل األساسـية، مثل بناء السدود أو غريها من              عـلى احلقـوق يف األرض، أو امل       

مشاريع توليد الطاقة الكبرية النطاق، مع تدابري حيازة األراضي املتصلة بتحسني املناطق احلضرية أو ترميم املساكن 
 األراضي أو إقامة مباريات رياضية أو بـرامج جتميـل املدن أو يئة األراضي للزراعة أو إطالق العنان للمضاربة يف          

 .كربى مثل األلعاب األوملبية

ومـن حيـث اجلوهـر، فـإن التزامات الدول األطراف يف العهد فيما يتعلق حباالت إخالء املساكن باإلكراه                   -٨
 تلزم ١-٢وعلى وجه اخلصوص، فإن املادة  . ، مقـترنة بأحكـام أخـرى ذات صلة        ١-١١تسـتند إىل أحكـام املـادة        

غري أنه، نظراً لطبيعة ممارسة عمليات . يف سبيل تعزيز احلق يف سكن مالئم" مجيع السبل املناسبة"ول باستخدام الد
 إىل التمتع التدرجيي باحلقوق بناء على املوارد املتاحة، هي       ١-٢إخـالء املسـاكن باإلكـراه، فـإن اإلشـارة يف املادة             

وال بد للدولة نفسها من أن متتنع عن القيام بعمليات . درةإشـارة ال تكـون ذات صـلة باملوضـوع إال يف حاالت نا      
إخالء املساكن باإلكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف ثالثة متارس هذه العمليات 

ويل  من العهد الد١-١٧وعالوة على ذلك، فإن هذا النهج تعززه املادة . ) أعاله٣على النحو املشروح يف الفقرة (
فهذه املادة تعترف . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تكمل احلق يف عدم اإلخالء باإلكراه دون محاية وافية 

ويالحظ . يف بيته " على حنو تعسفي أو غري قانوين، لتدخل      "جبملة أمور، منها حق اإلنسان يف احلماية من التعرض          
 . ليس مشروطاً باعتبارات متصلة مبواردها املتاحةأن التزام الدولة يف ضمان احترام هذا احلق

، مبا فيها اعتماد "مجيع السبل املناسبة" مـن العهـد تقتضـي مـن الـدول األطـراف اسـتخدام             ١-٢إن املـادة     -٩
 أن )١٩٩٠(٣قها العام يومع أن اللجنة قد بينت يف تعل. تدابـري تشـريعية، لـتعزيز مجيـع احلقـوق اليت حيميها العهد      

ابري قـد ال تكـون الزمة يف ما يتعلق جبميع احلقوق، فمن الواضح أن سن تشريعات حتظر عمليات إخالء            هـذه الـتد   
وينبغي أن يشمل هذا التشريع . املسـاكن باإلكـراه هـو أسـاس جوهري جيب أن يقوم عليه أي نظام محايــة فعـــال           

 تتفق مع أحكام العهد، )ب(لشغلها، و توفـر لشـاغلي املسـاكن واألراضي أكبـر قدر ممكن من الضمان    )أ(تدابـري   
كما جيب أن ينطبق .  يكـون الغـرض مـنها املراقـبة الدقيقـة للظروف اليت قد جتري يف ظلها عمليات اإلخالء               )ج(و

وعالوة على ذلك، فنظراً لالجتاه السائد   . التشـريع عـلى مجيـع املوظفـني اخلاضعني لسلطة الدولة واملساءلني أمامها            
 الـدول حنـو التقليل كثرياً من مسؤوليات احلكومات يف قطاع اإلسكان، جيب على الدول   بشـكل مـتزايد يف بعـض      

األطـراف أن تكفـل جعـل الـتدابري التشـريعية وغريهـا مـن الـتدابري وافيـة للحيـلولة دون عمليات اإلخالء باإلكراه،             
أو تقوم ا هيئات دون تقدمي وللمعاقـبة، عـند االقتضاء على هذه العمليات اليت يقوم ا أفراد بصفتهم الشخصية          

لذلك ينبغي للدول األطراف استعراض التشريعات والسياسات ذات الصلة كيما تضمن توافقها . ضمانات مناسبة
مـع االلتزامات الناشئة عن احلق يف السكن املالئم، كما ينبغي هلا إلغاء أو تعديل أية تشريعات أو سياسات تكون            

 .متعارضة مع متطلبات العهد
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إن النسـاء واألطفـال والشـباب واملسنني والشعوب األصلية واألقليات اإلثنية وغريها، وسائر الضعفاء من         -١٠
والنساء يف الفئات كافة ضعيفات . أفراد ومجاعات، يعانون مجيعاً بشكل غري متكافئ من ممارسة اإلخالء باإلكراه

ييز اليت كثريا ما متارس ضدهن فيما يتعلق حبقوق بوجـه خـاص نظـراً ملـدى الـتمييز القـانوين وغريه من أشكال التم               
 أو حقوق حيازة املمتلكات أو املأوى، ونظراً لتعرضهن بوجه خاص ألفعال العنف )مبا فيها ملكية البيوت(امللكية 

 من العهد ٣ و٢-٢إن أحكـام عـدم الـتمييز الـيت تتضمنها املادتان         . واإلسـاءة اجلنسـية عـندما يصـبحن بـال مـأوى           
ى احلكومات التزاماً إضافياً بأن تكفل، يف حال حدوث عمليات إخالء، اختاذ تدابري مناسبة لضمان عدم تفرض عل

 .انطواء ذلك على أي شكل من أشكال التمييز

وبيـنما قـد يكـون هـناك مـا يـربر بعـض حـاالت اإلخـالء، كمـا هو األمر يف حالة االستمرار يف عدم دفع                           -١١
ات املسـتأجرة دون سـبب وجيـه، يتحتم على السلطات املعنية أن تكفل أن جيري    االجيـار أو إحلـاق ضـرر باملمتـلك      

اإلخـالء عـلى الـنحو الـذي جييـزه القـانون الـذي يكـون مـتفقاً مـع أحكام العهد، وأن تكون مجيع سبل االنتصاف                
 .والتعويضات القانونية متاحة للمتضررين

. ا تدابـري عقابيـة، تـتعارض أيضـاً مع قواعد العهد    إن عمـليات اإلخـالء باإلكـراه وتدمـري املـنازل، بوصـفه           -١٢
 والربوتوكولني امللحقني ما لعام  ١٩٤٩وكذلـك، حتيـط اللجنة علماً بااللتزامات الواردة يف اتفاقييت جنيف لعام             

 فيما يتعلق حبظر جري السكان املدنيني وتدمري املمتلكات اخلاصة، من حيث صلة هذه االلتزامات مبمارسة ١٩٧٧
 .خالء باإلكراهاإل

وتكفـل الـدول األطراف، قبل القيام بأية عمليات إخالء، وخاصة ما يتعلق منها جبماعات كبرية، أن يتم                  -١٣
استكشاف مجيع البدائل ادية بالتشاور مع املتضررين، بغية احليلولة دون ضرورة استخدام القوة، أو على األقل، 

وينبغي توفري سبل االنتصاف أو اإلجراءات القانونية للمتأثرين بأوامر . بغية التقليل من هذه الضرورة إىل أدىن حد
وعلى الدول األطراف أيضا أن تكفل لألفراد املعنيني كافةً احلق يف التعويض الكايف عن أية ممتلكات تتأثر . اإلخالء

 من العهد الدويل ٣-٢ومن اجلدير باإلشارة يف هذا الصدد إىل املادة . مـن جـراء ذلك، شخصية كانت أم عقارية        
لألشخاص " سبيل فعال للتظلم"اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت تقتضي من الدول األطراف أن تكفل توفري 

 ".السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصاحل املتظلمني"الذين انتهكت حقوقهم وبأن تكفل قيام 

ء مــا يــربره، فينــبغي أن جيــري هــذا اإلخــالء مــع االمتــثال الدقيــق ويف احلــاالت الــيت يعتــرب فيهــا أن لإلخــال -١٤
ومن . لألحكـام ذات الصلة من القانون الدويل حلقوق اإلنسان ووفقاً للمبادئ العامة املراعية للمعقولية والتناسب               

 ١٧لق باملادة  للجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتع١٦املناسـب بوجـه خـاص يف هـذا الشأن اإلشارة إىل التعليق العام           
يف احلاالت اليت "مـن العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، اليت ال جتيز التدخل يف بيت أي شخص إال           

موافقاً ألحكام العهد ومراميه وأهدافه وأن      "والحظـت اللجـنة أن القانون ينبغي أن يكون          ". يـنص عـليها القـانون     
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جيب أن حيدد "كما بينت اللجنة أنه ". ة للظروف املعينة اليت حيدث فيهايكـون، يف مجيـع احلـاالت، معقوالً بالنسب       
 ".التشريع ذو الصلة بالتفصيل الظروف احملددة اليت جيوز السماح فيها ذا التدخل

إن احلمايـة اإلجرائية املناسبة وقواعد اإلجراءات القانونية هي جوانب جوهرية من حقوق اإلنسان كافة،       -١٥
اسبة بوجه خاص فيما يتعلق مبسألة مثل عمليات اإلخالء باإلكراه، وهي مسألة يتم فيها التذرع مباشرة إال أا من

وترى اللجنة أن سبل احلماية . بعدد كبري من احلقوق املعترف ا يف كال العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
 إتاحة فرصة للتشاور احلقيقي مع )أ(: باإلكراه تشملاإلجـرائية الـيت ينـبغي تطـبيقها فـيما يتعلق بعمليات اإلخالء          

 اإلحاطة علماً )ج( إشـعار املتضـررين كافـة بشـكل واف ومناسـب قـبل املوعـد املقـرر لإلخالء؛          )ب(املتضـررين؛   
بعمـليات اإلخـالء املقترحة، وعند االقتضاء، بالغرض البديل املقرر استخدام األرض أو املسكن من أجله، على أن              

 حضـور موظفـني حكوميني أو ممثلني عنهم أثناء         )د( املعـلومات جلميـع املتضـررين يف الوقـت املناسـب؛             تـتاح هـذه   
 التعيني الصحيح هلوية مجيع األشخاص الذين يتولون )ه (اإلخالء، وخاصة عندما يتعلق األمر جبماعات من الناس؛ 

اجلوية بشكل خاص أو أثناء الليل، ما مل يوافق  عدم القيام باإلخالء عند سوء األحوال )و(القيام بعملية اإلخالء؛ 
 توفري املعونة القانونية، عند اإلمكان، ملن      )ح( توفيــر سـبل االنتصـاف القانونية؛         )ز(املتضـررون عـلى غـري ذلـك؛         

 .يكونون حباجة إليها من أجل التظلم لدى احملاكم

النــتهاك حقــوق أخــرى مــن حقــوق ينــبغي أال تســفر عمــليات اإلخــالء عــن تشــريد األفــراد أو تعرضــهم و -١٦
ويف حـال عجـز املتضـررين عـن تلـبية احـتياجام بأنفسـهم، عـلى الدولـة الطـرف أن تـتخذ كل التدابري                       . اإلنسـان 

املناسـبة، بأقصـى مـا هـو مـتاح هلـا مـن مـوارد، لضـمان توفري مسكن بديل مالئم هلم، أو إعادة توطينهم أو إتاحة               
 .أراض منتجة هلم، حسب احلالة

تعـي اللجـنة أن مثـة مشـاريع إمنائية شىت متوهلا وكاالت دولية يف أراضي الدول األطراف قد أسفرت عن      و -١٧
 الذي ينص، يف مجلة أمور،   )١٩٩٠( ٢وتشـري اللجنة يف هذا الشأن، إىل التعليق العام          . عمـليات إخـالء باإلكـراه     

... ة يف مشاريع تنطوي، على سبيل املثال    ينبغي للوكاالت الدولية أن تتجنب، على حنو دقيق، املشارك        "على أنه   
على تعزيز أو توطيد التمييز ضد األفراد أو اجلماعات مبا يتناقض مع أحكام العهد، أو تنطوي على عمليات إجالء 

وينبغي بذل كل جهد . أو تشـريد واسعة النطاق لألشخاص دون توفري كل أشكال احلماية والتعويض املناسبة هلم       
 .)٦(" من أي مشروع إمنائي لكفالة املراعاة الواجبة للحقوق الواردة يف العهدممكن يف كل مرحلة

إن بعـض املؤسسـات، مـثل البـنك الـدويل ومـنظمة الـتعاون والتـنمية يف امليـدان االقتصـادي، قـد اعتمدت                   -١٨
التقليل من أو إعـادة الـتوطني بغيـة احلـد مـن نطـاق عمليات اإلخالء باإلكراه و           /مـبادئ توجيهيـة بشـأن الـتهجري و        

وكثريا ما تكون هذه املمارسات مرافقة للمشاريع اإلمنائية الكبرية، مثل بناء السدود      . املعانـاة البشـرية املتصـلة ـا       
إن املراعاة التامة هلذه املبادئ التوجيهية، اليت جتسد االلتزامات الواردة      . وغريها من املشاريع الكربى لتوليد الطاقة     
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وتشري . ، سواء من جانب الوكاالت أنفسها أو من جانب الدول األطراف يف العهد         يف العهـد، هـي أمـر ضـروري        
يف حني أن التنمية تيسر التمتع جبميع  "اللجـنة يف هـذا الشـأن إىل الـبيان الـوارد يف إعـالن وبـرنامج عمل فيينا بأن                     

" وق اإلنسان املعترف ا دولياًحقـوق اإلنسـان، فـإن انعـدام التـنمية ال جيـوز اختاذه ذريعة لتربير االنتقاص من حق               
 .)١٠اجلزء األول، الفقرة (

وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدا اللجنة، فيما يتعلق باإلبالغ، يرجى من الدول األطراف تقدمي شىت                -١٩
اص عدد األشخ ")أ(: املعـلومات املتعـلقة مباشـرة مبمارسـة عمـليات اإلخـالء باإلكـراه، ومـنها معـلومات عما يلي             

الذيـن مت إخالؤهـم يف غضون السنوات اخلمس األخرية وعدد األشخاص الذين ال حيظون حالياً حبماية قانونية من            
التشريع املتعلق حبقوق املستأجرين يف ضمان شغل املسكن ويف  ")ب(،  "اإلخـالء التعسفي أو أي نوع من اإلخالء       

 .)٧(" أشكال اإلخالءالتشريع الذي حيظر أي شكل من ")ج(، "احلماية من اإلخالء

مـا يـتخذ مـن تدابـري أثـناء مجـلة حاالت، منها برامج حتسني املناطق        "كمـا يـرجى تقـدمي معـلومات بشـأن            -٢٠
األلعاب األوليمبية وغريها من   (احلضـرية ومشـاريع إعـادة التـنمية والـنهوض بـاملواقع واإلعـداد للمناسبات الدولية                 

 ومحالت جتميل املدن، وما إليها، اليت تكفل احلماية من   )ت، ومـا إىل ذلك    املـباريات الرياضـية واملعـارض واملؤمتـرا       
بيد . )٨("اإلخـالء أو تكفـل إعادة اإلسكان بالرضا املتبادل، من كل من يعيشون يف املواقع املتأثرة أو بالقرب منها        

لك ترغب اللجنة يف لذ. أنـه مل تقـم سـوى بضـع دول أطـراف بـإدراج املعـلومات املطـلوبة يف تقاريـرها إىل اللجنة                 
 .التشديد على األمهية اليت تعلقها على تلقي هذه املعلومات

وتشري اللجنة إىل أن رصد احلق يف . وبيـنت بعـض الدول األطراف أن هذا النوع من املعلومات غري متاح     -٢١
 حـال عدم مجع   السـكن املالئـم رصـداً فعـاالً، سـواء مـن جـانب احلكومـة املعـنية أو مـن جـانب اللجـنة، يـتعذّر يف                           

وهي ترجو من مجيع الدول األطراف أن حترص على مجع البيانات الالزمة وإدراجها فيما تقدمه      . البيانات املناسبة 
 .من تقارير مبوجب أحكام العهد

 احلواشي 

ــتقري )١(   ١١ -مــايو / أيــار٣١مؤمتــر األمــم املــتحدة للمســتوطنات البشــرية، فانكوفــر،   : ر املوئــلــــ
 .`٢`، الفقرة جيم ٨ -، الفصل الثاين، التوصية باء )A/CONF.70/15( ١٩٧٦ يونيه/حزيران

، )A/43/8/Add.1(تقريــر جلــنة املســتوطنات البشــرية عــن أعمــال دورــا احلاديــة عشــرة، إضــافة   )٢( 
 . ١٣الفقرة 
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 )تابع (احلواشي

يونيــه / حزيــران١٤ - ٣ ر مؤمتــر األمــم املــتحدة املعــين بالبيــئة والتــنمية، ريــو دي جــانريو، ــــتقري )٣( 
١٩٩٢لد األول ــ، ا))A/CONF.151/26/Rev.1 (vol.I(٩-٧، الفصل ٢١ق الثاين، جدول أعمال القرن ـ ، املرف

 .)ب(

، املــرفق )A/CONF.165/14( )املوئـل الـثاين  (تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة للمسـتوطنات البشـرية،        )٤( 
  .)ن(٤٠الثاين، جدول أعمال املوئل، الفقرة 

 .١، الفقرة ١٩٩٣/٧٧قرار جلنة حقوق اإلنسان  )٥( 

 )٦( E/1990/23 ٨ و٦، املرفق الثالث، الفقرتان)د(. 

 )٧( E/C.12/1990/8, annex IV. 

 .املرجع نفسه )٨( 

 

 )*١٩٩٧الدورة السابعة عشرة، ( ٨التعليق العام رقم 

 الجتماعية والثقافيةوا العالقة بني اجلزاءات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية

والغرض من هذا التعليق العام . تفرض اجلزاءات االقتصادية بتواتر متزايد دوليا وإقليميا ومن جانب واحد -١
هـو الـتأكيد عـلى أنـه مهمـا كـانت الظـروف فإنه يتعني على مثل هذه اجلزاءات أن تأخذ يف احلسبان بصورة تامة           

وال تتشكك اللجنة بأية طريقة يف ضرورة . تصادية واالجتماعية والثقافيةأحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االق
فرض اجلزاءات يف احلاالت املناسبة وفقاً للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة أو غريه من أحكام القانون الدويل 

 ينبغي اعتبارها ما )٥٦ و٥٥ و١املواد (ولكـن أحكـام امليـثاق ذات الصـلة حبقـوق اإلنسـان             . املنطـبقة عـلى احلالـة     
 .زالت قابلة للتطبيق بشكل تام يف مثل هذه احلاالت

 

 ــــــــــــ

 .E/1998/22وارد يف الوثيقة  * 
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وخـالل التسـعينيات فـرض جملس األمن جزاءات من أنواع خمتلفة ومدد خمتلفة فيما يتعلق جبنوب أفريقيا،         -٢
صـومال، واجلماهرييـة العـربية الليـبية، وليـبرييا، وهاييت،           الكويـت، وأجـزاء مـن يوغوسـالفيا السـابقة، وال          /والعـراق 

وقـد اسـترعي انتـباه اللجـنة إىل أثر هذه اجلزاءات على التمتع باحلقوق االقتصادية                . وأنغـوال، وروانـدا، والسـودان     
انتظام، واالجـتماعية والـثقافية يف عـدد مـن احلـاالت الـيت متس دوالً أطرافاً يف العهد ظل قسم منها يقدم تقاريره ب                 

 .وبذلك كان يعطي اللجنة الفرصة لبحث احلالة بعناية

وبينما خيتلف أثر اجلزاءات من حالة ألخرى، فإن اللجنة تعي أن هلا يف مجيع األحوال تقريباً أثراً حمسوساً  -٣
 األغذية، وهكذا، على سبيل املثال، فإا كثرياً ما تسبب اضطراباً يف توزيع     . عـلى احلقـوق الـيت يعـترف ـا العهد          

واألدوية واإلمدادات الصحية، ودد نوعية الطعام وتواجد مياه الشرب النظيفة، وتتدخل بصورة قاسية يف تشغيل 
وباإلضافة إىل ذلك فإن عواقبها غري املقصودة قد        . األنظمـة الصـحية والتعلـيمية األساسـية وتقـوض احلق يف العمل            

ق سـوداء بصـورة تكـاد تكـون حـتمية، وتوليـد أرباح مفاجئة       تشـمل تعزيـز سـلطة الفـئات املسـتبدة، وظهـور سـو             
ضـخمة لـلجماعات املـتميزة الـيت تتصـرف فيهـا، وتعزيـز رقابـة الفـئات احلاكمة على السكان بشكل عام، وتقييد                     

وإذا كانت هذه الظواهر يف جوهرها ذات طابع سياسي،  . فـرص الـتماس اللجوء أو التعبري عن املعارضة السياسية         
 .لك تأثرياً إضافياً كبرياً على التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةفإن هلا كذ

وعــند الــنظر يف اجلــزاءات، مــن الضــروري الــتمييز بــني الغــرض األساســي مــن ممارســة الضــغط السياســي      -٤
ن إحلاق املعاناة واالقتصـادي عـلى النخـبة احلاكمـة يف البـلد إلقـناعهم باالمتثال للقانون الدويل، وما يرافق ذلك م                

وهلذا السبب فإن أنظمة اجلزاءات اليت وضعها جملـس األمـــن اآلن         . بالفـئات األكـثر تعرضاً داخل البلد املستهدف       
ومن . حتـتوي على استثناءات إنسانية مصممة للسماح بتدفق السلع واخلدمات األساسية املوجهة ألغراض إنسانية           

ت تضمن االحترام األساسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املفـترض بصـفة عامـة أن هذه االستثناءا        
 .البلد املستهدف

غري أن عدداً من الدراسات اليت أجرا األمم املتحدة حديثاً وغريها من الدراسات األخرى اليت حللت أثر  -٥
لك فإن االستثناءات حمدودة جداً يف وعالوة على ذ. اجلزاءات، انتهت إىل أن هذه االستثناءات ليس هلا ذلك التأثري

 مسألة الوصول إىل التعليم االبتدائي، وال تتيح إصالح البىن األساسية        - على سبيل املثال     -فهي ال تعاجل    . نطاقها
 إىل ضرورة   ١٩٩٥وقد أشار األمني العام يف عام       . الضـرورية لـتوفري امليـاه الـنظيفة، والرعاية الصحية الكافية، إخل           

ويف . )١(أثري احملـتمل لـلجزاءات قـبل فرضها، وإىل توسيع تقدمي املعونة اإلنسانية إىل الفئات األكثر تعرضا       تقيـيم الـت   
العـام الـتايل جـاء يف دراسـة رئيسـية، أعدـا لـلجمعية العامـة اآلنسـة غراسـا ماشـيل حـول أثـر الـرتاع املسلح على                        

كمــا أن . ]...[عتــباطي وغــري مــتجانس ار بشــكل االســتثناءات اإلنســانية متيــل إىل الغمــوض وتفســ"األطفــال، أن 
 وال بد أن ]...[حاالت التأخري والفوضى، ورفض طلبات استرياد السلع اإلنسانية الضرورية تسبب نقص املوارد         



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 56 

 

أكــتوبر /ويف اآلونـة األخــرية، خـلص تقريـر صــادر يف تشـرين األول    ." )٢( بأشــد وطـأة عـلى الفقــراء  ]تأثرياـا [تقـع  
ما "جـراءات االستعراضـية الـيت وضـعت يف ظـل جلان اجلزاءات املختلفة اليت أنشأها جملس األمن                 إىل أن اإل   ١٩٩٧

. ]...[زالـت بطيـئة، وال تـزال وكـاالت املعونة تواجه مصاعب يف احلصول على موافقة على اإلمدادات املستثناة                    
تداول يف الســوق الســوداء ومــل الــلجان مشــاكل أكــرب تتعــلق باالنــتهاكات الــتجارية واحلكوميــة عــلى شــكل الــ  

 .")٣(والتجارة غري املشروعة، والفساد

سـتناداً إىل جمموعـة مثرية من الدراسات القطرية والعامة، أنه ال يعطى اهتمام   اوهكـذا فـإن مـن الواضـح،        -٦
ومـع ذلـك فـإن هـذه الدراسات مل تقم، ألسباب متنوعة،  بدراسة               . كــاف ألثـر اجلـزاءات عـلى الفـئات الضـعيفة           

ومن . واقـب السـيئة عـلى وجـه الـتحديد بالنسـبة للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف حد ذاا                 الع
الواضــح يف واقــع األمــر أن تــلك العواقــب مل تؤخــذ يف احلســبان عــلى اإلطــالق، أو مل تعــطَ االهــتمام اجلــاد الــذي  

زم إعطاء بعٍد يتعلق حبقوق اإلنسان للمداوالت اليت     تسـتحقه يف معظـم احلـاالت، إن مل يكـن فيهـا مجيعاً، وهلذا يل               
 .تدور حول هذه القضية

وتعتـرب اللجـنة أن أحكـام العهـد الـيت تـنعكس كـلها من الناحية العملية يف سلسلة من املعاهدات األخرى                    -٧
غـري قابلة  حلقـوق اإلنسـان، وكذلـك يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان، ال ميكـن اعتـبارها غـري معمـول ـا، أو              
وكما . للتطبيق على أي حال، رد أن قراراً قد اختذ بأن اعتبارات السالم واألمن العامليني تستدعي فرض جزاءات

يصر اتمع الدويل على أن أي دولة مستهدفة يتعني عليها أن حتترم احلقوق املدنية والسياسية ملواطنيها، فإنه ينبغي 
ويل نفسه عمل كل ما ميكن عمله حلماية جوهر احلقوق االقتصادية واالجتماعية على تلك الدولة وعلى اتمع الد

 ).١٠، الفقرة )١٩٩٠ (٣انظر التعليق العام  (ةــوالثقافية على األقل للسكان املتضررين يف تلك الدول

تحدة بتعزيز وإذا كان هذا االلتزام الذي التزمت به كل دولة مستمد من االلتزام الوارد يف ميثاق األمم امل -٨
احترام كل حقوق اإلنسان، فإنه جتدر اإلشارة أيضا إىل أن كل عضو من األعضاء الدائمني يف جملس األمن قد وقع 

ومعظم األعضاء غري الدائمني .  مل يصادقا عليه بعد )الصني والواليات املتحدة األمريكية   (العهـد، رغم أن عضوين      
 من العهد بأن ٢ من املادة ١عهدت كل دولة طرف، طبقاً للفقرة     فقد ت . هـم مـن األطـراف يف وقت من األوقات         

تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال سيما على الصعيدين االقتصادي والتقين، وبأقصى ما "
ذا العهد، تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف ا يف ه

وعندما تكون الدولة املتضررة دولةً طرفاً أيضاً، يصبح الواجب مضاعفاً ..." سالكة يف ذلك مجيع السبل املناسبة     
وبقـدر مـا يتعلق األمر باجلزاءات   . عـلى الـدول األخـرى بـأن حتـترم االلـتزامات ذات الصـلة وتأخذهـا يف احلسـبان                  

املـبادئ نفسـها تطـبق عـلى أيـة حـال، مـع مراعاة حالة احلقوق                املفروضـة عـلى دول ليسـت أطـرافا يف العهـد فـإن               
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 - مثالً -االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات الضعيفة، كجزء من القانون الدويل العام، كما يدل على ذلك 
 .التصديق شبه العاملي على اتفاقية حقوق الطفل، وحالة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ة ليـس هلـا دور فـيما يتعلق بقرارات فرض اجلزاءات أو عدم فرضها، فإن عليها مسؤولية           ورغـم أن اللجـن     -٩
وعندما تتخذ تدابري تثبط قدرة دولة طرف على الوفاء بالتزاماا مبوجب . رصد امتثال مجيع الدول األطراف للعهد

 .العهد، فإن شروط اجلزاءات وطريقة تطبيقها تصبح قضايا مناسبة الهتمام اللجنة

تتعلق اموعة األوىل منها بالدولة . وتعتقد اللجنة أن جمموعتني من االلتزامات تنبعان من هذه االعتبارات -١٠
ذلــك أن فــرض اجلــزاءات ال يــلغي االلــتزامات ذات الصــلة لتــلك الدولــة الطــرف أو ينقصــها حبــال مــن  . املتضــررة
 أمهية عملية أكرب يف أوقات الشدة على وجه     وكمـا يف حـاالت مماثـلة أخـرى، تكتسب تلك االلتزامات           . األحـوال 

بأقصى ما "وهكـذا فـإن اللجـنة مطالـبة بـأن تـبحث بعـناية مـدى مـا اختذتـه الدولة املعنية من خطوات                     . اخلصـوص 
لتوفري أكرب محاية ممكنة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكل فرد يعيش ضمن " تسمح به مواردها املتاحة

ما تقـلل اجلـزاءات حـتماً قـدرة الدولـة املتضـررة على متويل بعض التدابري الضرورية أو دعمها، تظل        وبيـن . واليـتها 
الدولـة ملـتزمة بضـمان عـدم وجود متييز فيما يتعلق بالتمتع ذه احلقوق، وباختاذ كل التدابري املمكنة، مبا يف ذلك          

 .الفئات الضعيفة داخل اتمععلى حقوق التفاوض مع دول أخرى ومع اتمع الدويل لتخفيض األثر السليب 

وتتعـلق اموعـة الـثانية من االلتزامات بالطرف أو األطراف املسؤولة عن فرض اجلزاءات واحلفاظ عليها                  -١١
ويف هذا الصدد، . وتنفيذها، سواء أكان اتمع الدويل، أم منظمة دولية أو إقليمية، أم دولة أو جمموعة من الدول    

 . هناك ثالثة استنتاجات تنجم منطقياً عن االعتراف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةترى اللجنة أن

وبدون . فأوال، ينبغي أن تؤخذ هذه احلقوق يف احلسبان بشكل كامل عند تصميم نظام مناسب للجزاءات -١٢
لك الداعية إىل إنشاء آلية تابعة لألمم املوافقة على أية تدابري معينة يف هذا الصدد، تأخذ اللجنة علماً مبقترحات كت

املتحدة لترقب ومتابعة أثر اجلزاءات؛ وتطوير جمموعة أكثر شفافية من املبادئ واإلجراءات املتفق عليها، تقوم على 
أساس احترام حقوق اإلنسان؛ وحتديد طائفة أوسع من السلع واخلدمات املعفاة؛ وختويل وكاالت تقنية متفق عليها 

إلعفـاءات الضـرورية؛ وإنشـاء جمموعـة مـن جلـان اجلـزاءات اليت تتاح هلا موارد أفضل؛ واستهداف أدق                     للـبت يف ا   
 .ملواطن الضعف لدى أولئك الذين يرغب اتمع الدويل يف تغيري سلوكهم؛ وإدخال قدر أكرب من املرونة العامة

.  العهد، طيلة فترة تطبيق اجلزاءاتوثانياً، ينبغي االضطالع برصد فعال، وهو مطلوب دائماً مبوجب بنود -١٣
سواء مبوجب الفصل  (وعـندما يـأخذ طـرف خارجي على عاتقه مسؤولية حىت ولو جزئية عن احلالة داخل بلد ما                   

، ال بد أن يتحمل هذا الطرف أيضاً املسؤولية ألن يفعل كل ما يف وسعه حلماية احلقوق )السابع من امليثاق أو غريه
 .  والثقافية للسكان املتضرريناالقتصادية واالجتماعية
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يتخذ خطوات، مبفرده وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، وال     "وثالـثاً، يلـتزم الكيـان اخلـارجي بـأن            -١٤
 من أجل االستجابة ألية معاناة غري ) من العهد ٢ من املادة    ١الفقـرة   (" سـيما عـلى الصـعيدين االقتصـادي والـتقين         

 .الضعيفة داخل البلد املستهدفمتناسبة تتعرض هلا الفئات 

وحتسـباً لالعـتراض على أن اجلزاءات ال بد أن تؤدي، يف حد ذاا تقريباً، إىل انتهاكات خطرية للحقوق                     -١٥
االقتصادية واالجتماعية والثقافية إذا أريد هلا أن حتقق أهدافها، تالحظ اللجنة اختتام دراسة رئيسية لألمم املتحدة 

ميكن اختاذ قرارات لتخفيف معاناة األطفال أو لتقليل العواقب الضارة إىل حد أدىن دون " أنه حديثة العهد فحواها
 .وهذا ينطبق بشكل متساٍو على حالة الفئات الضعيفة األخرى. )٤("اإلضرار باألهداف السياسية للجزاءات

 أن سكان بلد معني ال يفقدون واهلدف الوحيد للجنة من اعتماد هذا التعليق العام هو استرعاء االنتباه إىل -١٦
حقوقهـم االقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية بسـبب أي قناعة بأن قادم قد انتهكوا أعرافاً تتصل بالسالم واألمن                     

إن اهلـدف ليـس تقـدمي الدعـم أو التشـجيع ملثل أولئك القادة، وال تقويض أو إضعاف املصاحل املشروعة              . الدوليـني 
بل هو اإلصرار . االحـترام ألحكـام ميثاق األمم املتحدة واملبادئ العامة للقانون الدويل  للمجـتمع الـدويل يف فـرض     

عـلى أن اخلـروج عـلى القـانون مـن جـانب ينبغي أن ال يقابله خروج على القانون من نوع آخر ال يهتم باحلقوق                    
 .األساسية اليت تكمن وراء أي عمل مجاعي من هذا القبيل، وتضفي عليه الشرعية

 شيوااحل

ورقـة موقـف مقدمـة مـن األمني العام مبناسبة االحتفال بالذكرى السنوية       : مـلحق خلطـة السـالم     " )١( 
 .٧٥، الفقرة )A/50/60-S/1995/1" (اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة

 .١٢٨، الفقرة )، املرفقA/51/306(، مذكرة من األمني العام "أثر الرتاع املسلح على األطفال" )٢( 

 )٣( L. Minear, et al., Toward More Humane and Effective Sanctions Management: 

Enhancing the Capacity of the United Nations System, Executive Summary.    بناء على أعـدت الدراسـة
 تشرين ٦،  طـلب إدارة الشـؤون اإلنسـانية الـتابعة لألمـم املـتحدة نيابـة عن اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت                    

 .١٩٩٧اكتوبر /األول

 .قاملرجع الساب )٤( 
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 )*١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة ( ٩التعليق العام رقم 

 التطبيق احمللي للعهد

 واجب إعمال العهد يف النظام القانوين احمللي -ألف 

 من ١ة الفقر(بشـأن طـبيعة التزامات الدول األطراف   ) ١٩٩٠ (٣تـناولت اللجـنة يف تعـليقها العـام رقـم            -١
ويسعى هذا التعليق العام إىل زيادة .  املسائل املتعلقة بطبيعة ونطاق التزامات الدول األطراف)١() من العهد٢املادة 

ويتمثل االلتزام الرئيسي للدول األطراف فيما خيص العهد يف إعمال احلقوق . بـلورة بعـض جوانـب الـبيان السـابق       
، يعتمد العهد جاً عاماً ومرناً "مجيع السبل املناسبة"قيام بذلك سالكة   وبدعوة احلكومات إىل ال   . املعـترف ا فيه   

 .ميكّن من مراعاة خصائص النظامني القانوين واإلداري لكل دولة فضالً عن اعتبارات أخرى ذات صلة

ق غري أن هذه املرونة تواكب التزام كل دولة طرف باستخدام كافة الوسائل املتوفرة لديها إلعمال احلقو             -٢
وعليه . ويف هـذا الصـدد جيب أن تراعى الشروط األساسية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان          . املعـترف ـا يف العهـد      

يـتعني االعـتراف بقواعـد العهـد بالطـرق املناسـبة يف الـنظام القانوين احمللي، وجيب أن يتاح لكل مظلوم أو جمموعة                   
 . وسائل مالئمة لضمان مساءلة احلكومةمظلومني سبل االنتصاف أو التظلم املناسبة وكذلك وضع

وجيـب أن يـنظر يف املسـائل املتصـلة بتطـبيق العهـد عـلى الصعيد احمللي يف ضوء مبدأين من مبادئ القانون                      -٣
ال جيوز ألي طرف أن " هو أنه )٢( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات٢٧واملبدأ األول الذي تعكسه املادة    . الـدويل 

وبعبارة أخرى، ينبغي للدول أن تعدل النظام القانوين ". نه الداخلي لتربير عدم تنفيذه معاهدة ماحيتج بأحكام قانو
 من اإلعالن العاملي حلقوق ٨أمـا املـبدأ الـثاين فتعكسه املادة         . احملـلي حسـب االقتضـاء لـلوفاء بالـتزاماا الـتعاهدية           

 الوطنية املختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال لكـل شخص حق اللجوء إىل احملاكم      "اإلنسـان الـيت تـنص عـلى أن          
) ب(٣وال يتضمن العهد أي نظري صريح للفقرة ". تنـتهك احلقـوق األساسـية الـيت مينحها إياه الدستور أو القانون           

أن " مـن العهـد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الذي يلزم الدول األطراف جبملة أمور منها       ٢مـن املـادة     
غـري أنـه سـيتعني عـلى الدولة الطرف اليت تسعى إىل تربير عدم توفري أي سبل          ". مكانيـات التظـلم القضـائي     تـنمي إ  

الثقافية أن تثبت أن سبل االنتصاف هذه ال  وقانونيـة حمـلية للتظـلم مـن انتهاكات احلقوق االقتصادية واالجتماعية             
  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية  ٢ مــن املــادة ١بــاملعىن الــوارد يف الفقــرة " ســبالً مناســبة"تشــكل 

 

 ـــــــــــــــــ
 .E/1999/22وارد يف الوثيقة  * 
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وسيكون من الصعب إثبات ذلك،     . واالجـتماعية والـثقافية أو أـا غـري ضـرورية نظـراً للسـبل األخرى املستخدمة                
كثري من احلاالت إذا مل تعزز أو تكمل  األخرى املستخدمة ميكن أن تصبح غري فعالة يف         " السبل"وتـرى اللجنة أن     

 .بسبل انتصاف قضائية

 مكانة العهد يف النظام القانوين احمللي -باء 

ينـبغي، عمومـا، أن تطـبق معـايري حقـوق اإلنسـان الدولية امللزمة قانوناً على حنو مباشر وفوري يف النظام                -٤
عمال حقوقهم أمام احملاكم واهليئات القضائية     القـانوين احملـلي لكـل دولـة طـرف حبيـث يـتمكن األفـراد مـن طلب إ                   

والقاعدة اليت تنص على استنفاذ سبل االنتصاف احمللية قاعدة تعزز أولوية سبل االنتصاف الوطنية يف هذا . الوطنية
ويعتــرب وجــود اإلجـراءات الدوليــة ملــتابعة املطالـبات الفــردية وزيــادة تطويـرها أمــرا له أمهيــته، لكــن هــذه       . الشـأن 
 .اءات ليست يف اية األمر سوى إجراءات تكمل سبل االنتصاف الوطنية الفعالةاإلجر

وال يوجد أي حكم يلزم بإدماجه التام . وال ينص العهد على سبل حمددة لتنفيذه يف النظام القانوين الوطين -٥
د الدقيق لطريقة إعمال وعلى الرغم من أن التحدي. أو يـنص عـلى منحه نوع من املكانة احملددة يف القانون الوطين         

احلقـوق الـيت يـنص عـليها العهـد يف القـانون الوطـين مسألة تبت فيها كل دولة طرف، فإن الوسائل املستخدمة يف                      
وختضع . ذلـك جيـب أن تكـون مالئمـة، مبعىن أن تسفر عن نتائج تتماشى مع وفاء الدولة الطرف بالتزاماا كاملة         

 . الستعراض يف إطار حبث اللجنة لوفاء الدولة الطرف بالتزاماا مبوجب العهدالسبل اليت يقع عليها االختيار أيضا

ومل تتخذ . ويتـبني مـن حتـليل ملمارسـة الـدول فـيما خيـص العهـد أا استخدمت جمموعة متنوعة من النهج           -٦
انون حملي  وقامت بعض الدول اليت اختذت تدابري بتحويل العهد إىل ق         . بعـض الـدول أي إجراء حمدد على اإلطالق        

وقـامت دول أخرى باعتماده أو  . بتكمـلة أو تعديـل التشـريع القـائم مـن غـري االحـتجاج باألحكـام احملـددة لـلعهد                  
ومت . إدماجه يف القانون احمللي لالحتفاظ بأحكامه كما هي وإضفاء صالحية رمسية عليها يف النظام القانوين الوطين

نحت أحكام معاهدات حقوق اإلنسان الدولية األولوية على أية ذلك يف معظم األحيان بواسطة أحكام دستورية م
ويعـتمد ـج الـدول إزاء العهد بصورة كبرية على النهج املعتمد يف النظام القانوين         . قوانـني حمـلية ال تتمشـى معهـا        

 .احمللي إزاء املعاهدات بصورة عامة

 واجـب إعمـال العهد وجيب بالتايل   ولكـن، أيـا كـانت املـنهجية املفضـلة، هـناك عـدة مـبادئ مترتـبة عـلى            -٧
وينبغي أن . أوال، جيب أن تكون وسائل التنفيذ املختارة كافية لضمان الوفاء بااللتزامات مبوجب العهد. احترامها

لدى حتديد أفضل طريقة إلعمال احلقوق )  أدناه١٠انظر الفقرة (تـراعى ضـرورة ضمان أهليتها لنظر احملاكم فيها      
ثانيا، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار الوسائل اليت ثبت أا أكثر فعالية يف . د يف القانون الداخلياليت ينص عليها العه  

وحيـثما تكـون الوسـائل املستخدمة إلعمال العهد اخلاص    . ضـمان محايـة حقـوق اإلنسـان األخـرى يف البـلد املعـين             
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وسائل املستخدمة فيما يتعلق مبعاهدات حقوق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خمتلفة اختالفا كبريا عن ال
اإلنسان األخرى، ينبغي أن يكون لذلك مربر قوي ويؤخذ يف االعتبار كون الصيغ املستخدمة يف العهد مشاة إىل 

 .حد بعيد للصيغ املستخدمة يف املعاهدات اليت تتناول احلقوق املدنية والسياسية

.  عـلى إدمـاج أحكامـه يف القانون الداخلي لكن هذا النهج مستصوب     ثالـثا، ال يـلزم العهـد الـدول رمسيـاً           -٨
فاإلدمـاج املباشـر يـتفادى املشاكل اليت قد تنشأ يف ترمجة التزامات العهد إىل قانون وطين ويوفر أساساً الستشهاد           

وة اعتماد العهد وهلذه األسباب تشجع اللجنة بق. األفراد مباشرة باحلقوق املنصوص عليها فيه أمام احملاكم الوطنية
 .أو إدماجه يف القانون الوطين رمسيا

 دور سبل االنتصاف القانونية -جيم 

 سبل انتصاف قانونية أم قضائية؟

وكثرياً ما . يفسـر احلـق يف االنتصـاف الفعـال دائمـاً عـلى أنـه يتطـلب سـبيل انتصاف قضائي         ال ينـبغي أن    -٩
 املشروع أن يتوقع من يعيش داخل نطاق الوالية القضائية          تكـون سـبل االنتصـاف اإلداريـة كافيـة حبـد ذاا، ومن             

لدولة طرف، استناداً إىل مبدأ حسن النية، أن تأخذ كافة السلطات اإلدارية يف االعتبار مقتضيات العهد لدى اختاذ 
الوقت وينـبغي أن يكون كل سبيل من سبل االنتصاف اإلدارية هذه متيسراً ومعقول التكلفة ومتوفراً يف       . قـراراا 

كذلك كثرياً ما يكون التمتع باحلق املطلق يف الطعن قضائيا يف اإلجراءات اإلدارية من هذا النوع . املناسب وفعاالً
، )٣(وعـلى نفـس املـنوال، هـناك بعض االلتزامات من قبيل تلك املتعلقة بعدم التمييز    . أمـراً مناسـبا يف هـذا املضـمار     

حيث النص على شكل من أشكال سبل االنتصاف القضائية فيما    ) هاولكـن ال تقتصر بأي حال من األحوال علي        (
وبعبارة أخرى، يعترب االنتصاف أمام القضاء ضرورياً كلما       . خيصـها ضـروري فيما يبدو لالمتثال ملقتضيات العهد        

 .استحال إعمال حق من حقوق العهد بالكامل من غري أن تقوم السلطة القضائية بدور ما يف ذلك

 احملاكماألهلية لنظر 

يعتـرب مـن الـبديهي عـادة أن السـبل القضـائية للتظـلم مـن االنـتهاكات ضـرورية فـيما خيص احلقوق املدنية                -١٠
. ويفترض عكس ذلك يف معظم األحيان، لألسف، فيما خيص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. والسياسية

وسبق للجنة أن وضحت أا تعترب الكثري من .  ذات الصلة وهذا التناقض ال تربره طبيعة احلقوق وال أحكام العهد        
�)أ(، والفقرة ٣مثاالً هو املادة ) ١٩٩٠ (٣وهكذا ساقت يف التعليق العام رقم . ام العهد قابلة للتنفيذ فوراــأحك
، ١٣ة  من املاد٣، والفقرة  ١٣مـن املادة  ) أ(٢، والفقـرة  ١٠ مـن املـادة   ٣، والفقـرة  ٨، واملـادة   ٧مـن املـادة     � ١

أي (ومن األمهية مبكان هنا التمييز بني األهلية لنظر احملاكم . ١٥ مـن املادة  ٣، والفقـرة  ١٣ مـن املـادة      ٤والفقـرة   
اليت ميكن أن تنفذها احملاكم دون الدخول (والقواعد النافذة تلقائياً   ) املسائل اليت من املناسب أن تبت فيها احملاكم       
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 من الالزم مراعاة النهج العام لكل نظام قانوين فإنه ال يوجد يف العهد أي حق ولئن كان). يف املزيد من التفاصيل 
ال ميكـن اعتـباره، يف األغلـبية العظمـى للـنظم، حقاً ينطوي على األقل على بعض األبعاد اهلامة اليت ميكن أن تنظر                       

لسلطات السياسية بدال من تركه ويقـترح أحيانـا تـرك أمـر الـبت يف املسائل املتعلقة بتوزيع املوارد ل             . فيهـا احملـاكم   
وينـبغي احـترام اختصاصات كل فرع من الفروع املختلفة للحكومة إال أن من املناسب االعتراف بأن              . لـلمحاكم 

احملاكم، عادة، تشارك بالفعل يف جمموعة كبرية من املسائل اليت تترتب عليها آثار هامة فيما خيص املوارد، واعتماد 
تصـادية واالجـتماعية والثقافية يضعها، حبكم تعريفها، خارج دائرة اختصاص احملاكم   تصـنيف صـارم لـلحقوق االق      

ومن شأن ذلك . سيكون بالتايل تعسفياً ومتعارضاً مع مبدأ عدم قابلية جمموعيت حقوق اإلنسان للتجزئة وترابطهما
 .مانا يف اتمع أيضاًأن حيد بصورة كبرية كذلك من قدرة احملاكم على محاية حقوق أضعف الفئات وأكثرها حر

 النفاذ التلقائي

. ال ينفي العهد إمكانية اعتبار احلقوق الواردة فيه حقوقاً نافذة تلقائياً يف النظم اليت تنص على هذا اخليار -١١
غري نافذ "والواقـع أن احملـاوالت الـيت مت القيـام ـا خـالل صـياغة العهـد لتضـمينه حكمـا حمـددا يـنص على اعتباره                       

ويف معظـم الدول ستبت احملاكم، ال السلطة التنفيذية أو التشريعية، يف مسألة ما إذا كان        . رفضـت بشـدة   " تـلقائيا 
ولكي تنفذ هذه املهمة بفعالية جيب إطالع احملاكم واهليئات القضائية . حكـم مـن أحكـام املعـاهدات نـافذاً تـلقائياً           

وهكذا ينبغي . ه سبل االنتصاف القضائية يف تنفيذه املعـنية عـلى طـابع وآثـار العهـد وعـلى الـدور اهلـام الـذي تؤدي                  
لـلحكومات عـند مشـاركتها، مثال، يف إجراءات احملاكم أن تشجع تفسري القانون احمللي تفسرياً يمكّنها من الوفاء                 

. كموباملثل، ينبغي أن يأخذ التدريب القضائي يف االعتبار الكامل أهلية العهد لنظر احملا         . بالـتزاماا مبوجب العهد   
والواقع أن . وممـا يكتسـي أمهيـة خاصـة جتـنب كـل افـتراض مسبق بأنه ينبغي اعتبار هذه القواعد غري نافذة تلقائيا                  

الكـثري مـنها مـبني بعـبارات هـي عـلى األقـل يف مـثل وضـوح ودقـة العـبارات الواردة يف معاهدات حقوق اإلنسان                     
 .اًاألخرى اليت تعترب احملاكم أحكامها بانتظام نافذة تلقائي

  معاملة العهد يف احملاكم احمللية-دال 

يطلب من الدول يف املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة خبصوص تقارير الدول أن تقدم معلومات عما         -١٢
إذا كـان مـن املمكـن الـتذرع بأحكـام العهـد أمـام احملـاكم أو غريهـا مـن اجلهـات القضـائية أو السلطات اإلدارية                "

وقد قدمت بعض الدول هذه املعلومات ولكن من الالزم إيالء هذا اجلانب مزيدا من . )٤("مباشرةوقيامها بإنفاذها 
وتطلب اللجنة، على اخلصوص، أن تقدم الدول األطراف تفاصيل أية أحكام سابقة هامة . األمهية يف التقارير املقبلة

 .صادرة عن احملاكم احمللية استعانت بأحكام العهد
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وتالحــظ اللجــنة أن بعــض احملــاكم طــبقت . ومات املــتوفرة أن ممارســات الــدول مــتفاوتةويتضــح مــن املعــل -١٣
وهناك حماكم أخرى مستعدة لالعتراف من ناحية املبدأ . أحكـام العهـد إمـا مباشـرة وإمـا بوصـفها معـايري تفسريية         

بيق، يف حتليل القضايا أو بفـائدة العهـد فـيما خيص تفسري القانون احمللي لكن أثر العهد حمدود جداً، من ناحية التط              
ورفضـت حمـاكم أخـرى أن تعـترف لـلعهد بـأي سريان قانوين يف القضايا اليت حاول فيها أفراد االستناد                   . نـتائجها 

 .وما زال هناك جمال واسع لزيادة اعتماد احملاكم على العهد يف معظم البلدان. إليه

ائية املنوطة ا على النحو املناسب، أن تأخذ يف وينبغي للمحاكم، يف حدود ممارسة وظائف املراجعة القض -١٤
االعتـبار احلقـوق املنصـوص عـليها يف العهـد حيثما يكون ذلك ضروريا لضمان متاشي تصرف الدولة مع التزاماا        

ويتـناقض إغفـال احملـاكم هلـذه املسؤولية مع مبدأ سيادة القانون الذي جيب أن يفهم منه دائما أنه         . مبوجـب العهـد   
 .حترام االلتزامات الدولية املتصلة حبقوق اإلنسانيشمل ا

ومـن املسـلّم بـه عمومـا أنـه جيـب تفسـري القـانون احملـلي، قـدر املسـتطاع، بطـريقة تتماشى مع االلتزامات                     -١٥
وهكذا، عندما يواجه أي صاحب قرار حملي أمر االختيار بني تفسري للقانون احمللي جيعل      . القانونيـة الدولية للدولة   

. ة ختـالف العهـد وتفسـري ميكّـن الدولـة مـن االمتـثال للعهد، ينص القانون الدويل على اختيار التفسري األخري                 الدولـ 
وينـبغي أن تفسـر الضـمانات املتعـلقة باملسـاواة وعـدم الـتمييز، إىل أقصى حد ممكن، بطرق تيسر توفري محاية تامة                       

 .للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 احلواشي

 )١( E/1991/23املرفق الثالث ،. 

 . من النص االنكليزي٣٣١، ص ١١٥٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٢( 

جعل ممارسة احلقوق " تتعهد الدول األطراف بأن تضمن" من العهد، ٢ من املادة ٢عمالً بالفقرة  )٣( 
 ".بريئةً من أي متييز"املنصوص عليها يف هذا العهد 

 .��٤)د(١، املرفق الرابع، الفرع ألف، الفقرة E/1991/23انظر  )٤( 
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 )*١٩٩٨الدورة التاسعة عشرة (١٠ التعليق العام رقم 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية دور مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية يف محاية احلقوق

ت لضمان التمتع تـتخذ ما يلزم من خطوا " مـن العهـد كـل دولـة طـرف بـأن       ٢ مـن املـادة     ١تـلزم الفقـرة      -١
وتالحظ اللجنة أن أحد ". سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة    ] املعترف ا يف العهد   [الفعـلي الـتدرجيي بـاحلقوق       

هـذه السـبل، الـيت ميكـن اختـاذ خطـوات هامـة مـن خالهلـا، هـو عمـل املؤسسـات الوطـنية للنهوض حبقوق اإلنسان                 
ؤسسات وتلقى هذا االجتاه تشجيعا قويا من اجلمعية العامة وجلنة          ويف السنوات األخرية تكاثرت هذه امل     . ومحايتها

ووضـع مكـتب مفوضـية األمـم املـتحدة السـامية حلقـوق اإلنسـان بـرناجماً رئيسياً ملساعدة الدول                . حقـوق اإلنسـان   
 .وتشجيعها فيما خيص املؤسسات الوطنية

املصلحة العامة أو " دعاة"ناء مظامل ووجتمـع هـذه املؤسسات بني جلاٍن وطنية حلقوق اإلنسان ومكاتب أم          -٢
ويف حـاالت كثرية، أنشئت هذه  . )defensores del pueblo(غريهـا مـن حقـوق اإلنسـان ومدافعـني عـن الشـعب        

املؤسسـات عـلى يـد احلكومـة وتتمـتع بدرجـة كـبرية مـن االستقالل عن السلطتني التنفيذية والتشريعية، وتأخذ يف              
نسان الدولية اليت تنطبق على البلد املعين، وكلفت بأنشطة متنوعة ترمي اىل النهوض االعتبار التام معايري حقوق اإل

وأنشـئت هـذه املؤسسـات يف دول ذات ثقافات قانونية متباينة جداً، وبغض النظر عن       . حبقـوق اإلنسـان ومحايـتها     
 .وضعها االقتصادي

األمهية يف تعزيز كافة حقوق اإلنسان وتالحظ اللجنة أن للمؤسسات الوطنية دوراً تلعبه قد يكون حاسم  -٣
ومما يؤسف له أن هذه املؤسسات مل يسند إليها يف معظم األحيان هذا  . وضـمان عـدم قابليـتها للـتجزئة وتـرابطها     

ولـذا فإنـه مـن الضـروري إيالء احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             . الـدور أو جتاهلـته أو أولـته أولويـة دنيـا           
ا هذه املؤسساتالعناية التام وتبني القائمة التالية أنواع األنشطة اليت . ة يف مجيع األنشطة ذات الصلة اليت تضطلع

 :ميكن أن تضطلع ا املؤسسات الوطنية فيما خيص هذه احلقوق، واليت سبق أن اضطلعت ا يف بعض احلاالت

عـي بـاحلقوق االقتصـادية واالجـتماعية     تـرويج الـربامج التعلـيمية واإلعالميـة الـرامية إىل زيـادة الو       )أ( 
والـثقافية وتفهمهـا، بـني السـكان عمومـاً ويف أوسـاط جمموعـات خاصـة مثل املوظفني احلكوميني وأعضاء السلطة             

 القضائية والقطاع اخلاص واحلركة النقابية؛

 

 ـــــــــــــــــــ

 .E/1999/22وارد يف الوثيقة  * 
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جراءات اإلدارية املوجودة، فضالً عن مشاريع القوانني وغري ذلك من إنعام النظر يف القوانني واإل )ب( 
 املقترحات لضمان متاشيها مع مقتضيات العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

إسـداء املشورة التقنية أو االضطالع بدراسات استقصائية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية             )ج( 
 افية، مبا يف ذلك بناء على طلب السلطات العامة أو الوكاالت املختصة األخرى؛والثق

حتديد معامل على الصعيد الوطين ميكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها  )د( 
 يف العهد؛

والثقافية، إجراء حبوث وحتقيقات للتأكد من مدى إعمال بعض احلقوق االقتصادية واالجتماعية             )ه ( 
 إما داخل الدولة ككل وإما يف أقاليم منها وإما فيما خيص اموعات الضعيفة بصورة خاصة؛

رصـد إعمـال حقـوق حمـددة معـترف ـا يف العهـد، وتقدمي تقارير عن ذلك إىل السلطات العامة                        )و( 
 واتمع املدين؛ 

احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الـنظر يف الشـكاوى املتعـلقة مبخالفـات مـزعومة ملعـايري               )ز( 
 .السارية داخل البلد

وتدعـو اللجــنة الــدول األطــراف إىل العمــل عــلى أن تشـمل الواليــات املمــنوحة لكافــة مؤسســات حقــوق    -٤
اإلنسـان اهتماما مناسبا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتطلب إىل الدول األطراف أن تضمن التقارير        

 .يت تقدمها إىل اللجنة تفاصيل بشأن كل من واليات هذه املؤسسات وأنشطتها الرئيسية ذات الصلةال

 )*١٩٩٩الدورة العشرون، ( ١١التعليق العام رقم 

 )١٤املادة (خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي 

قافية عـلى كل دولة     مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجـتماعية والـث                ١٤تشـترط املـادة      -١
أصـبحت طـرفاً يف العهـد ومل تكـن قـد متكـنت، حـىت ذلـك احلني، من كفالة إلزامية التعليم االبتدائي وجمانيته، أن                          
تـتعهد بالقيـام يف غضـون سـنتني بوضـع واعـتماد خطـة عمـل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدرجيي ملبدأ إلزامية التعليم                      

 . معقول من السنني حيدد يف اخلطةاالبتدائي وجمانيته للجميع خالل عدد

 ــــــــــــ

 .E/C.12/1999/4وارد يف الوثيقة  * 
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 من العهد، وكذلك يف عدة معاهدات دولية أخرى  ١٤ و ١٣إن احلـق يف التعلـيم، املعـترف به يف املادتني             -٢
وقد جرى . ية حيويةمـثل اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القضـاء عـلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يرتدي أمه          

وفضـالً عـن انطباق مجيع هذه   . تصـنيفه بعـدة طـرق خمتـلفة باعتـباره حقـاً اقتصـادياً وحقـاً اجـتماعياً وحقـاً ثقافيـاً                 
. الصـفات عـليه فإنـه ميثل أيضاً حقاً مدنياً وحقاً سياسياً، ألنه أساسي لإلعمال التام والفعال هلذين احلقني كذلك        

 .م يعرب عن عدم جتزئة حقوق اإلنسان كما يعرب عن ترابطها مجيعهاوبالتايل فإن احلق يف التعلي

، واجب تقدمي خطة ١٤ويقـع عـلى عاتق كل دولة طرف، وفقاً اللتزامها الواضح والقاطع مبوجب املادة       -٣
 وال بـد من احترام هذا االلتزام احتراماً صارماً .  أدنـاه ٨عمـل إىل اللجـنة، توضـع عـلى األسـس احملـددة يف الفقـرة              

 مليون طفل ممن بلغوا سن االلتحاق     ١٣٠بالـنظر إىل أن الـتقديرات تشـري إىل أنـه يوجـد يف البـلدان الـنامية حاليـاً                     
تاماً أن عدة عوامل خمتلفة   وتدرك اللجنة إدراكاً* من البناتباملدارس دون أن يتاح هلم التعليم االبتدائي، وثلثاهم 

وعلى سبيل املثال، فإن برامج  . تزامها املتعلق بتقدمي خطة عمل    قـد جعـلت مـن الصـعب على دول أطراف تنفيذ ال            
الـتعديالت اهليكلية اليت بدأت يف السبعينات وأزمات الديون اليت أعقبتها يف الثمانينات واألزمات املالية يف أواخر                

يد أن هذه ب. التسـعينات، وعوامـل أخـرى كذلـك، قـد زادت بقـدر كبري من حدة إنكار احلق يف التعليم االبتدائي       
الصعوبات ال ميكن أن تعفي الدول األطراف من التزامها املتعلق باعتماد خطة عمل وتقدميها إىل اللجنة على النحو 

 . من العهد١٤املذكور يف املادة 

 ترتدي أمهية خاصة، ال سيما ألن ١٤فخطـط العمـل الـيت تعدهـا الـدول األطـراف يف العهـد وفقاً للمادة                -٤
هر أن انعدام فرص التعليم لألطفال كثرياً ما يزيد من تعرضهم لشىت أشكال انتهاكات حقوق             عمـل اللجـنة قد أظ     

وعلى سبيل املثال، فإن هؤالء األطفال، الذين يعيشون حياة غري صحية يف فقر مدقع، يكونون   . اإلنسـان األخـرى   
 مــثالً بــني مســتويات وفضــالً عــن ذلــك، هــناك عالقــة مباشــرة. معرضـني للســخرة وغريهــا مــن أشــكال االســتغالل 

 . االلتحاق باملدارس االبتدائية بالنسبة للبنات واخنفاض حاالت زواج األطفال

 عـلى عدد من العناصر اليت تستحق التناول بقدر معني من التفاصيل على ضوء اخلربة          ١٤وتـنطوي املـادة      -٥
 .اليت اكتسبتها اللجنة يف فحص تقارير الدول األطراف

 

 

 ــــــــــــ

 .١٩٩٩حالة أطفال العامل يف عام نظر التقرير العام لليونيسيف، ا * 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 67 

يهدف عنصر اإللزام إىل إبراز أنه ال حيق لآلباء وال لألوصياء وال للدولة النظر إىل القرار املتعلق . اإللزامية -٦
 حظر التمييز على   وهذا املتطلب يشدد أيضاً على    . بإتاحـة التعلـيم االبـتدائي لـلطفل كمـا لـو كـان قـراراً اخـتيارياً                 

ولكن ينبغي التأكيد على أن .  من العهد٣ و٢أساس نوع اجلنس فيما يتعلق بإتاحة التعليم، وذلك وفقاً للمادتني      
التعلـيم املـتاح جيـب أن يكون كافياً من حيث النوعية ووثيق الصلة باحتياجات الطفل، كما جيب أن يعزز إعمال             

 . حقوق الطفل األخرى

فصــياغة هــذا احلــق صــرحية حبيــث تكفــل اتاحــة التعلــيم . طــبيعة هــذا املتطــلب ال يشــوا لــبسإن . اانيــة -٧
ذلـك أن فـرض رسـوم مـن جـانب احلكومـة أو السلطات احمللية أو                . االبـتدائي جمانـاً لـلطفل أو اآلبـاء أو األوصـياء           

ن التمتع باحلق يف التعليم، وقد املدرسـة، باإلضـافة إىل الـتكاليف املباشرة األخرى، يشكل عامالً مثبطاً وحائالً دو       
وإزالة هذه العقبة أمر جيب أن تعاجله خطة العمل . وكـثرياً مـا يكـون له أثـر انتكاسي للغاية أيضاً     . يعـرقل إعمالـه  

اليت يتم (ويضـاف إىل ذلـك، أن الـتكاليف غـري املباشـرة، مـثل الضـرائب اإللـزامية املفروضـة عـلى اآلباء               . املطـلوبة 
، أو اإللزام بارتداء زي مدرسي موحد )مـا لـو كـانت طوعيـة ولكـنها ليست طوعية يف الواقع         تصـويرها أحيانـاً ك    

وهناك تكاليف غري مباشرة أخرى ميكن أن تكون مقبولة رهناً بفحص . تكاليفه باهظة نسبياً، هلا نفس األثر املثبط
 تتعارض بأي شكل من األشكال وفضالً عن ذلك، فإن إلزامية التعليم االبتدائي ال      . اللجـنة  لكـل حالة على حدة       

اختيار مدارس ألوالدهم " من العهد، الذي يكفل لآلباء واألوصياء ١٣ من املادة ٣مع احلق املعترف به يف الفقرة 
 ".غري املدارس احلكومية

وجيب أن يفَسر هذا . يطلب من الدولة الطرف اعتماد خطة عمل يف غضون سنتني. اعتماد خطة تفصيلية -٨
يعـين اعتماد خطة يف غضون سنتني من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدولة املعنية أو يف غضون سنتني من حدوث          بأنـه   

فهـذا االلـتزام مسـتمر، عـلماً بأن الدول         . تغيـري الحـق يف الظـروف الـيت أدت إىل عـدم احـترام االلـتزام ذي الصـلة                   
لٍّ من االلتزام نتيجة لعدم اختاذها هذا اإلجراء األطـراف اليت ينطبق عليها احلكم نتيجة للوضع السائد ليست يف ح         

وجيـب أن تشـمل اخلطة مجيع اإلجراءات الالزمة لتأمني كل جزء من       . يف املاضـي يف غضـون فـترة السـنتني احملـددة           
ومشاركة مجيع . األجزاء املكونة املطلوبة للحق، وجيب صياغتها بتفاصيل كافية لضمان إعمال احلق بصورة شاملة

اـتمع املـدين يف صـياغة اخلطـة أمـر حيوي، كما أن توفري بعض الوسائل الستعراض التقدم احملرز دورياً             قطاعـات   
 . وضمان إمكانية املساءلة أمر ضروري إذ بدون هذه العناصر ستضعف أمهية املادة

د الالزمة ال مفـر لدولـة طـرف من االلتزام الصريح باعتماد خطة عمل حبجة عدم توفر املوار               . االلـتزامات  -٩
، الذي  ١٤فـإذا أمكـن تفـادي االلتزام ذه الطريقة، لن يكون هناك مربر للشرط الصريح الوارد يف املادة                   . لذلـك 

وعلى هذا األساس، وللسبب نفسه، . ينطـبق بالـتحديد تقريـباً عـلى احلـاالت املتميزة بعدم توفر موارد مالية كافية      
 من  ٢٣يف املادة   " التدابري الدولية " وإىل   ٢ من املادة    ١يف الفقـرة    " نياملسـاعدة والـتعاون الدوليـ     "فـإن االشـارة إىل      
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فمن الواضح أنه من اجب اتمع الدويل أن يقدم املساعدة يف حالة افتقار . العهد تنطبق على هذه احلالة بالتحديد
 .خطة عمل تفصيلية" تمادوضع واع"أو اخلربات املطلوبة من أجل /دولة طرف افتقاراً واضحاً إىل املوارد املالية و

جيـب توجيـه خطـة العمـل حنو تأمني التنفيذ التدرجيي للحق يف إلزامية التعليم االبتدائي              . التـنفيذ الـتدرجيي    -١٠
 حتدد أن املوعد - ٢ من املادة   ١ خالفاً للحكم الوارد يف الفقرة       - ١٤ولكـن املادة    . ١٤وجمانيـته مبوجـب املـادة       

وبعبارة ". حيدد يف اخلطة"، وأن اإلطار الزمين جيب أن   " عدد معقول من السنني    خالل"املسـتهدف جيب أن يكون      
أخـرى، جيـب أن تضـع اخلطـة بشـكل حمـدد سلسلة مواعيد مستهدفة للتنفيذ بالنسبة لكل مرحلة من مراحل تنفيذ            

 إىل التشديد يف وهناك حاجة أيضاً  . وهـذا يشـدد عـلى أمهية االلتزام املنشود وعدم مرونته نسبياً           . اخلطـة الـتدرجيي   
 .هذا الصدد على أن االلتزامات األخرى للدولة الطرف، مثل عدم التمييز، جيب أن تنفذ متاماً وحاالً

 أن تضمن االمتثال الكامل لشروطها وتقدمي ١٤وتدعـو اللجـنة كل دولة طرف ينطبق عليها حكم املادة            -١١
ويف حاالت مناسبة، تشجع اللجنة . طلوبة مبوجب العهدخطة العمل املوضوعة إىل اللجنة كجزء مكمل للتقارير امل

الـدول األطـراف أيضـاً عـلى الـتماس املسـاعدة مـن الوكـاالت الدوليـة ذات الصـلة، مبـا فيها منظمة العمل الدولية                         
وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي واليونسكو واليونيسيف وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وذلك فيما يتعلق      

وتدعـو اللجنة أيضاً الوكاالت الدولية ذات الصلة إىل    .  وتـنفيذها الحقـاً    ١٤اد خطـط العمـل مبوجـب املـادة          بـإعد 
 .مساعدة الدول األطراف إىل أقصى حد ممكن على تنفيذ التزاماا بوجه عاجل

 *)١٩٩٩الدورة العشرون، ( ١٢رقم التعليق العام 

 )١١املادة (احلق يف الغذاء الكايف 

 قات أساسيةمقدمة ومنطل

والعهد . إن حـق اإلنسـان يف الغـذاء الكـايف معـترف بـه يف العديـد مـن الصـكوك مبوجـب القـانون الـدويل                    -١
فطبقاً . الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية يعـىن بصورة أمشل من أي صك آخر ذا احلق              

شخص يف مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر ما حبق كل " من هذا العهد، تقر الدول األطراف ١-١١للمادة 
 ، بيـنما تعترف، طبقاً  "يفـي حباجـتهم مـن الغــذاء، والكسـاء، واملـأوى وحبقـه يف حتسـني متواصـل لظـروفه املعيشـية                     

 

 ــــــــــــــ

 .E/C.12/1999/5وارد يف الوثيقة  *  



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 69 

احلق األساسي يف التحرر من اجلوع وسوء   "، بـأن تدابـري أكـثر اسـتعجاالً وإحلاحـاً قـد تـلزم لتأمني               ٢-١١لـلمادة   
فهو ينطبق على كل فرد . وحق اإلنسان يف الغذاء الكايف يتسم بأمهية حامسة بالنسبة للتمتع جبميع احلقوق". التغذية

ال تعين أي تقييد النطباق هذا احلق على األفراد أو على " لنفسه وألسرته" إىل ١-١١ومن مث فإن اإلشارة يف املادة 
 .ت األسرربا

وقـد قـامت اللجـنة بتجميع معلومات ذات أمهية تتصل باحلق يف الغذاء الكايف من خالل دراستها لتقارير              -٢
 والحظـت اللجـنة أنـه برغم ما يتوفر من مبادئ توجيهية             ١٩٧٩الـدول األطـراف عـلى مـدار السـنوات مـنذ عـام               

قلة من الدول بتوفري معلومات وافية وعلى درجة من    لـتقدمي الـتقارير املتصـلة باحلق يف الغذاء الكايف مل تقم سوى              
الدقـة متكِّـن اللجـنة مـن الوقـوف عـلى احلالـة السـائدة يف البـلدان املعـنية فيما خيص هذا احلق وحتديد العراقيل اليت                          

يتصل ويهدف هذا التعليق العام إىل حتديد بعض القضايا الرئيسية اليت تراها اللجنة ذات أمهية فيما . تعترض إعماله
وكـان الـباعث عـلى إعـداده طـلب الدول األعضاء أثناء مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام                 . بـاحلق يف الغـذاء الكـايف      

 من العهد وطلب خاص إىل اللجنة ١١ الداعـي إىل حتديـد أفضـل للحقوق املتصلة بالغذاء الواردة يف املادة       ١٩٩٦
 القمة يف معرض رصد تنفيذ التدابري احملددة اليت تنص عليها         بـإيالء بـالغ االهـتمام خلطـة العمـل الصـادرة عن مؤمتر             

 . من العهد١١املادة 

واســتجابة هلذيــن الطلــبني، استعرضــت اللجــنة الــتقارير والوثــائق ذات الصــلة الصــادرة عــن جلــنة حقــوق     -٣
صفه من حقوق اإلنسان،    اإلنسـان واللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات واملتعلقة باحلق يف الغذاء الكايف بو             

 آخذة بعني ١٩٩٧وكرسـت يومـاً إلجـراء مناقشـة عامـة هلـذه القضـية يف دورـا السـابعة عشـرة املعقـودة يف عام                        
االعتـبار مشـروع املدونـة الدوليـة لقواعـد السـلوك بشـأن حق اإلنسان يف الغذاء الكايف الذي أعدته املنظمات غري                  

 تشاوريني للخرباء بشأن احلق يف الغذاء الكايف بوصفه حقاً من حقوق            احلكوميـة الدوليـة، وشاركت يف اجتماعني      
، ١٩٩٧ديسمرب /اإلنسان نظمتهما مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، يف جنيف يف شهر كانون األول

حدة  واشـتركت يف استضـافة هذيـن االجتماعني منظمة األمم املت       ١٩٩٨نوفمـرب   /ويف رومـا يف شـهر تشـرين الـثاين         
 اشتركت ١٩٩٩أبريل /ويف نيسان. لألغذية والزراعة، وأحاطت اللجنة علماً بالتقريرين النهائيني الصادرين عنهما

جوهـر الـنهج الـذي متـليه حقـوق اإلنسـان وأساليبه السياسية يف تناول السياسات العامة                  "اللجـنة يف نـدوة بعـنوان        
اللجنة الفرعية املعنية بالتغذية املنبثقة عن جلنة التنسيق اإلدارية       ، نظمته   "والـربامج املتعـلقة باألغذيـة وسـوء الـتغذية         

والتابعة لألمم املتحدة يف دورا السادسة والعشرين املعقودة يف جنيف واستضافتها مفوضية األمم املتحدة السامية 
 .حلقوق اإلنسان

لكرامة املتأصلة يف اإلنسان وهو حق واللجنة تؤكد أن احلق يف الغذاء الكايف يرتبط بشكل ال انفصام فيه با -٤
وال ميكن أيضاً فصله عن . ال غـىن عـنه للتمتع حبقوق اإلنسان األخرى املكرسة يف الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان        



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 70 

 

العدالـة االجـتماعية ويسـتلزم انـتهاج السياسـات االقتصـادية والبيـئية واالجـتماعية املالئمـة عـلى الصعيدين الوطين                      
 .ة حنو القضاء على الفقر وإعمال كافة حقوق اإلنسان للجميعوالدويل املوجه

وبالـرغم مـن أن اـتمع الـدويل أعـاد أحيانـاً كـثرية الـتأكيد عـلى أمهيـة االحـترام الكـامل للحق يف الغذاء                   -٥
سائدة يف  من العهد واحلالة ال١١الكايف، ال تزال هناك فجوة مثرية لالنزعاج تفصل بني املستويات احملددة يف املادة 

 مليون شخص يف أحناء العامل، معظمهم يف البلدان النامية، يعانون ٨٤٠فهناك ما يزيد على . العديد من أحناء العامل
مــن اجلــوع املــزمن، وماليــني األشــخاص يعــانون مــن ااعــة نتــيجة لــلكوارث الطــبيعية ولــتزايد الصــراعات املدنيــة  

وتالحظ اللجنة أنه برغم ما تتسم به مشاكل ااعة . الح سياسيواحلروب يف بعض املناطق واستخدام الغذاء كس
وسـوء الـتغذية يف البـلدان النامية من حدة بالغة يف الكثري من األحيان إال أن سوء التغذية ونقص التغذية ومشاكل     

.  اقتصادياًأخـرى ذات صلة باحلق يف الغذاء الكايف واحلق يف التحرر من اجلوع قائمة يف بعض أكثر البلدان تقدماً                  
وجـذور مشـكلة اجلـوع وسـوء الـتغذية ال تكمـن باألسـاس يف االفـتقار إىل األغذيـة بل تكمن يف حرمان قطاعات                      

 .كبرية من السكان يف العامل من سبيل احلصول على الغذاء املتوفر ألسباب منها الفقر

 ٢ و١، الفقرتان ١١املضمون املعياري للمادة 

 الكايف عندما يتاح مادياً واقتصادياً لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه      يتم إعمال احلق يف الغذاء     -٦
 احلقولذلك ال ينبغي تفسري . من األشخاص، يف كافة األوقات، سبيل احلصول على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه

ات وغري ذلك من العناصر     تفسـرياً ضـيقاً يقصـره عـلى تـأمني احلد األدىن من احلريرات والربوتين               يف الغـذاء الكـايف    
بيد أن الدول ملتزمة أساساً باختاذ التدابري .  بصورة تدرجييةاحلق يف الغذاء الكايفإذ سيلزم إعمال . املغذية احملددة

 حىت يف أوقات الكوارث ١١ من املادة ٢الالزمـة للـتخفيف مـن أثـر اجلـوع عـلى الـنحو املنصوص عليه يف الفقرة                
 .الطبيعية

 ة توفر الغذاء وسبيل احلصول عليهكفاية واستدام

 أمهية خاصة فيما يتصل باحلق يف الغذاء ألنه يستخدم إلبراز عدد من العوامل الواجب أن    الكفايةملفهـوم    -٧
تؤخذ يف االعتبار يف حتديد ما إذا كانت أنواع معينة من األغذية أو النظم الغذائية املتاحة ميكن اعتبارها يف ظروف 

له مبفهوم م   مرتبط ارتباطاً ال انفصااالستدامةومفهوم .  من العهد١١ألنـواع ألغـراض املـادة    ي أنسـب ا ـمعيـنة هـ  
.  الغذائي ويعين توفر إمكانية احلصول على الغذاء حاضراً وألجيال املستقبل على حد سواء  األمنالغذاء الكايف أو    

ــق لكــلمة   ــة"واملعــىن الدقي ــد باألوضــاع االجــتماع  " كفاي ــتحدد إىل مــدى بعي ــناخية  ي ــثقافية وامل ية واالقتصــادية وال
تنطوي على مفهوم توفر الغذاء وإمكان    " االستدامة"واإليكولوجيـة وغريهـا مـن األوضـاع السـائدة عـلى حـني أن                

 .احلصول عليه يف األجل الطويل
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 :وترى اللجنة أن املضمون األساسي للحق يف الغذاء الكايف يعين ما يلي -٨

كفيـان لتلـبية االحـتياجات الـتغذوية لألفـراد وخـلو الغـذاء من املواد الضارة         توفـر الغـذاء بكميـة ونوعيـة ت        
 وكونه مقبوالً يف سياق ثقايف معني؛

 .وإمكانية احلصول على الغذاء بطرق تتسم باالستدامة وال تعطل التمتع حبقوق اإلنسان األخرى

 املغذيات الالزمة للنمو اجلسمي  تعين أن النظام الغذائي ككل يتضمن خليطاً من واالحـتياجات الـتغذوية    -٩
والنفسـي، ولـنماء وتطـور النشـاط الـبدين وتكـون هذه املغذيات متمشية مع االحتياجات الفيزيولوجية البشرية يف               

ولذلك قد تدعو احلاجة الختاذ تدابري إلدامة وتطويع وتعزيز التنوع . مجيع مراحل احلياة ووفقاً لنوع اجلنس واملهنة
ك املالئـم ومنـاذج الرضـاعة مبـا يف ذلـك الرضاعة الطبيعية مع تأمني كون التغيريات فيما يتوفر               الـتغذوي واالسـتهال   

 .ويتاح احلصول عليه من األغذية كحد أدىن ال يؤثر تأثرياً سلبياً على التركيبة التغذوية واملدخول من الغذاء

 التدابري الوقائية اليت تتخذ بوسائل   حيـدد اشـتراطات للسالمة الغذائية ومجلة من        اخلـلو مـن املـواد الضـارة        -١٠
أو بسبب انعدام الشروط البيئية الصحية أو املناولة غري السليمة    /عامة وخاصة ملنع تلوث املواد الغذائية بشوائب و       

يف خمتـلف املـراحل الـيت ميـر ـا إنتاج األغذية، وجيب احلرص على حتديد وجتنب وتدمري التكسينات اليت حتدث يف                    
 .الطبيعة

تعين احلاجة إىل أن تؤخذ بعني االعتبار، قدر     أو وجهـة املسـتهلك       مقـبولية الغـذاء مـن الوجهـة الـثقافية          -١١
املسـتطاع، قيم مستشفة غري العناصر املغذية وترتبط هذه القيم بالغذاء ومهوم املستهلك املستنري فيما يتعلق بطبيعة                 

 .اإلمدادات الغذائية املتاحة

ىل اإلمكانيات اليت تيسر إما تغذية الفرد لنفسه مباشرة باالعتماد على األرض املنتجة  يشري إتوافر األغذية -١٢
أو املوارد الطبيعية األخرى أو على نظم التوزيع والتجهيز والتسويق العاملة بشكل سليم اليت ميكن أن تنقل الغذاء     

 .من موقع اإلنتاج إىل املوقع الذي تدعو احلاجة فيه إليه حبسب الطلب

 : االقتصادية واملادية على حد سواءة تشمل اإلمكانيإمكانية احلصول على الغذاء -١٣

فاإلمكانيـة االقتصـادية تعـين أن الـتكاليف املالية الشخصية أو األسرية اليت ترتبط باقتناء األغذية من أجل                   
. ية األخرىتـأمني نظـام غذائـي كاف يلزم أن تكون باملستوى الذي ال يهدد الوفاء باالحتياجات األساس        

واإلمكانيـة االقتصـادية لـتأمني الغـذاء تنطـبق على أي منوذج القتناء األغذية أو أهلية للحصول عليها وا                
واموعات الضعيفة اجتماعياً مثل األشخاص . يقـاس مـدى مـا يـتحقق من التمتع باحلق يف الغذاء الكايف          
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عاين من الفقر الشديد قد حتتاج إىل عناية  الذيـن ال ميـلكون أراضـي أو غريهـم من قطاعات السكان اليت ت              
 .توفرها برامج خاصة

واإلمكانيـة املاديـة للحصـول على الغذاء تعين أن الغذاء الكايف جيب أن يكون متاحاً لكل فرد مبا يف ذلك     
األفـراد ضـعاف اجلسـم مـثل الرضع واألطفال الصغار واملسنني واملعاقني بدنياً واملصابني بأمراض ال شفاء                  

وقد حيتاج ضحايا الكوارث .  واألشـخاص الذين يعانون مشاكل طبية مزمنة مبن فيهم املرضى عقلياً      مـنها 
الطبيعية وغريهم من األشخاص الذين يعيشون يف مناطق معرضة للكوارث وغريهم من اموعات احملرومة 

وهناك ضعف . بشـكل خاص لعناية خاصة وبعض االهتمام ذي األولوية فيما يتعلق باحلصول على الغذاء          
خـاص يعـتري الكـثري مـن جمموعـات السـكان األصـليني الذين تكتنف األخطار سبيل وصوهلم إىل أراضي                     

 أجدادهم

 االلتزامات واالنتهاكات

 ٣ من العهد وتناوهلا التعليق العام ٢إن طـبيعة االلـتزامات القانونيـة الـيت تـتعهد ـا الـدول مبينة يف املادة                   -١٤
باإلعمال الكامل للحق يف الغذاء    ،  تدرجيياًزام الرئيسـي يتمـثل يف اختـاذ خطـوات تسـمح،             وااللـت ). ١٩٩٠(للجـنة   

وكل دولة ملزمة بأن تضمن   . وهـذا األمـر يفـرض الـتزاما بالتقدم بأسرع ما ميكن حنو بلوغ هذا اهلدف               . املناسـب 
 كافيا ومغذيا بصورة مناسبة لكل فرد يف ظلّ واليتها القضائية احلصول على احلد األدىن من الغذاء األساسي يكون

 .ومأمونة، وأن تضمن حترر الفرد من اجلوع

واحلق يف الغذاء املناسب، مثل أي حق إنساين آخر، يفرض ثالثة أنواع أو مستويات من االلتزامات على              -١٥
مل االلتزام  بدوره يشوااللتزام باإلعمال. واحلماية، وباإلعمال، باالحترامااللتزامات : عاتق الدول األطراف هي

 السـبيل املتوفر للحصول على الغذاء املناسب يستلزم من الدول           باحـترام وااللـتزام   . *بالـتوفري وااللـتزام   بالتسـهيل   
 يستلزم أن تتخذ الدولة تدابري لضمان وااللتزام باحلماية. األطـراف أال تـتخذ أي تدابـري تسـفر عـن احلـؤول دونـه         

يعين أنه ) تسهيل (وااللتزام بالوفاء. د من احلصول على الغذاء املناسب   عـدم قيـام أفراد أو شركات حبرمان األفرا        
جيـب أن تشـارك الدولـة بصـورة نشطة يف األنشطة املقصود منها أن تعزز وصول الناس إىل موارد ووسائل ضمان            

 ـــــــــــــ

. فــاءالو/االحــترام، واحلمايــة، واملســاعدة: مت أصــالً اقــتراح ثالثــة مســتويات لاللــتزامات  *  
، ١، سلسـلة الدراسات، العدد  "احلـق يف الغـذاء الكـايف بوصـفه حقـا مـن حقـوق اإلنسـان        "انظـر الوثيقـة املعـنونة      (

" التيسري"مت اقـتراح املسـتوى الوسيط ل    ). A.89.XIV.2، مطـبوعات األمـم املـتحدة، رقـم املـبيع         ١٩٨٩نيويـورك،   
 .يات الثالثة لاللتزاماتكفئة حددا اللجنة، لكن اللجنة قررت االحتفاظ باملستو
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وأخـرياً، وكـلما عجز فرد أو   . مقومـات عيشـهم، مبـا يف ذلـك األمـن الغذائـي، واسـتخدام تـلك املـوارد والوسـائل                 
مجاعة، ألسباب خارجة عن نطاق إرادة هذه وذاك، عن التمتع باحلق يف الغذاء املناسب بالوسائل املتاحة للفرد أو 

ويسـري هذا االلتزام أيضا على  .  بذلـك احلـق مباشـرة   )توفـر (تفـي  لـتزام بـأن    اجلماعـة، يقـع عـلى عـاتق الـدول اال          
 .األشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية أو غريها من الكوارث

وبعـض الـتدابري عـلى هذه املستويات املختلفة من التزامات الدول األطراف هي ذات طبيعة عاجلة، بينما                -١٦
 .وصل تدرجييا إىل اإلعمال الكامل للحق يف الغذاءتكتسي تدابري أخرى الصبغة األطول أجال للت

وحتصل انتهاكات للعهد عندما تقصر الدولة عن أن تليب، على أقل تقدير، احلد األساسي األدىن املطلوب       -١٧
ولـدى حتديـد أي فعل أو اغفال لفعل يعد انتهاكا للحق يف الغذاء، من األمهية        . ليكـون الفـرد مـتحررا مـن اجلـوع         

وإذا ادعت دولة طرف أن    . ييز بـني عجـز الدولـة الطـرف عن الوفاء بالتزاماا وعدم استعدادها لذلك              مبكـان الـتم   
القيـود املفروضة على املوارد جتعل من املستحيل عليها أن توفر الغذاء للعاجزين عن القيام بأنفسهم بتأمني توفريه،    

ام كل املوارد املوجودة حتت تصرفها يف سبيل فإنه جيب أن تثبت الدولة أا بذلت قصارى اجلهد من أجل استخد           
 من العهد اليت تلزم الدولة ١-٢وهذا أمر مترتب على املادة . الوفـاء، عـلى سـبيل األوليـة، ـذه االلـتزامات الدنيا           

، مثلما أشارت إىل ذلك سابقا اللجنة يف تعليقها "بأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة"باختاذ ما يلزم من خطوات 
وبالتايل، فإن الدولة اليت تدعي بأا عاجزة عن الوفاء بالتزاماا ألسباب خارجة عن إرادا . ١٠، الفقرة ٣م العا

تـتحمل عـبء إثـبات ذلـك وأـا التمسـت بـال جـدوى احلصـول عـلى الدعـم الدويل لضمان توافر الغذاء املناسب                     
 .وإمكانية الوصول إليه

لعهد أي متييز يف احلصول على الغذاء، ويف الوسائل والسبل اليت ختول       وباإلضـافة إىل ذلك، يعد انتهاكا ل       -١٨
ــرأي  السياســي أو غــري       ــلغة، أو الســن، أو الديــن، أو ال ــناءه، عــلى أســاس العــرق، أو الــلون، أو اجلــنس، أو ال اقت

و أثره السياسـي، أو األصـل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب، يكون غرضه أ         
 .إلغاء أو إعاقة تكافؤ التمتع باحلقوق االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو ممارستها

وحتصل انتهاكات احلق يف الغذاء من خالل العمل املباشر الذي تقوم به الدول أو كيانات أخرى ال ختضع  -١٩
و تعـليق العمل رمسيا بالتشريع الالزم       إلغـاء أ  : وتشـمل هـذه االنـتهاكات مـا يـلي         . اخلضـوع الكـايف لـلوائح الدولـة       

لتواصـل التمـتع بـاحلق يف الغذاء؛ حرمان أفراد أو مجاعات من احلصول على الغذاء، سواء كان التمييز مستندا إىل     
التشـريع أو متييــزا اســتباقياً؛ مــنع احلصـول عــلى املســاعدة الغذائيــة اإلنسـانية يف املــنازعات الداخــلية أو يف حــاالت    

خـرى؛ اعـتماد التشـريعات أو السياسـات الـيت تتعارض بشكل واضح مع االلتزامات القانونية القائمة                الطـوارئ األ  
سـابقاً املتصلة باحلق يف الغذاء؛ القصور عن تنظيم أنشطة األفراد أو اجلماعات على النحو الذي مينعهم من انتهاك     
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نية الدولية فيما يتعلق باحلق يف الغذاء عندما تربم حـق الغـري يف الغذاء، أو قصور الدولة عن مراعاة التزاماا القانو            
 .اتفاقات مع دول أو منظمات دولية أخرى

وبينما األطراف يف العهد هي الدول دون سواها وهي بالتايل املسؤولة يف النهاية عن االمتثال للعهد، فإن  -٢٠
الدولية ومنظمات اتمع املدين وكذلك قطاع  األفراد واألسر واتمعات احمللية واملنظمات غري �كل أفراد اتمع 

وينبغي أن تتيح الدولة بيئة .  تتحمل مسؤوليات يف جمال إعمال احلق يف الغذاء املناسب�األعمال التجارية اخلاص 
 أنشطته يف � الوطين والدويل �وينبغي أن يواصل قطاع األعمال التجارية اخلاص  . تسـهل تـنفيذ هـذه املسؤوليات      

ة لقواعد السلوك تؤدي إىل احترام احلق يف الغذاء املناسب ويتفق عليها باالشتراك بني احلكومة واتمع إطار مدون
 .املدين

 التنفيذ على الصعيد الوطين

 وستمارس. إن أنسـب الوسـائل واألساليب لتنفيذ احلق يف الغذاء املناسب ستتغري حتما تغريا كبرياً بتغري األطراف              -٢١
اً من التقدير يف اختيار مناهجها اخلاصة، غري أن العهد يشترط بوضوح أن تتخذ كل دولة طرف ما كـل دولـة طـرف جانب      

. يـلزم مـن خطـوات لتضـمن لكل فرد التحرر من اجلوع وأن يتمكن الفرد يف أقرب وقت ممكن من التمتع بالغذاء املناسب        
لتغذوي للجميع، استنادا إىل مبادئ حقوق اإلنسان   ويسـتلزم هـذا األمـر اعـتماد استراتيجية وطنية لضمان األمن الغذائي وا             

وينبغي أيضا أن حتدد االستراتيجية املوارد املتاحة لبلوغ     . الـيت حتـدد األهـداف، وتصـميم سياسـات وما يقابلها من مقاييس             
 .األهداف وأجنع وسائل استخدامها من حيث التكلفة

بري السياســة العامــة واألنشــطة ذات الصــلة باحلالــة وينــبغي أن تســتند االســتراتيجية إىل حتديــد منــتظم لــتدا -٢٢
والسياق، على النحو املستمد من املضمون املعياري للحق يف الغذاء واملبني فيما يتصل مبستويات وطبيعة التزامات    

وسيســهل هــذا األمــر التنســيق بــني الــوزارات والســلطات .  مــن هــذا التعــليق العــام١٥الــدول األطــراف يف الفقــرة 
 . من العهد١١ واحمللية ويضمن امتثال القرارات السياسية واإلدارية لاللتزامات املبينة يف املادة اإلقليمية

ويسـتلزم تصـميم وتـنفيذ االسـتراتيجيات الوطـنية املعـنية باحلق يف الغذاء االمتثال الكامل ملبادئ املساءلة،               -٢٣
وحسن التدبري . ريعية واسـتقالل السلطة القضائية والشـفافية، واملشـاركة اجلماهرييـة، والالمركـزية، واألهـلية التشـ          

 .الزم إلعمال كل حقوق اإلنسان، مبا فيها القضاء على الفقر وضمان معيشة مرضية للجميع

وينـبغي تصــميم آليــات مؤسسـية مناســبة لضــمان عمـلية ذات صــبغة  متثيــلية تتـبع يف صــياغة اســتراتيجية،      -٢٤
وينبغي أن تبني االستراتيجية املسؤوليات . ة متصـلة بالغذاء والتغذية باالعـتماد عـلى كـل مـا يـتاح مـن خـربة وطـني              

 .واإلطار الزمين لتنفيذ التدابري الالزمة
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 جوانب نظام األغذية، مبا يف ذلك إنتاج،       كلوينـبغي أن تتـناول االسـتراتيجية قضـايا وتدابري حامسة إزاء              -٢٥
، وكذلـك تدابـري موازيـة يف جمـاالت الصحة، والتعليم،            الغـذاء املـأمون وجتهيـزه، وتوزيعـه، وتسـويقه، واسـتهالكه           

وينـبغي احلـرص عـلى ضمان إدارة واستغالل املوارد الطبيعية وغريها من موارد    . والتشـغيل، والضـمان االجـتماعي     
 .الغذاء، على املستويات الوطين واإلقليمي واحمللي واألسرة املعيشية، بشكل يتصف بأقصى قدر من االستدامة

ي أن تـويل االسـتراتيجية عـناية خاصـة لضـرورة مـنع الـتمييز يف جمال احلصول على الغذاء أو املوارد           وينـبغ  -٢٦
ضـمانات الوصـول الكـامل واملتكافئ إىل املوارد االقتصادية، وال سيما          : وينـبغي أن يشـمل هـذا مـا يـلي          . الغذائيـة 

ــتمان، واملــوارد الطــبيعية  للنســاء، مبــا يف ذلــك احلــق يف اإلرث ومــلكية األرض وغــري ذلــك مــن املمتــلك    ات، واالئ
والتكـنولوجيا املناسـبة؛ وتدابـري احترام ومحاية العمالة الذاتية والعمل الذي يتيح أجرا يضمن لألجري وأسرته عيشا        

مبا (؛ مسك سجالت عن احلقوق املتصلة باألرض )من العهد� �٢) أ (٧على النحو املنصوص عليه يف املادة (كرميا 
 .)يف ذلك الغابات

وينـبغي لـلدول األطـراف، كجـزء من التزاماا حبماية قاعدة املوارد الغذائية للسكان، أن تتخذ اخلطوات                  -٢٧
 .املناسبة لضمان متشي أنشطة قطاع األنشطة التجارية اخلاص واتمع املدين مع احلق يف الغذاء

، سواء بسبب عملية تكيف اقتصادي،      وحىت يف احلاالت اليت تواجه فيها الدولة قيودا شديدة على املوارد           -٢٨
أو انتكاس اقتصادي، أو ظروف مناخية أو غري ذلك من العوامل، ينبغي اختاذ تدابري لضمان إعمال احلق يف الغذاء 

 .املناسب خاصة بالنسبة ملن يتصف بقلة املناعة من اجلماعات السكانية واألفراد

 املعايري والتشريع اإلطاري

عــند تـنفيذ االســتراتيجيات احملـددة للبــلد املشـار إليهــا أعـاله أن تضــع معـايري للمراقــبة      يـتعني عــلى الـدول    -٢٩
ويف هذا الصدد، يتعني على الدول أن تنظر يف اعتماد . الالحقـة عـلى املستويني الوطين والدويل ميكن التحقق منها        

 وينبغي أن يتضمن القانون .لغذاءقـانون إطـاري كـأداة أساسـية لتـنفيذ االسـتراتيجية الوطنية املتعلقة باحلق يف ا          
اإلطـاري أحكامـاً تتعـلق بغرضـه؛ األهـداف أو املقاصـد املنشـودة واإلطـار الزمين الواجب حتديده لبلوغها؛ وصف             
الطـرق املسـتخدمة لبـلوغ هـذا اهلـدف بعـبارات واسـعة الـنطاق، وال سـيما الـتعاون املستصـوب مـع اـتمع املدين                           

ليـة؛ املسـؤولية املؤسسـية عـن هـذه العملية؛ واآلليات الوطنية لرصدها، وكذلك        والقطـاع اخلـاص واملـنظمات الدو      
ويتعني على الدول األطراف عند وضع املعايري والتشريع اإلطاري أن تشرك . اإلجـراءات املمكـنة لطـلب االستعانة    
 .بصورة نشيطة منظمات اتمع املدين

ية أن تقدم مساعدا، عند الطلب، يف صياغة التشريع  ويـتعني عـلى بـرامج ووكـاالت األمـم املـتحدة املعـن              -٣٠
درايــة كــبرية ) الفــاو(فمــثالً متــلك مــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة والــزراعة  . اإلطــاري وتــنقيح التشــريع القطــاعي
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كمــا متــلك مــنظمة األمــم املــتحدة لــلطفولة  . ومعــلومات مــتراكمة تتعــلق بالتشــريعات يف جمــايل األغذيــة والــزراعة 
دراية مماثلة عن التشريعات املتعلقة باحلق يف الغذاء الكايف للرضع واألطفال الصغار من خالل محاية               ) يفاليونيسـ (

 .األم والطفل، مبا يف ذلك تشريعات تسمح بالرضاعة الطبيعية وتتعلق بتنظيم تسويق بدائل لنب األم

 عمليات الرصد

دم احملرز حنو حتقيق احلق يف غذاء كاٍف للجميع،  آليات لرصد التقوتطورينبغي للدول األطراف أن تضع  -٣١
وحتديـد العوامـل والصـعوبات الـيت تؤثـر عـلى مستوى تنفيذ التزاماا، وتيسري اعتماد تشريعات تصحيحية وتدابري          

 . من العهد٢٣ و١-٢إدارية، مبا يف ذلك تدابري لتنفيذ التزاماا مبوجب املادتني 

 سبل االنتصاف واملساءلة

 أن يكـون بإمكـان مـن يقـع مـن األشـخاص أو اموعـات ضـحية النـتهاك احلق يف غذاء كاٍف أن                        ينـبغي  -٣٢
يـتمكن مـن الوصـول إىل سـبل انتصـاف فعالـة قضـائياً أو غريها من سبل االنتصاف املالئمة على املستويني الوطين                 

 يتخذ شكل إعادة احلالة وحيق جلميع ضحايا مثل هذه االنتهاكات احلصول على تعويض مناسب قد. والدويل معاً 
ويـتعني عـلى أمناء املظامل وجلان      . إىل مـا كـانت عـليه، أو الـتعويض أو الترضـية أو تقـدمي ضـمانات بعـدم الـتكرار                     

 .حقوق اإلنسان على املستوى الوطين أن يعاجلوا انتهاكات احلق يف الغذاء

انوين احمللي، أو االعتراف بتطبيقها، ومـن شـأن إدراج صـكوك دولية تعترف باحلق يف الغذاء يف النظام الق        -٣٣
وعندئذ ميكن إسناد . أن يعـزز بصـورة مـلحوظة نطـاق وفعاليـة تدابري االنتصاف وينبغي تشجيعه يف مجيع احلاالت         

صـالحيات إىل احملـاكم للفصـل يف انـتهاكات املضـمون األساسـي لـلحق يف الغذاء باإلشارة مباشرة إىل االلتزامات                     
 .داملنصوص عليها يف العه

وتوجه دعوة إىل القضاة وغريهم من أصحاب املهنة القضائية إىل إيالء انتهاكات احلق يف الغذاء املزيد من  -٣٤
 .االهتمام عند ممارستهم ملهامهم

ويـتعني عـلى الـدول األطـراف أن حتـترم وحتمـي عمـل مناصـري حقـوق اإلنسـان وغريهم من األعضاء يف                      -٣٥
 .ساعدة إىل اموعات الضعيفة لتحقيق متتعها باحلق يف الغذاءالكايفاتمع املدين الذين يقدمون امل
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 االلتزامات الدولية

 الدول األطراف

 من ميثاق األمم املتحدة، والنصوص احملددة الواردة يف ٥٦يـتعني على الدول األطراف، طبقاً لروح املادة         -٣٦
 مؤمتر القمة العاملي لألغذية، أن تعترف بالدور اهلام  من العهد وإعالن روما املتمخض عن٢٣و) أ(٢، ١١املادتني 

للتعاون الدويل وأن تفي بالتزاماا املتمثلة يف اختاذ اجراءات مشتركة ومنفصلة لبلوغ التحقيق الكامل للتمتع باحلق 
ام التمتع ويـتعني على الدول األطراف، عند االمتثال بالتزاماا، أن تتخذ اخلطوات الالزمة الحتر        . يف غـذاء كـاف    

بـاحلق يف الغـذاء يف بـلدان أخـرى، وحلماية ذلك احلق، ولتيسري احلصول على الغذاء ولتوفري املساعدة الالزمة عند           
ويـتعني عـلى الدول األطراف، أن تكفل منح االعتبار الواجب للحق يف غذاء كاٍف يف االتفاقات الدولية         . الطـلب 

 .اغة مزيد من الصكوك القانونية الدولية لتحقيق هذا الغرضحيثما تكون له صلة باملوضوع، وأن تنظر يف صي

ويـتعني عـلى الدول األطراف أن متتنع يف مجع األوقات عن فرض حظر على الغذاء أو اختاذ تدابري مشاة                  -٣٧
فينـبغي أال يسـتخدم الغــذاء مطـلقاً كــأداة    . تعـرض لـلخطر ظــروف انـتاج الغـذاء واحلصــول عـليه يف بـلدان أخــرى      

 بشأن ٨ويف هذا الصدد، تذكّر اللجنة مبوقفها املشار إليه يف التعليق العام رقم .  ضغوط سياسية واقتصاديةملمارسة
 .العالقة بني اجلزاءات االقتصادية واحترام احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 الدول واملنظمات الدولية

دول مسؤولية مشتركة ومنفردة عن التعاون يف تقدمي يـنص ميثاق األمم املتحدة على أنه تقع على عاتق ال   -٣٨
اإلغاثـة يف حـاالت الكـوارث واملسـاعدة اإلنسـانية يف حـاالت الطـوارئ، مبا يف ذلك مساعدة الالجئني واملشردين            

ويـؤدي بـرنامج األغذيـة العــاملي    . ويـتعني عـلى كـل دولـة أن تسـهم يف هـذه املهمـة وفقـاً لقدراـا         . بصـورة دائمـة  
ومنظمة ) اليونيسيف(مـم املـتحدة لشـؤون الالجـئني وبصـورة مـتزايدة مـنظمة األمم املتحدة للطفولة                  ومفوضـية األ  

وينبغي إيالء األولوية يف املساعدة . دوراً هاماً يف هذا الصدد وينبغي تعزيزه) الفاو(األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 .الغذائية إىل أضعف فئات السكان

اعدة الغذائيـة، كـلما كـان ذلـك ممكـناً، بطـرق ال تؤثـر سـلباً عـلى املنـتجني احملليني                وينـبغي أن تقـدم املسـ       -٣٩
وينبغي أن . واألسواق احمللية، وينبغي تنظيمها بطرق تيسر عودة املستفيدين منها إىل االعتماد الذايت يف توفري الغذاء

كون املنتجات اليت تتضمنها التجارة تسـتند مـثل هـذه املسـاعدة إىل احتياجات املستفيدين املستهدفني، وجيب أن ت              
 .الدولية لألغذية أو برامج املساعدة منتجات سليمة ومقبولة يف السياق الثقايف للسكان املستفيدين
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 األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى

ألمم املتحدة إن دور وكـاالت األمـم املـتحدة، مبـا يف ذلـك الـدور الذي تؤديه يف إطار املساعدة اإلمنائية ل        -٤٠
وينبغي احملافظة على اجلهود املنسقة املبذولة . على الصعيد القطري، يف تعزيز التمتع باحلق يف الغذاء له أمهية خاصة

لـتحقيق التمـتع بـاحلق يف الغـذاء بغيـة تعزيـز االنسـجام والـتفاعل فـيما بني مجيع الفاعلني املعنيني، مبن فيهم خمتلف                  
ني على املنظمات املعنية بالغذاء، وهي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج            ويتع. عناصر اتمع املدين  

األغذيـة العـاملي والصـندوق الـدويل للتنمية الزراعية، أن تقوم باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة           
ة اإلقليمية، بالتعاون بصورة أكثر فعالية، وذلك ، والبنك الدويل والبنوك اإلمنائي)اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة 

 .باالعتماد على خرباا يف جمال تنفيذ احلق يف الغذاء على املستوى الوطين مع إيالء املراعاة الواجبة لوالية كل منها

حلق الدولية، ال سيما صندوق النقد الدويل والبنك الدويل، أن تويل محاية ا    املالية  ويـتعني عـلى املؤسسات       -٤١
يف الغذاء االهتمام املتزايد يف سياساا املتعلقة بالقروض واتفاقاا املتعلقة باالئتمان ويف التدابري الدولية اليت تتخذها 

 للجنة، يف أي برنامج ٢ مـن التعـليق العـام رقم        ٩وينـبغي توخـي احلـذر متشـياً مـع الفقـرة             . ملواجهـة أزمـة الديـون     
 .ق يف الغذاءللتكييف اهليكلي لضمان محاية احل

 *)١٩٩٩الدورة احلادية والعشرون، ( ١٣التعليق العام رقم 

 ) من العهد١٣املادة (احلق يف التعليم 

إن احلـق يف التعليم حق من حقوق اإلنسان يف حد ذاته، وهو يف نفس الوقت وسيلة ال غىن عنها إلعمال     -١
داة الرئيسية اليت ميكن ا للكبار واألطفال املهمشني والتعليم، بوصفه حقاً متكينياً، هو األ. حقوق اإلنسان األخرى

وللتعليم . اقتصـادياً واجـتماعياً أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن حيصلوا على وسيلة املشاركة كلياً يف جمتمعام                
دور حيــوي يف متكــني املــرأة، ومحايــة األطفــال مــن العمــل االســتغاليل والــذي يــنطوي عــلى خماطــر، وكذلــك مــن    

ويعترف بالتعليم . الستغالل اجلنسي، ويف تشجيع حقوق اإلنسان والدميقراطية، ومحاية البيئة، ومراقبة منو السكانا
ولكن أمهية التعليم . بشـكل مـتزايد بوصـفه واحـداً مـن أفضـل االسـتثمارات املاليـة الـيت ميكن للدول أن تستثمرها                    

لنشط القادر على أن يسرح حبرية وإىل أبعد احلدود هو  ليسـت أمهيـة عمـلية وحسـب، فـالعقل املـثقف واملستنري وا             
 .عقل ينعم مبسرات الوجود ومكافآته

 

 ــــــــــــ

 .E/C.12/1999/10وارد يف الوثيقة  * 
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والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خيصص مادتني للحق يف التعليم مها املادة  -٢
، اليت هي أطول ما نص عليه العهد من أحكام، هي املادة األبعد مدى واألكثر مشوالً  ١٣دة  واملا. ١٤ واملـادة    ١٣

 على ١١  رقم ولقد اعتمدت اللجنة بالفعل التعليق العام     . بشـأن احلـق يف التعلـيم يف قـانون حقوق اإلنسان الدويل            
ليق العام يكمل أحدمها اآلخر، وجيب  وهذا التع١١  رقم؛ والتعليم العام  )خطط العمل للتعليم االبتدائي   (١٤املادة  

واللجنة تدرك أن التمتع باحلق يف التعليم يظل، بالنسبة للماليني من األشخاص يف          . الـنظر فيهمـا يف آن واحد معاً       
. وباإلضافة إىل ذلك أصبح هذا اهلدف، يف حاالت عديدة، بعيداً بشكل متزايد. مجيع أحناء العامل هدفاً بعيد املنال

 يف العديد من ١٣درك أيضاً احلواجز اهليكلية اهلائلة وغريها من احلواجز اليت تعرقل التنفيذ الكامل للمادة واللجنة ت
 .الدول األطراف

وبغيـة مساعدة الدول األطراف على تنفيذ العهد واالضطالع بالتزاماا فيما يتصل بتقدمي التقارير، يركز      -٣
، وبعض االلتزامات الناجتة عن )٤٢-٤اجلزء األول، الفقرات  (١٣للمادة هذا التعليق العام على املضمون التقنيين 

اجلزء الثاين، الفقرتان  (، وبعض االنتهاكات املذكورة على سبيل اإلرشاد        )٥٧-٤٣اجلـزء الـثاين، الفقرات      (ذلـك   
ويستند . ويقـدم اجلـزء الـثالث مالحظات موجزة حول التزامات اجلهات الفاعلة غري الدول األطراف            ). ٥٩ و ٥٨

 .التعليق العام إىل جتربة اللجنة يف دراسة تقارير الدول األطراف على مدى عدة أعوام

 ١٣للمادة اإليعازي  املضمون -أوالً 

 أهداف التعليم وأغراضه): ١(١٣املادة 

توافـق الـدول األطراف على أن أي تعليم، سواء كان عاماً أو خاصاً رمسياً أو غري رمسي، جيب أن يكون                     -٤
وتالحظ اللجنة أن هذه األهداف التعليمية تعكس ). ١(١٣جهاً حنو حتقيق األهداف واألغراض احملددة يف املادة مو

وهي توجد أيضاً يف أغلبها يف .  من امليثاق٢ و١األغـراض واملـبادئ األساسـية لألمـم املـتحدة املكرسـة يف املادتني            
: تضيف إىل اإلعالن ثالثة جوانب هي     ) ١(١٣ أن املادة    مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسان، ولو         ) ٢(٢٦املـادة   

متكني كل شخص من اإلسهام  "الشخصية اإلنسانية، وجيب    " احلـس بكـرامة   "جيـب أن يكـون التعلـيم موجهـاً حنـو            
وكذلك األمم واموعات العرقية    " اإلثنية"، وجيب أن يشجع التفاهم بني مجيع الفئات         "بـدور نـافع يف جمتمع حر      

ساسية من بني  األ األهداف   همأ" وجـوب توجيـه التعلـيم إىل اإلمنـاء الكـامل للشخصـية اإلنسانية             "ولعـلّ   . والديـنية 
 .من العهد) ١(١٣من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة ) ٢(٢٦شتركة بني املادة املاألهداف التعليمية 

 وضعت صكوك دولية أخرى مبزيد   ١٩٦٦وتالحـظ اللجـنة أنـه مـنذ اعتماد اجلمعية العامة للعهد يف عام                -٥
ووفقاً لذلك ترى اللجنة أن الدول األطراف . من التفصيل األهداف اليت جيب أن يكون التعليم موجهاً حنو حتقيقها

، كما هي مفسرة يف )١(١٣مطالـبة بالسـهر على أن يكون التعليم متفقاً مع األهداف واألغراض احملددة يف املادة           
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املادة (، واتفاقية حقوق الطفل   )١املادة  ) (١٩٩٠جومتيني، تايلند،   (ول الـتربية للجميع     ضـوء اإلعـالن العـاملي حـ       
، وخطة عمل عقد )٨٠ واجلـزء الـثاين، الفقـرة    ٣٣اجلـزء األول، الفقـرة      (، وإعـالن وبـرنامج عمـل فييـنا          ))١(٢٩

نصوص تتفق على حنو وثيق    ويف حني أن مجيع هذه ال     ). ٢الفقرة  (األمـم املـتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان          
، مثل )١(١٣مـن العهـد فإـا تتضـمن أيضاً عناصر غري منصوص عليها بشكل صريح يف املادة                 ) ١(١٣مـع املـادة     

وهذه العناصر اجلديدة ضمنية يف التفسري املعاصر للمادة . اإلشارات احملددة إىل املساواة بني اجلنسني واحترام البيئة  
جـنة عـلى تـأييد لوجهـة الـنظر هـذه من التأييد الواسع النطاق الذي حظيت به                  وحتصـل الل  . وهـي تعكسـه   ) ١(١٣

 .)١(النصوص اآلنفة الذكر من مجيع أحناء العامل

  بعض املالحظات العامة-احلق يف احلصول على تعليم ): ٢(١٣املادة 

ف حمددة يظهر يف حـني أن التطـبيق الدقيـق واملالئم لألحكام سيتوقف على الظروف السائدة يف دولة طر               -٦
 :)٢(التعليم يف مجيع أشكاله وعلى مجيع املستويات السمات املترابطة واألساسية التالية

 جيـب أن تـتوافر مؤسسـات وبـرامج تعلـيمية بـأعداد كافيـة يف نطاق اختصاص الدولة                    - الـتوافر  )أ( 
 من بينها السياق التنموي ومـا حتـتاج إليـه هـذه املؤسسات وهذه الربامج للعمل يتوقف على عوامل عدة          . الطـرف 

الذي تعمل يف إطاره؛ وحيتمل على سبيل املثال أن حتتاج مجيع املؤسسات والربامج إىل مبان أو إىل شكل آخر من   
أشكال الوقاية من العناصر الطبيعية، واملرافق الصحية للجنسني، واملياه الصاحلة للشراب، واملدرسني املدربني الذين 

ية حمـلياً، ومواد التدريس وما إىل ذلك؛ يف حني أن البعض منها سيحتاج أيضاً إىل مرافق       يتقاضـون مرتـبات تنافسـ     
 مثل مرافق املكتبات واحلواسيب وتكنولوجيا املعلومات؛

 جيب أن تكون املؤسسات والربامج التعليمية سهلة الوصول للجميع، دون           - إمكانيـة االلـتحاق    )ب( 
 : وإلمكانية االلتحاق ثالثة أبعاد متداخلة هي. رفأي متييز، يف نطاق اختصاص الدولة الط

 جيـب أن يكـون التعلـيم يف متناول اجلميع، وال سيما أضعف الفئات، يف القانون            -عـدم الـتمييز      ��١
 بشأن عدم ٣٧-٣١انظر الفقرات (ويف الواقـع، دون أي متييـز ألي سبب من األسباب احملظورة        

 ؛)التمييز

وذلك إما عن ادياً وبطريقة مأمونة،  جيب أن يكون التعليم يف املتناول م- اًإمكانية االلتحاق مادي ��٢
مدرسة تقع بالقرب من    الً يف   مث(يف موقـع جغـرايف مالئم بشكل معقول         حضـور الدراسـة     طـريق   
 ؛")للتعليم عن بعد"مثل الوصول إىل برنامج (أو من خالل التكنولوجيا العصرية ) املسكن
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وهذا البعد  .  جيب أن يكون التعليم يف متناول اجلميع       -لناحية االقتصادية   إمكانية االلتحاق من ا    ��٣
: التعليم االبتدائي والثانوي والعايلاليت متيز بني ) ٢(١٣ادة املإلمكانيات االلتحاق خيضع لصياغة 

فإن الدول األطراف مطالبة باألخذ " جماناً للجميع"ففـي حـني أنه جيب أن يوفر التعليم االبتدائي    
 جيياً مبجانية التعليم الثانوي والعايل؛تدر

، مبا يف ذلك املناهج الدراسية       وجوهره مقبولني   جيـب أن يكون شكل التعليم      - إمكانيـة القـبول    )ج( 
 ،للطالب)  من الناحية الثقافية واجلودة    الً، أن يكـون وثيـق الصـلة باالحـتياجات ومالئماً          مـث (وأسـاليب الـتدريس،     

وما قد توافق عليه الدولة من ) ١(١٣هذا خيضع لألهداف التعليمية املطلوبة يف املادة ؛ و حسب االقتضاءللوالدينو
 ؛))٤(و) ٣(١٣انظر املادة (معايري تعليمية دنيا 

 جيـب أن يكـون التعلـيم مرناً كيما يتسىن له التكيف مع احتياجات اتمعات     - قابـلية الـتكيف   )د(
 .الطالب يف حميطهم االجتماعي والثقايف املتنوعواموعات املتغرية وأن يستجيب الحتياجات 

جيب التفكري من باب أوىل يف " اخلصائص املميزة املترابطة واألساسية"وعند التفكري يف التطبيق املالئم هلذه  -٧
 .مصاحل الطالب

 احلق يف التعليم االبتدائي): أ)(٢(١٣املادة 

انية االلتحاق وإمكانية القبول وقابلية التكيف، اليت هي ينطوي التعليم االبتدائي على عناصر التوافر وإمك -٨
 .)٣(مشتركة بني مجيع أشكال التعليم وعلى مجيع املستويات

من اإلعالن العاملي حول " التعليم االبتدائي"وحتصل اللجنة على توجيه فيما يتعلق بالتفسري املناسب لعبارة  -٩
رسـة االبـتدائية هـي الـنظام التربوي الرئيسي الذي يوفّر التربية     إن املد: "الـتربية لـلجميع الـذي يـنص عـلى مـا يـلي          
ولذلــك ينــبغي تعمــيم التعلــيم االبــتدائي وضــمان تلــبية حاجــات التعــلم . األساســية لألطفــال خــارج نطــاق األســرة

اجات ح"و). ٥املادة  " (األساسـية لكـل األطفـال ومـراعاة ثقافة اتمع احمللي واحتياجاته واإلمكانات اليت يوفرها              
 ويف حــني أن التعلــيم االبــتدائي ليــس مــرادفاً للتعلــيم )٤( مــن اإلعــالن العــاملي١معــرفة يف املــادة " التعلــيم األساســية

وذا اخلصوص تؤيد اللجنة املوقف الذي اختذته منظمة األمم املتحدة . األساسي فإن هناك تطابقاً وثيقاً بني اإلثنني
 .)٥(" االبتدائي أهم عنصر من العناصر املكونة للتعليم األساسييعد التعليم): "اليونيسيف(للطفولة 

متاح جماناً "و" إلـزامي "فـإن للتعلـيم االبـتدائي خاصـيتني مميـزتني مهـا أنـه            ) أ)(٢(١٣وكمـا جـاء يف املـادة         -١٠
 ١١  رقم من التعليق العام٧ و٦ولالطـالع عـلى مالحظـات اللجـنة خبصـوص التعـبريين، انظر الفقرتني          ". لـلجميع 

 . من العهد١٤على املادة 
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 احلق يف التعليم الثانوي): ب)(٢(١٣املادة 

يشـمل التعلـيم الـثانوي عناصـر توافـر املـدارس، وإمكانيـة االلـتحاق ا، وإمكانية قبوهلا، وقابلية تكيفها،           -١١
 .)٦(وهي عناصر مشتركة بني مجيع أشكال التعليم وعلى مجيع املستويات

تعلـيم الـثانوي خيتـلف مـن دولـة طـرف إىل أخرى وخيتلف مبر الزمن، فإنه يشمل           ويف حـني أن مضـمون ال       -١٢
وهـو يـهيئ الطالب للفرص املهنية       . إكمـال التعلـيم األساسـي وتوطيـد أسـس التعـلم مـدى احليـاة وتـنمية اإلنسـان                   

بذلك تسلم بأن ، وهي "مبختلف أنواعه"تنطبق على التعليم الثانوي ) ب)(٢(١٣واملادة . )٧(ولفرص التعليم العايل
التعليم الثانوي يتطلب مناهج دراسية مرنة ونظم توفري متنوعة لالستجابة الحتياجات الطالب يف خمتلف األوساط   

 .املوازية ألنظمة التعليم الثانوي العادي" البديلة"وتشجع اللجنة الربامج التعليمية . االجتماعية والثقافية

تعمــيم التعلــيم الــثانوي مبختــلف أنواعــه، وجعلــه مــتاحاً  "ب ، جيــ)ب)(٢(١٣وحســب مــا جــاء يف املــادة  -١٣
تعين، أوالً، أن التعليم " تعميم"ولفظة ". لـلجميع بكافـة الوسـائل املناسبة وال سيما باألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم       

يع أحناء الدولة الـثانوي ال يـتوقف عـلى طاقة طالب ما أو قدرته الظاهرة و، ثانياً، أن التعليم الثانوي يوزع يف مج                 
 ٦، انظر الفقرة   "جعله متاحاً "وفيما يتعلق بتفسري اللجنة لعبارة      . حبيـث يكـون مـتاحاً لـلجميع عـلى قـدم املساواة            

تعزز النقطة اليت مؤداها أنه على الدول األطراف أن تعتمد مناهج متنوعة            " كافة الوسائل املناسبة  "وعبارة  . أعـاله 
 . يف خمتلف السياقات االجتماعية والثقافيةومبتكرة لتوفري التعليم الثانوي

أنـه يف حـني ال بـد للدول من إعطاء األولوية لتوفري تعليم            " األخـذ تدرجييـاً مبجانيـة التعلـيم       "وتعـين عـبارة      -١٤
. ابـتدائي جمـاين، يقـع عـلى الـدول أيضـاً واجـب اختـاذ تدابري ملموسة من أجل حتقيق جمانية التعليم الثانوي والعايل             

 على املادة ١١  رقـم من التعليق العام٧، انظر الفقرة "جماين"تصل باملالحظات العامة للجنة على معىن لفظة وفيما ي
١٤. 

 التعليم التقين واملهين

وتقدم )). ٢(٦املادة  (يشـكل التعلـيم الـتقين واملهين جزءاً من احلق يف التعليم وكذلك من احلق يف العمل                   -١٥
قين واملهين على أنه جزء من التعليم الثانوي، مبا يعكس األمهية اخلاصة للتعليم التقين    التعلـيم الت  ) ب)(٢(١٣املـادة   

ال تشري إىل التعليم التقين واملهين فيما يتصل مبستوى    ) ٢(٦غـري أن املادة     . واملهـين عـلى هـذا املسـتوى مـن التعلـيم           
حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية "يساعد على حمدد من التعليم؛ بل هي ترى أن هلذا التعليم دوراً أوسع نطاقاً، مبا    

يكون "وكذلك فإن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ينص على شرط أن ". وثقافيـة مطّـردة وعمالـة كاملة ومنتجة     
وعليه ترى اللجنة أن التعليم التقين واملهين يعد عنصراً يشكل )). ١(٢٦املادة " (التعليم الفين واملهين متاحاً للعموم

 .)٨( ال يتجزأ من التعليم على مجيع املستوياتجزءاً



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 83 

وتـلقني التكـنولوجيا والـتأهيل لعـامل العمـل جيـب أال يقتصـرا عـلى بـرامج حمـددة مـن بـرامج التعليم التقين                  -١٦
وحسـب ما جاء يف اتفاقية  . واملهـين وإمنـا جيـب أن يفهمـا عـلى أمـا عنصـران مـن العناصـر املكونـة للتعلـيم العـام                   

كافة أشكال ومستويات عملية "يتألف التعليم التقين واملهين من  ) ١٩٨٩(أن التعلـيم الـتقين واملهين       اليونسـكو بشـ   
التعلـيم الـيت تشـمل، باإلضـافة إىل املعـرفة العامـة، دراسـة التكـنولوجيات ومـا اتصـل بذلـك مـن علوم، واكتساب                           

" تلف قطاعات احلياة االقتصادية واالجتماعية املهارات العملية، والدراية، واملواقف والفهم فيما يتعلق باملهن يف خم         
واحلق يف التعليم التقين واملهين، . )٩(وينعكس هذا الرأي أيضاً يف بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية)). أ(١املادة(

 :إذا فهمناه ذه الطريقة، يشمل اجلوانب التالية

سهم يف منوهم الشخصي، واعتمادهم     إنـه ميكّـن الطـالب مـن اكتسـاب املعارف واملهارات اليت ت              )أ( 
عـلى أنفسـهم وإمكانيـة توظيـف أنفسـهم، ويعـزز إنـتاجية أسـرهم وجمموعـام، مبـا يف ذلـك تـنمية الدولة الطرف                  

 االقتصادية واالجتماعية؛

إنــه يـــراعي اخلـــلفية التعلـــيمية والـــثقافية واالجـــتماعية للســـكان املعـــنيني؛ واملهـــارات واملعـــارف   )ب( 
 ؤهالت الالزمة يف خمتلف قطاعات االقتصاد؛ والصحة والسالمة والرفاه يف اال املهين؛واملستويات وامل

إنه يوفر إعادة التدريب للكبار الذين أصبحت معارفهم ومهارام متقادمة العهد بسبب التغريات  )ج( 
 التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية ويف جمال العمل، وغري ذلك من التغريات؛

نـه يـتألف من برامج تعطي الطلبة، وخاصة منهم الطلبة من البلدان النامية، فرصة احلصول على              إ )د( 
 التعليم التقين واملهين يف دول أخرى، من أجل نقل وتكييف التكنولوجيا املناسبني؛

تقين إنه يتألف، يف سياق أحكام العهد املتعلقة بعدم التمييز واملساواة، من برامج تشجع التعليم ال )ه ( 
واملهين للنساء والفتيات والشبان الذين يتركون الدراسة، والشبان العاطلني عن العمل، وأطفال العمال املهاجرين، 

 .والالجئني، واألشخاص الذين يعانون من عاهات، وغري ذلك من اموعات الضعيفة

 احلق يف التعليم العايل): ج)(٢(١٣املادة 

اصر توافر اجلامعات وإمكانية االلتحاق ا وإمكانية القبول وقابلية التكيف، ينطوي التعليم العايل على عن -١٧
 .)١٠(اليت هي مشتركة بني مجيع أشكال التعليم على مجيع املستويات

، هناك اختالفات )ب)(٢(١٣قد صيغت بشكل يتفق مع ما جاء يف املادة ) ج)(٢(١٣ويف حني أن املادة  -١٨
وال للتعليم التقين واملهين    " مبختلف أنواعه "ال تتضـمن اشارة ال للتعليم       ) ج)(٢(١٣فاملـادة   . بـني أحكـام الفقـرتني     

). ج(و) ب)(٢(١٣ويف رأي اللجنة فإن وجهي اإلمهال هذين يعكسان فقط اختالفاً يف التأكيد بني املادة . حتديداً
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جتماعية والثقافية، ال بد أن وإذا مـا أريـد للتعلـيم العـايل أن يسـتجيب الحتياجات الطالب يف خمتلف األوساط اال           
تكون لديه مناهج دراسية مرنة ونظم خمتلفة لتوفري التعليم، مثل التعليم عن بعد؛ غري أنه يف املمارسة العملية جيب                

٢(١٣أما فيما يتعلق بانعدام االشارة يف املادة ". بأنواع خمتلفة"م الثانوي والتعليم العايل ـن التعليـر كل مـأن يتواف
مـن اإلعالن العاملي، يشكل  ) ١(٢٦مـن العهـد واملـادة    ) ٢(٦ التعلـيم الـتقين واملهـين، وبالـنظر إىل املـادة          إىل) ج)(

 .)١١(التعليم التقين واملهين جزءاً ال يتجزأ من التعليم على مجيع املستويات، مبا يف ذلك التعليم العايل

ه يف حني جيب أن يكون التعليم الثانوي        هو أن ) ج(و) ب)(٢(١٣واالخـتالف الـثالث واألهـم بـني املـادة            -١٩
". متاحاً للجميع على قدم املساواة، تبعاً للكفاءة"جيب أن يكون التعليم العايل " متاحاً للعموم ويف متناول اجلميع"

". تبعاً للكفاءة "وإمنـا فقـط متاحاً      " مـتاحاً لـلجميع   "ال جيـب أن يكـون التعلـيم العـايل           ) ج)(٢(١٣وحسـب املـادة     
 .  األفراد جيب تقديرها بالرجوع إىل كل ما لديهم من خربة وجتربة فيما اتصل بذلك"كفاءة"و

، ")األخذ تدرجيياً مبجانية التعليم   "مثل  (هي نفس الصياغة    ) ج(و) ب)(٢(١٣وبقـدر ما أن صياغة املادة        -٢٠
 ).ب)(٢(١٣انظر التعليقات السابقة على املادة 

 اسيةاحلق يف التربية األس): د)(٢(١٣املادة 

تشــمل الــتربية األساســية عناصــر الــتوافر وإمكانيــة االلــتحاق وإمكانيــة القــبول وقابــلية الــتكيف الــيت هــي    -٢١
 . )١٢(مشتركة بني مجيع أشكال التعليم على مجيع املستويات

لتربية وبعبارات عامة فإن التربية األساسية تتفق مع التعليم األساسي املشار إليه يف اإلعالن العاملي حول ا              -٢٢
احلق يف " الذين مل يتلقوا أو مل يستكملوا الدراسة االبتدائية       "، لألشخاص   )د)(٢(١٣ومبوجـب املادة    . )١٣(لـلجميع 

 . التربية األساسية، أو التعليم األساسي كما هو حمدد يف اإلعالن العاملي حول التربية للجميع

على حنو ما يفهم من اإلعالن العاملي، فإن   " سيةحاجات تعلّمهم األسا  "ومبا أن لكل إنسان احلق يف تلبية         -٢٣
واحلق يف ". مل يتلقوا أو مل يستكملوا الدراسة االبتدائية"احلق يف التعليم األساسي ال يقتصر على األشخاص الذين      

 ". حاجات تعلّمهم األساسية"التعليم األساسي ميتد ليشمل مجيع األشخاص الذين مل يلبوا بعد 

كيد أن التمـتع بـاحلق يف التعلـيم األساسـي ال يقيـده ال العمـر وال نوع اجلنس؛ بل هو ميتد                وال بـد مـن تـأ       -٢٤
فالتعليم األساسي بالتايل عنصر يشكل . ليشـمل األطفـال، والشـبان، والكـبار، مبـا يف ذلـك األشـخاص األكرب سناً           

ساسي حقاً جلميع فئات األعمار فإنه ال وملا كان التعليم األ. ار والتعليم مدى احلياةـزأ من تعليم الكبـجزءاً ال يتج
 . بد من استنباط مناهج دراسية وأنظمة لتوفري التعليم تكون مناسبة للطالب من مجيع األعمار
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 األوضاع املادية للعاملني يف التدريس: نظام منح واف بالغرض: الشبكة املدرسية) ه )(٢(١٣املادة 

أن الدولة الطرف ملتزمة بأن " بكة مدرسية على مجيع املستوياتالعمل بنشاط على إمناء ش "يعين اشتراط    -٢٥
وجيب أن تشمل االستراتيجية املدارس على كل املستويات، . تكون لديها استراتيجية تنمية عامة لشبكتها املدرسية

العمل "، وتوحي عبارة )٥١انظر الفقرة (لكـن العهـد يطلب من الدول األطراف إعطاء األولوية للتعليم االبتدائي    
 .بأن االستراتيجية العامة ينبغي أن جتتذب قدراً من األولوية احلكومية، وجيب على أي حال أن تنفذ بقوة" بنشاط

يف إطار أحكام العهد املتعلقة باملساواة وعدم " إنشـاء نظام منح واف بالغرض "وينـبغي أن يفهـم اشـتراط      -٢٦
 .على التعليم لألفراد من اموعات احملرومةالتمييز، وجيب لنظام املنح أن حيسن نوعية احلصول 

فإن أوضاع العمل " مواصـلة حتسـني األوضـاع املاديـة للعامـلني يف الـتدريس      "ورغـم أن العهـد يـنص عـلى           -٢٧
العامـة للمدرسـني قـد تدهـورت يف املمارسة، ووصلت إىل مستويات منخفضة غري مقبولة يف السنوات األخرية يف                 

فإنه كذلك ميثل عقبة كربى أمام ) ه )(٢(١٣وإىل جـانب أن هـذا ال يتسـق مع املادة      . كـثري مـن الـدول األطـراف       
 ٨-٦ ومن ٣و) ٢(٢و) ه )(٢(١٣وتالحظ اللجنة كذلك العالقة بني املواد . التنفيذ الكامل حلق الطلبة يف التعليم

لدول األطراف إىل التوصية يف العهـد، مبـا يف ذلـك حـق املدرسـني يف التنظـيم واملفاوضـة اجلماعيـة، وتـلفت انتباه ا                   
وتوصـية اليونسـكو بشأن حالة    ) ١٩٦٦(املشـتركة بـني اليونسـكو ومـنظمة العمـل الدوليـة بشـأن حالـة املدرسـني                   

، وحتــث الــدول األطــراف عــلى إرســال تقاريــر عــن الــتدابري الــيت )١٩٩٧(العامــلني يف الــتدريس يف التعلــيم العــايل 
 .س بظروف وأوضاع تتناسب مع دورهمتتخذها لضمان متتع كل العاملني بالتدري

 احلق يف حرية التعليم): ٤(و) ٣(١٣املادة 

عنصـرين، األول هـو أن تـتعهد الـدول األطـراف باحـترام حرية اآلباء واألوصياء يف                  ) ٣(١٣حتـوي املـادة      -٢٨
يسمح ) ٣(١٣يف املادة وترى اللجنة أن هذا العنصر . )١٤(تأمني تربية أوالدهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعام اخلاصة

. لــلمدارس العامــة بتعلــيم مواضــيع مــثل الــتاريخ العــام لــلدين واألخــالق إذا قــدم بطــريقة موضــوعية وغــري مــتحيزة 
وتالحظ أن التعليم العام الذي حيوي تعليماً لدين أو معتقد معني ال يتسق . وباحترام حرية الرأي والضمري والتعبري

 .إعفاءات أو بدائل غري متييزية ميكن أن تالئم رغبات اآلباء واألوصياءما مل ينص على ) ٣(١٣مع املادة 

هـو حرية اآلباء واألوصياء يف اختيار مدارس أخرى غري املدارس العامة            ) ٣(١٣والعنصـر الـثاين يف املـادة         -٢٩
وينبغي فهم هذا ". ةمبعايري التعليم الدنيا اليت قد تفرضها أو تقرها الدول  "ألطفـاهلم، بشـرط أن تلـتزم هذه املدارس          

شريطة أن " حرية األفراد واهليئات يف إنشاء إدارة مؤسسات تعليمية"اليت تؤكد ) ٤(١٣مع احلكم التكميلي، املادة 
وقد تتعلق هذه . ومـع بعض املعايري الدنيا ) ١(١٣تـتوافق هـذه املؤسسـات مـع األهـداف التعلـيمية املبيـنة يف املـادة            
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وجيب أن تكون هذه املعايري بدورها . لقبول واملناهج الدراسية واالعتراف بالشهاداتاملعـايري الدنيـا بقضـايا مـثل ا     
 ).١(١٣متسقة مع األهداف التعليمية املبينة يف املادة 

ومتتد .  مبا فيهم غري املواطنني حرية إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية-فإن للجميع ) ٤(١٣ومبقتضى املادة  -٣٠
وتشمل احلق يف إنشاء وإدارة كل أنواع . ، أي الشخصيات أو الكيانات االعتبارية"ئاتاهلي"هذه احلرية كذلك إىل 
ونظراً ملبادئ عدم التمييز وتكافؤ . مبا فيها دور احلضانة واجلامعات ومؤسسات تعليم الكبار. املؤسسات التعليمية

إىل تفاوتات ) ٤(١٣ة املبينة يف املادة الفرص واملشاركة الفعالة يف جمتمع للجميع فإن الدولة تلتزم بأال تؤدي احلري
 .شديدة يف فرص التعليم بالنسبة لبعض جمموعات اتمع

 موضوعات خاصة للتطبيق الواسع: ١٣املادة 

 عدم التمييز واملساواة يف املعاملة

ل ينطبق من العهد ال لتنفيذ تدرجيي وال لتوافر املوارد، ب) ٢(٢ال خيضـع حظر التمييز الذي كرسته املادة        -٣١
 ٣و) ٢(٢وتفسر اللجنة املادتني    . كـلية وفوراً على كل جوانب التعليم، ويشمل كل أسس التمييز احملظورة دولياً            

على ضوء اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف التعليم، واألحكام ذات الصلة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      
ضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية          الـتمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للق      

وتـود أن تـلفت االنتباه      ). ١٥٩االتفاقيـة رقـم      (١٩٨٩مـنظمة العمـل الدوليـة بشـأن الشـعوب األصـلية والقبـلية،               
 .اخلاص إىل القضايا التالية

لية بني الرجل واملرأة وللمجموعات    إن اعتماد تدابري خاصة مؤقتة من أجل الوصول إىل حتقيق مساواة فع            -٣٢
احملـرومة ليـس انـتهاكاً للحق يف عدم التمييز بالنسبة للتعليم، كما أن هذه التدابري ال تؤدي إىل اإلبقاء على معايري                     

 .غري متكافئة أو منفصلة للمجموعات املختلفة، بشرط أال تستمر بعد بلوغ األهداف اليت اختذت من أجلها

 قد ال يعترب أن الشبكات أو املؤسسات التعليمية املنفصلة للمجموعات احملددة بالفئات ويف بعض الظروف -٣٣
 من اتفاقية اليونسكو اخلاصة ٢تشكل انتهاكاً للعهد، ويف هذا الصدد تؤكد اللجنة املادة     ) ٢(٢الـواردة يف املـادة      

 .)١٥()١٩٦٠(مبكافحة التمييز يف جمال التعليم 

مـن اتفاقيـة اليونسكو ملكافحة     ) ه  )(٣( مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل واملـادة            ٢ملـادة   وحتيـط اللجـنة عـلماً با       -٣٤
الـتمييز يف جمـال التعلـيم، وتؤكـد أن مبدأ عدم التمييز ميتد إىل مجيع األشخاص يف سن املدرسة املقيمني يف أراضي                    

 .دولة طرف، مبا يف ذلك غري الوطنيني، وبصرف النظر عن وضعهم القانوين
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ــتفاوتات احلــادة يف سياســات اإلنفــاق، الــيت تــؤدي إىل اخــتالف نوعيــة التعلــيم بــني     وميكــن أ -٣٥ ن تشــكل ال
 .األشخاص املقيمني يف مواقع جغرافية خمتلفة متييزاً ينطبق عليه هذا العهد

 الــيت تتــناول قضــية املعوقــني يف ســياق حــق التعلــيم  ٥  رقــم مــن تعــليقها العــام٣٥وتؤكــد اللجــنة الفقــرة  -٣٦
 من ١٥-١٣ اليت تتناول قضية املسنني يف عالقتها باملواد من ٦  رقم مـن تعـليقها العام  ٤٢ إىل  ٣٦ مـن    والفقـرات 

 .العهد

 مبــا يف ذلــك كــل السياســات واملؤسســات -وجيــب عــلى الــدول األطــراف أن تــراقب التعلــيم عــن كــثب   -٣٧
. ز واقعي، وتتخذ التدابري لتصحيحه حىت حتدد أي متيي-والربامج وأمناط اإلنفاق واملمارسات األخرى ذات الصلة 

 .وينبغي تقسيم البيانات التعليمية وفق األسس احملظورة للتمييز

 )١٦(احلرية األكادميية واستقالل املؤسسات

على ضوء حبث تقارير كثري من الدول األطراف توصلت اللجنة إىل أن احلق يف التعليم ال ميكن التمتع به                 -٣٨
 فإن ١٣وبالتايل، ورغم أن املسألة مل تذكر صراحة يف املادة . كادمييـة للعاملني وللطالب  إال إذا صـحبته احلـرية األ      

مـن املناسـب والضروري أن تديل اللجنة ببعض املالحظات عن احلرية األكادميية؛ وتويل املالحظات التالية اهتماماً     
ب يف التعليم العايل هم الذين يتعرضون خاصـاً ملؤسسـات التعلـيم العـايل ألن خـربة اللجـنة تبني أن العاملني والطال        

إال أن اللجنة تود أن تركز على . بوجه خاص للضغوط السياسية وغريها من الضغوط اليت تقوض احلرية األكادميية
أن احلـرية األكادمييـة من حق العاملني والطالب يف القطاع التعليمي بأسره، وأن كثرياً من املالحظات التالية ذات                    

 .انطباق عام

وأفراد اتمع األكادميي، سواء بصورة فردية أو مجاعية، أحرار يف متابعة وتطوير ونقل املعارف واألفكار  -٣٩
وتشمل احلرية . عـن طـريق األحبـاث أو التعلـيم أو الدراسـة أو املناقشـة أو الـتوثيق أو اإلنـتاج أو اخلـلق أو الكـتابة                 

رائهم يف املؤسسة أو النظام الذي يعملون فيه، ويف أداء وظائفهم األكادمييـة حـرية األفراد يف أن يعربوا حبرية عن آ      
دون متييـز أو خـوف مـن قمـع مـن جـانب الدولة أو أي قطاع آخر، ويف املشاركة يف اهليئات األكادميية املهنية أو                      

. االختصاصالتمثيـلية، ويف التمـتع بكـل حقـوق اإلنسـان املعترف ا دولياً واملطبقة على األفراد اآلخرين يف نفس           
وحيمـل التمـتع باحلـريات الـنقابية معـه الـتزامات مـثل واجـب احـترام احلـرية األكادمييـة لآلخرين، وضمان املناقشة                 

 .السليمة لآلراء املعارضة، ومعاملة اجلميع دون متييز على أٍي من األسس احملظورة

 واالسـتقالل هـو درجة من حكم      .ويتطـلب التمـتع باحلـرية األكادمييـة اسـتقالل مؤسسـات التعلـيم العـايل                -٤٠
الـنفس الزمـة لكـي تتخذ مؤسسات التعليم العايل القرارات بفعالية بالنسبة للعمل األكادميي ومعايريه وإدارته وما            

غري أن احلكم الذايت ينبغي أن يكون متسقاً مع نظم القابلية للحساب، وخاصة بالنسبة    . يرتـبط بذلـك مـن أنشطة      
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ونظراً لالستثمارات العامة الكبرية يف جمال التعليم العايل فال بد من التوصل إىل توازن . لةلألموال اليت توفرها الدو
ورغـم أنـه ليـس هناك منوذج واحد فإن الترتيبات املؤسسية            . سـليم بـني اسـتقاللية املؤسسـات وقابليـتها للحسـاب           

 .ملشاركةينبغي أن تكون أمينة وعادلة ومنصفة، وتتسم بأكرب قدر ممكن من الشفافية وا

 )١٧(االنضباط يف املدارس

ترى اللجنة أن العقاب البدين ال يتسق مع املبدأ التوجيهي األساسي لقانون حقوق اإلنسان الدويل املكرس  -٤١
وقـد ال تتسـق جوانـب أخرى من      . )١٨(كـرامة الفـرد   : يف ديـباجة اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان وكـال العهديـن              

كما ينبغي أال ينتهك أي شكل من أشكال  . الكرامة اإلنسانية، مثل اإلذالل العلين    االنضـباط املدرسـي كذلك مع       
وتلتزم الدولة الطرف باختاذ تدابري لضمان عدم      . االنضـباط احلقوق األخرى الواردة يف العهد، مثل احلق يف الغذاء          

رحب اللجنة باملبادرات   وت. حـدوث انضـباط ال يتسق مع العهد يف أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة يف واليتها                
وغري عنيفة لالنضباط " إجيابية"الـيت اختذـا بعـض الـدول األطـراف الـيت تشـجع املـدارس بنشـاط عـلى تطـبيق ـج                   

 .املدرسي

 ١٣القيود على املادة 

، ترمي بالدرجة األوىل إىل محاية حقوق األفراد ال ٤تود اللجنة أن تؤكد أن الشرط املقيد يف العهد، املادة  -٤٢
وبالتايل فإن الدولة الطرف اليت تغلق جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى على أسس . إىل السماح للدولة بفرض قيود

ا عبء تربير مثل هذا التدبري اخلطر ألي من العناصر املبينة يف املادة ـمثل األمن القومي أو احملافظة على النظام عليه
٤. 

 ا التزامات الدول األطراف وانتهاكا-ثانياً 

 االلتزامات القانونية العامة

يف الوقـت الـذي يـنص فيـه العهد على التنفيذ التدرجيي ويعترف بالقيود الراجعة إىل حدود املوارد املتاحة         -٤٣
ــتزامات خمتــلفة ذات ســريان مباشــر    ، فــالدول األطــراف تــتحمل  )١٩(فإنــه يفــرض كذلــك عــلى الــدول األطــراف ال

وااللتزام )) ٢(٢املادة (جعل ممارسة هذا احلق بريئة من أي متييز     " ضمان"م مثل   التزامات عاجلة يف احلق يف التعلي     
وهــذه اخلطــوات جيــب أن تكــون . )٢٠(١٣حنــو التــنفيذ الكــامل لــلمادة )) ١(٢املــادة " (خطــوات... تــتخذ "بــأن 

 .حنو التنفيذ الكامل حلق التعليم" متبصرة وملموسة وموجهة"
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على أنه حيرم التزامات الدول األطراف " بالتدريج"يف التعليم مع الوقت، أي وينبغي أال يفسر تنفيذ احلق  -٤٤
بالتحرك بسرعة "مـن أي مضـمون جـاد، فالتـنفيذ الـتدرجيي يعـين أن عـلى الدول األطراف التزاماً حمدداً ومستمراً                      

 .)٢١(١٣حنو التنفيذ الكامل للمادة " وفعالية بقدر اإلمكان

ســماح بــأي تدابــري تــراجعية بالنســبة لــلحق يف التعلــيم، فضــالً عــن احلقــوق  وهــناك افــتراض قــوي بعــدم ال -٤٥
األخـرى اليت حيددها العهد، فإذا اختذت أي تدابري تراجعية عمدية حتملت الدولة الطرف عبء إثبات أا أدخلت          

يها يف العهد، ويف بعد دراسة دقيقة للغاية لكل البدائل، وأا مربرة متاماً بالرجوع إىل جمموع احلقوق املنصوص عل
 .)٢٢(سياق االستخدام الكامل ألقصى املوارد املتاحة للدولة الطرف

واحلـق يف التعلـيم، ككـل حقـوق اإلنسـان، يفـرض ثالثـة أنـواع أو مسـتويات مـن االلتزامات على الدول             -٤٦
 .التسهيل والتزاماً بالتوفريوبدوره جيسد االلتزام باألداء التزاماً ب. التزامات االحترام واحلماية واألداء: األطراف

ويتطـلب االلـتزام باالحـترام مـن الـدول األطـراف أن تتحاشـى الـتدابري اليت تعرقل أو متنع التمتع باحلق يف               -٤٧
ويتطـلب االلـتزام باحلمايـة مـن الـدول األطـراف أن تـتخذ تدابري ملنع الغري من التدخل يف التمتع باحلق يف              . التعلـيم 
من الدول أن تتخذ تدابري إجيابية متكِّن األفراد واجلماعات وتساعدها   ) بالتسهيل(زام باألداء   ويتطلب االلت . التعليم

وكقاعدة عامة تلتزم . احلق يف التعليم) توفر(وأخرياً تلتزم الدول األطراف بأن تؤدي . على التمتع باحلق يف التعليم
ن فرد أو جمموعة عاجزاً ألسباب خترج عن إرادته حقاً حمدداً يف العهد حني يكو) توفر(الدول األطراف بأن تؤدي 

 .غري أن مدى هذا االلتزام خاضع لنص العهد. عن تنفيذ احلق بنفسه بالوسائل املتاحة له

 تعترب أن الدول ١٣ تتطلبان التأكيد، فأوالً من الواضح أن املادة ١٣ويف هذا الصدد هناك مستان يف املادة  -٤٨
رئيسـية عـن الـتقدمي املباشـر للتعليم يف معظم الظروف؛ وعلى سبيل املثال تقر الدول      هـي الـيت تـتحمل املسـؤولية ال        

، وثانياً بالنظر إىل اختالف ))ه )(٢(١٣املادة " (إنشـاء شـبكة مدرسـية عـلى مجيـع املستويات     "األطـراف بضـرورة     
ساسية فإن مقاييس التزام الدولة يف احلديث عن التعليم االبتدائي والثانوي والعايل والتربية األ) ٢(١٣صياغة املادة 

وبالتايل وعلى ضوء نص العهد تلتزم الدول . التعلـيم ليـس واحـداً يف كل مستويات التعليم         ) توفـري (الطـرف بـأداء     
. احلق يف التعليم، لكن مدى هذا االلتزام ليس موحداً بني كل مستويات التعليم) توفري(األطراف التزاماً قوياً بأداء 

 يتوافق مع القوانني واملمارسات يف كثري من ١٣يف املادة  ) التوفري(أن هذا التفسري لاللتزام باألداء      وتالحظ اللجنة   
 .الدول األطراف
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 التزامات قانونية حمددة

تلـتزم الـدول األطـراف بضـمان توجيه املناهج الدراسية على كل مستويات النظام التعليمي حنو األهداف                 -٤٩
كمـا أـا مـلزمة بإنشاء وصيانة نظام شفاف وفعال يراقب ما إذا كان التعليم أو مل       . )٢٣()١(١٣احملـددة يف املـادة      

 ).١(١٣يكن يف الواقع موجهاً حنو األهداف التعليمية املبينة يف املادة 

حلــق التعلــيم " السـمات األساســية "فــإن الـدول مــلزمة باحــترام وتـنفيذ كــل مــن   ) ٢(١٣وبالنسـبة لــلمادة   -٥٠
وعلى سبيل اإليضاح ال بد للدولة أن حتترم إتاحة التعليم ). لة النفاذ إليه، وتقبله، وقابليته للتكيفإتاحته، وسهو(

بعـدم إغالق املدارس اخلاصة، وأن حتترم سهولة النفاذ إىل التعليم بضمان أال يقوم الغري، مبا فيهم اآلباء وأصحاب            
ل التعليم باختاذ تدابري إجيابية لضمان مالءمة التعليم        تقب) تسهل(العمـل، بوقـف ذهـاب البنات إىل املدارس، وتنفذ           

قابلية التعليم للتكيف بتصميم مناهج     ) توفر(ثقافيـاً لألقليات والشعوب األصلية، وجودته بالنسبة للجميع، وتنفذ          
شبكة إتاحة التعليم بالتطوير النشط لل) توفر(دراسـية تعكـس االحـتياجات املعاصرة للطالب يف عامل متغري، وتنفذ        

املدرسـية، مبـا يف ذلـك بـناء املـدارس، وتقـدمي الـربامج، وتوفـري املـواد التعلـيمية، وتدريـب املدرسني، ودفع رواتب                           
 .تنافسية هلم

وكمـا سـبقت اإلشـارة فـإن الـتزامات الدول األطراف بالنسبة للتعليم االبتدائي والثانوي والعايل والتربية                   -٥١
تلتزم الدول األطراف بإعطاء األولوية إلدخال التعليم    ) ٢(١٣ياغة املادة   وعلى ضوء ص  . األساسية ليست متطابقة  
. ١٤األولوية املعطاة للتعليم االبتدائي يف املادة ) ٢(١٣وتعزز من هذا التفسري للمادة . )٢٤(االبتدائي اإللزامي ااين

 .ففااللتزام بتقدمي التعليم االبتدائي للجميع واجب مباشر على كل الدول األطرا

(٢املادة " (باختاذ خطوات"تلتزم الدولة الطرف التزاماً مباشراً ) د(إىل ) ب(من ) ٢(١٣ة للمادة ـوبالنسب -٥٢
وكحد أدىن تلتزم الدولة . حنـو توفـري التعلـيم الـثانوي والعـايل والـتربية األساسية لكل من يدخلون يف واليتها                 )) ١

. تضمن توفري التعليم الثانوي والعايل والتربية األساسية وفقاً للعهدالطرف باعتماد وتنفيذ استراتيجية تعليم وطنية ت
وينـبغي أن تتضـمن هـذه االسـتراتيجية آليـات ميكـن ـا مراقـبة الـتقدم عـن كـثب مثل مؤشرات ومقاييس احلق يف                   

 .التعليم

اموعات بضـمان وجود نظام منح تعليمية ملساعدة        ) ه  )(٢(١٣وتلـتزم الـدول األطـراف مبقتضـى املـادة            -٥٣
االلتزام الرئيسي بأن " بالعمل بنشاط على إنشاء شبكة مدرسية على مجيع املستويات"ويعزز االلتزام . )٢٥(املتضررة

 .)٢٦(تكفل الدول األطراف التنفيذ املباشر للحق يف التعليم يف معظم الظروف

ات التعليمية املقامة وفقاً للمادة يطلب من كل املؤسس" معايري تعليمية دنيا"وتلتزم الدول األطراف بوضع  -٥٤
وليست الدولة  . كما أن عليها أن حتافظ على نظام شفاف وفعال ملراقبة هذه املعايري           . التوافق معها ) ٤(و) ٣(١٣
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، غري أنه إذا اختارت دولة ما تقدمي إسهام مايل )٤(و) ٣(١٣الطرف ملزمة بتمويل املؤسسات املقامة وفقاً للمادة 
 .مية اخلاصة فينبغي أن تفعل ذلك دون متييز قائم على أي أساس من األسس احملظورةللمؤسسات التعلي

وتلـتزم الـدول األطـراف بضمان أال تكون اجلماعات احمللية أو األسر معتمدة على عمل األطفال، وتؤكد           -٥٥
من اتفاقية حظر ) ٢(٧دة اللجنة بوجه خاص أمهية التعليم يف القضاء على عمل األطفال، وااللتزامات املبينة يف املا

وباإلضافة إىل ذلك تلتزم الدول األطراف، على ضوء       . )٢٧(١٩٩٩،  )١٨٢االتفاقية  (أسـوأ أشـكال عمل األطفال       
بإزالة مسألة اجلنس وغريها من أشكال القولبة اليت تعوق نفاذ الفتيات والنساء واموعات املتضررة             ) ٢(٢املـادة   

 .األخرى إىل التعليم

مبفردها " االنتباه إىل التزام كل الدول األطراف باختاذ خطوات ٣  رقم تت اللجنة يف تعليقها العاموقد لف -٥٦
من أجل التنفيذ الكامل " وعـن طـريق املسـاعدة والـتعاون الدوليـني، وال سـيما عـلى الصـعيدين االقتصادي والتقين               

 من ميثاق ٥٦ من العهد واملادة ٢٣و) ١(٢دتان وتعزز املا. )٢٨(للحقوق املعترف ا يف العهد مثل احلق يف التعليم
 من إعالن وبرنامج عمل ٣٤ مـن اإلعـالن العاملي للتعليم للجميع واجلزء األول، الفقرة   ١٠األمـم املـتحدة واملـادة     

يف فيينا، تعزز مجيعاً التزام الدول األطراف بالنسبة لتقدمي املساعدة والتعاون الدوليني من أجل التنفيذ الكامل للحق 
وفيما يتعلق باملفاوضة والتصديق على هذه الصكوك ينبغي للدول األطراف أن تتخذ خطوات لضمان أال            . التعليم

وباملـثل تلـتزم الـدول األطـراف بضمان أن تراعي أعماهلا     . تؤثـر هـذه الصـكوك تـأثرياً سـلبياً عـلى احلـق يف التعلـيم               
 . ية الدولية، احلق يف التعليم املراعاة الواجبةكأعضاء يف املنظمات الدولية، مبا فيها املؤسسات املال

التزاماً أساسياً أدىن بضمان الوفاء، " أن الدول األطراف تتحمل ٣  رقموقد أكدت اللجنة يف تعليقها العام -٥٧
 ويف". أكثر أشكال التعليم أساسية  "بـاحلقوق املبيـنة يف العهد، مبا فيها         " عـلى األقـل، باملسـتويات األساسـية الدنيـا         

بضمان حق الوصول إىل املؤسسات والربامج التعليمية العامة :  يشمل هذا االلتزام األساسي التزاما١٣ًسياق املادة 
، وتوفري التعليم االبتدائي )١(١٣عـلى أسـاس غـري متييـزي، وضـمان توافـق التعليم مع األهداف املوضحة يف املادة                  

تراتيجية تـنمية تشمل تقدمي التعليم الثانوي والعايل والتربية       ، واعـتماد وتـنفيذ اسـ      )أ)(٢(١٣لـلجميع وفقـاً لـلمادة       
" معايري تعليمية دنيا"األساسية؛ وتكفل حرية اختيار التعليم دون تدخل من الدولة أو من الغري، شريطة التوافق مع 

 )).٤(و) ٣(١٣املادة (

 االنتهاكات

اجلزء (االلـتزامات احملـددة لـلدول األطراف    عـلى  ) اجلـزء األول  (١٣حـني يطـبق احملـتوى املعيـاري لـلمادة            -٥٨
وميكن أن حتدث االنتهاكات للمادة  . تبدأ يف احلركة عملية دينامية تسهل حتديد انتهاكات احلق يف التعليم          ) الـثاين 
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أو عن طريق عدم اختاذ اخلطوات اليت يفرضها ) االرتكاب( عن طريق العمل املباشر من جانب الدول األعضاء ١٣
 ).فالاإلغ(العهد 

إدخـال أو عـدم إلغـاء تشـريع مييز ضد األفراد أو     : ١٣وعـلى سـبيل اإليضـاح تشـمل االنـتهاكات لـلمادة         -٥٩
اموعات يف جمال التعليم على أي أساس من األسس احملظورة، عدم اختاذ تدابري لتصحيح التمييز التعليمي الفعلي، 

؛ عدم إقامة نظام شفاف وفعال )١(١٣ملبينة يف املادة   اسـتخدام مـناهج دراسـية ال تتسـق مـع األهـداف التعلـيمية ا               
، عدم توفري تعليم ابتدائي إلزامي وجماين للجميع كمسألة هلا األولوية، عدم اختاذ        )١(١٣ملراقـبة الـتوافق مـع املادة        

١٣اً للمادة حنو التنفيذ التدرجيي للتعليم الثانوي والعايل والتربية األساسية وفق" متبصرة وملموسة وموجهة"تدابري 
املعايري "، مـنع املؤسسـات التعلـيمية اخلاصـة، عـدم ضـمان قيـام مؤسسات تعليمية خاصة تتفق مع                      )ج(و) ب)(٢(

، إنكار احلرية األكادميية للعاملني والطالب، إغالق املؤسسات التعليمية )٤(و) ٣(١٣وفقاً للمادة " التعليمية الدنيا
 .٤يف أوقات التوتر السياسي خالفاً للمادة 

  التزامات الفاعلني اآلخرين غري الدول األطراف-ثالثاً 

 من العهد فإن لدور وكاالت األمم املتحدة، مبا يف ذلك دورها على املستوى القطري ٢٢على ضوء املادة  -٦٠
ن وينبغي القيام جبهود منسقة م. ١٣مـن خالل إطار مساعدات التنمية لألمم املتحدة، أمهية خاصة يف تنفيذ املادة       

أجل تنفيذ احلق يف التعليم لتحسني التالحم والتفاعل بني كل العاملني املعنيني، ومن بينهم خمتلف مكونات اتمع    
املـدين واليونسـكو وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنـائي واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية والبنك الدويل، ومصارف                   

من اهليئات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة أن تعزز تعاوا         التـنمية اإلقلـيمية وصـندوق الـنقد الدويل وغريها           
. مـن أجـل تـنفيذ احلـق يف التعلـيم عـلى املسـتوى الوطـين، مـع مـراعاة والياا احملددة، واستناداً إىل خربة كل منها                           

يل اهتماماً وبوجـه خـاص ينـبغي للمؤسسـات املالية الدولية، وال سيما البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، أن تو              
خاصـاً حلمايـة احلـق يف التعلـيم يف سياسـاا اإلفراضية واتفاقات االئتمان وبرامج وتدابري التكييف اهليكلي املتخذة        

وسـتنظر اللجـنة عـند حبـث تقاريـر الـدول األطـراف يف آثار املساعدة اليت يقدمها كل                    . )٢٩(اسـتجابة ألزمـة الديـن     
وسيسهل اعتماد . ١٣لى قدرة الدول على الوفاء بالتزاماا مبقتضى املادة الفاعلني اآلخرين غري الدول األطراف ع

 .وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وبراجمها وهيئاا لنهج يستند إىل حقوق اإلنسان كثرياً تنفيذ احلق يف التعليم
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 الن وبرنامج عمل فيينا وفداً حكومياً؛ وإع   ١٥٥اعـتمده   اإلعـالن العـاملي حـول الـتربية لـلجميع            )١( 

 دولة طرفاً؛ وخطة ١٩١ وفـداً حكوميـاً؛ واتفاقيـة حقـوق الطفل صادقت عليها أو انضمت إليها               ١٧١اعـتمدمها   
عمل عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اعتمدت مبوجب قرار اختذته اجلمعية العامة بتوافق اآلراء 

 ).٤٩/١٨٤القرار (

لـنهج مـع اإلطـار التحليـلي للجـنة الـذي اعـتمد فـيما يتصل باحلق يف السكن والغذاء                 يـتفق هـذا ا     )٢( 
ولقد حددت اللجنة يف تعليقها  . املالئمـني، وكذلـك مـع عمل مقررة األمم املتحدة اخلاصة املعنية باحلق يف التعليم              

القدرة على حتمل "و" ر السكنتواف" عـدداً مـن العوامـل الـيت تتعـلق بـاحلق يف السـكن املالئـم، مبا يف ذلك                    ٤العـام   
 عناصر ١٢  رقموحددت اللجنة يف تعليقها العام". مالءمته من الناحية الثقافية"و" إمكانية احلصول عليه"و" كلفته

وحددت املقررة اخلاصة   ". إمكانية احلصول عليه  "و" إمكانيـة قبوـله   "و" توافـر الغـذاء   "احلـق يف الغـذاء الكـايف مـثل          
صفات أساسية أربع ينبغي أن تتصف ا املدارس االبتدائية، أي وجود املدارس، وإمكانية "ليم املعنية باحلق يف التع  

 ). ٥٠، الفقرة E/CN.4/1999/49" (االلتحاق ا، وإمكانية قبوهلا، وقابلية تكيفها

 .٦انظر الفقرة  )٣( 

مثل القراءة والكتابة، (ية وسائل التعلّم األساس: "بأا" حاجات التعلّم األساسية"يعرف اإلعالن  )٤( 
) كاملعرفة واملهارات والقيم واالجتاهات(واملضامني األساسية للتعلّم ) والتعبري الشفهي، واحلساب، وحل املشكالت

اليت حيتاجها البشر من أجل البقاء ولتنمية كافة قدرام وللعيش والعمل بكرامة، وللمسامهة مسامهة فعالة يف عملية 
 ).١املادة " ( نوعية حيام، والختاذ قرارات مستنرية، وملواصلة التعلّمالتنمية ولتحسني

الــنص  (١، الصــفحة ١، الفـرع  )اليونيســيف (١٩٩٩جمموعـة مــواد الدعــوة، التعلـيم األساســي،    )٥( 
 ).باإلنكليزية

 .٦انظر الفقرة  )٦( 

 .٥٢ة ، اليونيسكو، الفقر١٩٩٧انظر التصنيف النموذجي الدويل للتعليم لعام  )٧( 

 ١٩٧٥هذا الرأي ينعكس أيضاً يف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية املوارد البشرية لعام          )٨( 
االتفاقية  (١٩٦٢لعام  ) األهداف واملعايري األساسية  (واالتفاقيـة بشـأن السياسة االجتماعية       ) ١٤٢االتفاقيـة رقـم     (

 ).١١٧رقم 
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 .٨انظر احلاشية  )٩( 

 .٦انظر الفقرة  )١٠( 

 .١٥انظر الفقرة  )١١( 

 .٦انظر الفقرة  )١٢( 

 .٩انظر الفقرة  )١٣( 

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، كما أنه مرتبط حبرية     ) ٤(١٨يف هـذا ترديد للمادة       )١٤( 
انظر تعليق جلنة (ة والسياسية من العهد الدويل للحقوق املدني) ١(١٨تعليم الدين أو املعتقد كما هي مبينة يف املادة 

١٩٩٣ من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، الدورة الثامنة واألربعني، ١٨ على املادة ٢٢حقوق اإلنسان 
 مـن العهـد الـدويل لـلحقوق املدنية والسياسية          ١٨وتالحـظ جلـنة حقـوق اإلنسـان أن الطـابع األساسـي لـلمادة                ). 

من ) ٢(٤ال ميكن احلد منه حىت يف حالة الطوارئ العامة كما هو مقرر يف املادة    ينعكس يف حقيقة أن هذا احلكم       
 .ذلك العهد

 :٢وفقاً للمادة  )١٥( 

عندما تكون األوضاع التالية مسموحاً ا يف إحدى الدول، فإا ال تعترب متييزاً يف إطار مدلول               " 
 : من هذه االتفاقية١املادة 

سسـات منفصلة لتعليم التالميذ من اجلنسني، إذا كانت هذه       إنشـاء أو إبقـاء نظـم أو مؤ         )أ( 
الــنظم أو املؤسســات تــتيح فرصــاً متكافــئة لاللــتحاق بالتعلــيم، وتوفــر معــلمني ذوي مؤهــالت مــن نفــس   
املستوى ومباين ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من اجلودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس املناهج أو مناهج 

 متعادلة؛

سباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم القيام، أل )ب( 
تعلــيماً يــتفق ورغــبات آبــاء الــتالميذ أو أوليــاء أمورهــم الشــرعيني، إذا كــان االشــتراك يف تــلك الــنظم أو  

تقرها االلـتحاق بتـلك املؤسسـات اخـتيارياً، وكـان التعلـيم الـذي تقدمه يتفق واملستويات اليت تقررها أو            
 السلطات املختصة، وخاصة للتعليم باملرحلة املناظرة؛
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إنشـاء أو إبقـاء مؤسسـات تعلـيمية خاصـة، إذا مل يكن اهلدف منها ضمان استبعاد أية مجاعة بل              )ج( 
 يتفق توفـري مـرافق تعلـيمية باإلضـافة إىل تـلك الـيت توفـرها السـلطات العامة، ومىت كانت تلك املؤسسات تدار مبا           

وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق واملستويات اليت تقررها أو تقرها السلطات املختصة، وخاصة للتعليم 
 ".باملرحلة املناظرة

 ).١٩٩٧(انظر توصية اليونسكو خبصوص وضع العاملني بالتدريس يف التعليم العايل  )١٦( 

سـات الـيت تطـورت يف األماكن األخرى يف النظام      عـند صـياغة هـذه الفقـرة راعـت اللجـنة املمار             )١٧( 
من اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تفسري جلنة ) ٢(٢٨الدويل حلقوق اإلنسان مثل تفسري جلنة حقوق الطفل للمادة 

 . من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية٧حقوق اإلنسان للمادة 

 من اإلعالن من اإلشارة إىل الكرامة اإلنسانية )٢(٢٦تالحـظ اللجـنة أنـه بالـرغم من خلو املادة             )١٨( 
فـإن واضـعي مشـروع العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد أدرجوا صراحة كرامة              

 )).١(١٣املادة (الشخصية اإلنسانية كواحد من األهداف اإللزامية اليت ينبغي أن يوجه التعليم هلا 

 .١، الفقرة ٣  رقمنة العامانظر تعليق اللج )١٩( 

 .٢، الفقرة ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٠( 

 .٩، الفقرة ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢١( 

 .٩، الفقرة ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٢( 

هـناك مصـادر كـثرية ملسـاعدة الـدول األطـراف يف هـذا اخلصوص، مثل املبادئ التوجيهية لوضع                      )٢٣( 
ومن بني األهداف احملددة يف . (ED/ECS/HCI)ناهج والكتب الدراسية يف التعليم الدويل الصادرة عن اليونسكو امل

ويف هذا السياق احملدد ينبغي للدول األطراف      ". توطيد احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية     ) "١(١٣املـادة   
ة لتعلـيم حقـوق اإلنسان، ومن الوثائق املفيدة بوجه   أن تـبحث املـبادرات الـيت اختـذت يف إطـار عقـد األمـم املـتحد                 

، واملـبادئ التوجيهية خلطط العمل الوطنية     ١٩٩٦خـاص خطـة عمـل العقـد الـيت اعـتمدا اجلمعيـة العامـة يف عـام                    
 حلقوق اإلنسان ملساعدة الدول على االستجابة لعقد األمم ة السامييةها املفوض تلتعلـيم حقـوق اإلنسـان الـيت وضـع         

 .لتعليم حقوق اإلنساناملتحدة 

 .١٤ على املادة ١١  رقم من التعليق العام٧ و٦انظر الفقرتني " جماين"، و"إلزامي"بالنسبة ملعىن  )٢٤( 
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ويف حـاالت خاصـة قـد يكون مثل نظام املنح هذا هدفاً مناسباً بوجه خاص للمساعدة والتعاون                )٢٥( 
 ).١(٢ة الدوليني اللذين حتدثت عنهما املاد

الدولة وحدها هي اليت تستطيع أن جتمع معاً      "ويف إطار التربية األساسية الحظت اليونيسيف أن         )٢٦( 
 قرار عن ١٩٩٩حالة األطفال يف العامل، ، اليونيسيف "كل مكونات النظام التعليمي بطريقة متماسكة لكنها مرنة

 .٧٧، ص "التعليم

 عضو، واضعة يف اعتبارها أمهية التعليم يف القضاء على عمل تتخذ كل دولة): "٢(٧وفقاً للمادة  )٢٧( 
ضمان حصول مجيع األطفال املنتشلني من أسوأ أشكال       ) ج (--: األطفـال، تدابـري فعالـة وحمـددة زمـنياً من أجل           

قم اتفاقية منظمة العمل الدولية ر " (عمـل األطفـال عـلى التعلـيم األساسـي اـاين، حيثما كان ذلك ممكناً ومالئماً                
 ").١٩٩٩أسوأ أشكال عمل األطفال،  "١٨٢

 .١٤ و١٣، الفقرتني ٣  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٨( 

 .٩، الفقرة ٢  رقمانظر تعليق اللجنة العام )٢٩( 
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 *تعليقات عامة 
 

 **معتمدة من اللجنة املعنية حبقوق االنسان 
 ***مقدمة

 
تعـليقات عامـة معتمدة من اللجنة املعنية حبقوق االنسان   ( CCPR/C/21/Rev.1يشـرح يف مقدمـة الوثيقـة      

مايو / أيار ١٩:  مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية؛ التاريخ               ٤٠ مـن املـادة      ٤الفقـرة   مبوجـــب   
 :الغرض من التعليقات العامة كما يلي) ١٩٨٩

راف على الوفاء بالتزاماا تـود اللجـنة أن تعـرب مـن جديـد عـن رغبـتها يف مسـاعدة الـدول األط                "  
ال أا ال   إوهـذه التعـليقات العامـة توجـه االنتباه اىل بعض جوانب هذه املسألة،               . املتعـلقة بـتقدمي الـتقارير     

وستتبع هذه . ا تعزو أي أولوية فيما بني اجلوانب املختلفة لتنفيذ العهد    أتدعـي أـا تضع أي ضوابط أو         
اىل آخـر، يف حـدود مـا يسـمح بـه الوقـت ومـا تسـمح بـه جتارب                التعـليقات تعـليقات أخـرى، مـن وقـت           

 .املستقبل
 ــــــــــ

الوثـائق الـرمسية لـلجمعية العامـة، الدورة         لالطـالع عـلى طـبيعة وهـدف التعـليقات العامـة انظـر،                * 
سلوب وأولالطالع على خلفية املسألة     . ، املرفق السابع، مقدمة   )A/36/40 (٤٠السادسـة والـثالثون، امللحق رقم       

 ٤٠ق ـالدورة التاسعة والثالثون، امللحها العملية انظر املرجع نفسه، اوطريقة صياغة التعليقات العامة وجدوالعمل 
)A/39/40و Corr.1و  (Corr.2  ــرات مــن ــيت    . ٥٥٧ إىل ٥٤١الفق ــة ال ــليقات العام ولالطــالع عــلى نصــوص التع

، املرفق السابع؛ )A/36/40 (٤٠ والثالثون، امللحق رقم الدورة السادسةاعتمدا اللجنة فعال، انظر املرجع نفسه، 
الدورة ؛ املـرجع نفسه،     لسـادس ، املـرفق ا   )A/37/40 (٤٠الـدورة السـابعة والـثالثون، املـلحق رقـم           املـرجع نفسـه،     

الدورة التاسعة والثالثون، امللحق ، املرفق السادس؛ املرجع نفسه،     )A/38/40 (٤٠الثامـنة والـثالثون، املـلحق رقم        
 (٤٠الـدورة األربعـون، امللحق رقم       ع نفسـه،    ـ؛ املـرج  امـسق اخلـ  ـاملـرف  .)Corr.2 و Corr.1 و A/39/40( ٤٠رقـم   

40/40/A(   ،ــرجع نفســه ــرفق الســادس؛ امل ــم    ، امل ــلحق رق ــون، امل ــة واألربع ــدورة احلادي ــرفق )A/41/40 (٤٠ال ، امل
، املرفق السادس؛ املرجع نفسه،  )A/43/40 (٤٠الـدورة الثالـثة واألربعـون، املـلحق رقم          السـادس؛ املـرجع نفسـه،       

الدورة اخلامسة واألربعون، ، املرفق السادس؛ املرجع نفسه، )A/44/40 (٤٠الدورة الرابعة واألربعون، امللحق رقم 
 (٤٠م ـق رقـــالــدورة الســابعة واألربعـون، املــلح ه، ـع نفسـ ـ، املـرفق الســادس؛ املــرج )A/45/40 (٤٠املـلحق رقــم  

47/40/A(ــلحق رقــم    الســادس؛ املــرجع نفســه،  ، املــرفق ــدورة التاســعة واألربعــون، امل ــرفق )A/49/40 (٤٠ال ، امل
الدورة ع نفسه،  ـامس؛ املرج ـق اخل ـ، املرف )A/50/40 (٤٠، امللحق رقم    مسـون الـدورة اخل  ؛ املـرجع نفسـه،      امساخلـ 

 Rev/21/C/CCPR.1 الوثائق ونشرت أيضا يف. لسابــع، املرفق ا)A/53/40 (٤٠ق رقم ــاخلمسون، امللحالثالثــة و 
 .Rev.1/Add.1-9و

 . الثاين لالطالع على املراجع، انظر املرفق ** 
تقريــر اللجــنة املعــنية حبقــوق االنســان، الوثــائق الــرمسية لــلجمعية العامــة، الــدورة السادســة   انظــر  *** 

 .، املرفق السابع)A/36/40 (٤٠والثالثون، امللحق رقم 
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مـن الــتقارير الدوريـة الــثانية،   تقريــراً  ٣٤ أوليـا، و اً تقريــر٧٧اآلن يف وقـد نظـرت اللجــنة حـىت    "  
وهلذا، فان هذه التجربة تشمل اآلن . ونظرت يف بعض احلاالت يف املعلومات االضافية والتقارير التكميلية

ومتثل هذه الدول .  دولة٨٧عـددا كـبريا مـن الـدول الـيت صـدقت عـلى العهـد، وعددهـا حىت هذا الوقت           
 شىت من العامل ذات نظم سياسية واجتماعية وقانونية خمتلفة، وتقاريرها تصور معظم املشاكل اليت         مـناطق 

قد تنشأ عند تنفيذ العهد، بالرغم من أا ال تقدم أساسا كامال الجراء استعراض للحالة على نطاق العامل 
 .فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية

 العامة هو وضع هذه التجربة يف متناول مجيع البلدان األطراف     وان الغـرض مـن هـذه التعليقات       "   
لتشـجيع اسـتمرارها يف تـنفيذ العهـد، وجلـذب انتـباهها اىل جوانـب القصـور الـيت أظهـرها عـدد كـبري من                     
الـتقارير، والقــتراح اجـراء حتســينات يف كيفيـة اعــداد الـتقرير، ولتشــجيع أنشـطة هــذه الـدول واملــنظمات       

وينــبغي أن تكــون هــذه التعــليقات ذات أمهيــة أيضــا لــلدول . قــوق االنســان ومحايــتهاالدوليــة يف تعزيــز ح
األخرى، وال سيما تلك الدول اليت تستعد لتصبح أطرافا يف العهد، وذلك لتعزيز التعاون بني كافة الدول 

 ".يف تعزيز حقوق االنسان ومحايتها على أساس عاملي

 )١٩٨١الدورة الثالثة عشرة، (ارير االلتزام بتقدمي التق ١ رقم التعليق العام

 بدء نفاذ من العهد خالل سنة واحدة من        ٤٠تعهـدت الـدول األطـراف بـأن تقـدم تقاريـر مبقتضـى املادة                 
وحىت هذا الوقت، فان . العهد وذلك بالنسبة للدول األطراف املعنيـة، وفيما بعـد ذلك، عندما تطلب اللجنة ذلك      

وتالحظ اللجنة، كما . الذي يطلب تقدمي تقارير أولية، قد طبق بصفة منتظمة    اجلـزء األول فقـط من هذا احلكـم،         
وقد قدمت معظم التقارير  . يتضـح مـن تقاريـرها السـنوية، أن عـددا قـليال من الدول قدم تقاريره يف الوقت احملدد                   

ألطراف مل متأخرة عن موعدها، وكانت مدة التأخري تتراوح بني عدة أشهر وعدة سنوات، كما أن بعض الدول ا   
ن إوبالرغم من هذا، ف. توف بالتزامها حىت اآلن بالرغم من املذكرات املتكررة والتدابري األخرى اليت اختذا اللجنة

لدول ه ال بد لمعظـم الـدول األطـراف قـد شـرعت، ولو بشيء من التأخري، يف حوار بناء مع اللجنة، وهذا يعين أن         
 من )١(لتزامها بتقدمي التقارير يف الوقت احملدد املنصوص عليه يف الفقرة أن تتمكن عادة من الوفاء بامن األطراف، 

وعند التصديق على العهد ينبغي أن  . ، وأنـه سـيكون يف مصـلحة هـذه الدول أن تفعل ذلك يف املستقبل               ٤٠املـادة   
ن احلقــوق املدنيــة ــتم فــورا بالــتزامها بــتقدمي الــتقارير، ألن االعــداد املناســب لــتقرير شــامل هلــذا العــدد الكــبري مــ   

 .يتطلب بالضرورة وقتاً طويالًوالسياسية 
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 )١٩٨١الدورة الثالثة عشرة، (املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير  ٢  رقمالتعليق العام

الحظـت اللجـنة أن بعـض الـتقارير الـيت قدمـت يف بدايـة العمـلية كانت خمتصرة وعامة اىل حد رأت معه                           -١
وكــان الغــرض مــن هــذه املــبادئ  . ع مــبادئ توجيهيــة عامــة بشــأن شــكل ومضــمون الــتقارير اللجــنة ضــرورة وضــ

الـتوجيهية ضـمان تقـدمي الـتقارير بشـكل موحـد، ومتكـني اللجنة والدول األطراف من احلصول على صورة كاملة               
جيهية، ما زالت وبالرغم من املبادئ التو. للوضـع يف كـل دولـة فـيما يتعـلق بإعمـال احلقـوق املشار اليها يف العهد            

دمي التقارير والواردة يف املادة ـي بااللتزامات املتعلقة بتقـال تفحبيث  معميتبعض التقارير على جانب من االجياز وال
٤٠. 

 من العهد من الدول األطراف اختاذ ما يلزم لتنفيذ العهد من التدابري التشريعية أو التدابري ٢وتطلب املادة  -٢
 من الدول األطراف أن تقدم اىل اللجنة تقارير ٤٠وتطلب املادة .  الالزمة لذلكاالنتصافاألخرى وتوفري وسائل 

عن التدابري اليت اختذا، وعن التقدم احملرز يف التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد، وعن العوامل والصعوبات، 
ية الشكل تنسجم بوجه عام مع املبادئ وحىت التقارير اليت كانت من ناح     . ن وجـدت، الـيت تؤثـر يف تـنفيذ العهد          إ

ذا كان العهد قد نفذ إالتوجيهية، كانت ناقصة من ناحية اجلوهر، وكان من الصعب ان يفهم من بعض التقارير ما 
ويف بعض . بوصفه جزءا من التشريعات الوطنية وكان كثري من التقارير ناقصا فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة

ن إوعالوة عن ذلك، ف   . يئات أو األجهزة الوطنية يف مراقبة وإعمال هذه احلقوق غري واضح          الـتقارير كـان دور اهل     
 .عددا قليال جدا من التقارير سرد العوامل واملصاعب اليت تؤثر على تنفيذ العهد

ة وتعتـرب اللجـنة ان االلتزام بتقدمي التقارير يشمل ليس فقط القوانني ذات الصلة واألحكام األخرى املتصل                 -٣
ــتزامات املنصــوص عــليها يف العهــد، بــل يــتعدى ذلــك ليشــمل املمارســات والقــرارات الصــادرة عــن احملــاكم       باالل
واألجهزة األخرى يف الدولة الطرف، باالضافة اىل احلقائق األخرى ذات الصلة اليت من شأا أن تبني درجة التنفيذ 

م احملـرز والعوامـل واملصـاعب الـيت صودفت يف تنفيذ         الفعـلي لـلحقوق الـيت يعـترف ـا العهـد والتمـتع ـا، والـتقد                 
 . االلتزامات املنصوص عليها يف العهد

 من نظامها الداخلي املؤقت، يقضي بأن تنظر يف ٦٨ن العرف الذي تسري عليه اللجنة، مبقتضى القاعدة إو -٤
ت اللجنة يف تقاريرها مع اللجنة   وقد تعاونت مجيع الدول اليت نظر     . الـتقارير بوجود ممثلني للدول املقدمة للتقارير      

ا كان هلا أن إذوتود اللجنة أن تذكر أنه . ال أن مستويات وخربات وأعداد املمثلني كانت متفاوتة    إـذه الطريقة،    
 عـلى أجنـع وجـه ممكن، واذا كان للدولة املقدمة للتقرير أن تفيد من       ٤٠داء وظائفهـا مبقتضـى املـادة        أتـتمكن مـن     

 ما )واألفضل من الكثرة(كـن فـإن مـن املستصوب أن يكون ملمثلي الدول من املكانة واخلربة     احلـوار بأكـرب قـدر مم      
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سئلة املوجهة اليهم والتعليقات اليت تبدى داخل اللجنة بالنسبة لكافة املسائل اليت يشملها   ألميكـنهم من الرد على ا     
 . العهد

 )١٩٨١ الدورة الثالثة عشرة،( ٣  رقمالتعليق العام

 تنفيذ العهد على املستوى الوطين: ٢املادة 

 من العهد بشكل عام تترك للدول األطراف املعنية حرية اختيار وسيلة التنفيذ ٢تالحـظ اللجـنة أن املـادة        -١
وتعترف اللجنة، على وجه اخلصوص، بأن التنفيذ ال يعتمد فقط . يف أراضـيها، داخـل االطـار احملـدد يف تلك املادة      

وتعترب اللجنة أن من . و التشريعية اليت ال تكون يف حد ذاا كافية يف كثري من األحيان   عـلى القوانـني الدسـتورية أ      
ن إالضـروري لفت انتباه الدول األطراف اىل أن االلتزام مبقتضى العهد ال يقتصر على احترام حقوق االنسان، بل           

وان . ملوجودين ضمن واليتها الـدول األطـراف قـد تعهـدت كذلـك بأن تضمن التمتع ذه احلقوق جلميع األفراد ا                 
ويتضح هذا يف عدد . هذا اجلانب يتطلب أنشطة حمددة من قبل الدول األطراف لتمكني األفراد من التمتع حبقوقهم

ن هذا التعهد إال أنه من ناحية املبدأ فإ، ) أدناه٤  رقم اليت يتناوهلا التعليق العام٣على سبيل املثال املادة (من املواد 
 . حلقوق املنصوص عليها يف العهديتصل جبميع ا

ــ -٢ ــإدد، فـذا الصـــويف ه ـــ ــة مبكـن م ــن األمهي ــا هــي حقوقهــم مبقتضــى العهــد     ـ ــراد م ان كــبري أن يعــرف األف
، وكذلك أن تعلم مجيع السلطات االدارية والقضائية ما هي )والربوتوكول االختياري، حسبما يكون عليه احلال    (

العهد جبميع اللغات نشر ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي     . الطـرف مبقتضـى العهد    االلـتزامات الـيت الـتزمت ـا الدولـة           
ومــن . الــرمسية لــلدولة، واختــاذ خطــوات حــىت تــتعرف الســلطات املعــنية عــلى مضــمون العهــد كجــزء مــن تدريــبها 

 . املستصوب أيضا التعريف بتعاون الدولة الطرف مع اللجنة

 )١٩٨١ لثة عشرة،الدورة الثا( ٣املادة  ٤رقم التعليق العام 

 مـن العهـد، الـيت تطـلب مـن الـدول األطـراف أن تضـمن حقوقـا متساوية للرجال والنساء يف                      ٣ان املـادة     -١
التمـتع بكافة احلقوق املدنية والسياسية املنصوص عليها يف العهد، مل حتظ باهتمام كاف يف عدد كبري من التقارير                   

 . مات نركز النظر على اثنني منهااملقدمة من الدول، وقد أثارت عددا من االهتما

ــا تتــناول مــنع الــتمييز لعــدة  إ، مــن حيــث ٢٦ و)١(٢، شــأا يف ذلــك شــأن املــادتني  ٣ن املــادة إ، أوالً -٢
أسـباب، يعتـرب اجلـنس أحدها، تتطلب ليس فقط تدابري للحماية، بل تتطلب أيضا تدابري اجيابية يقصد منها ضمان             

 هناك حاجة بصفة توهلذا كان. وال ميكن أن يتحقق ذلك فقط بواسطة سن القوانني. التمتع االجيايب ذه احلقوق   
عامـة ملـزيد مـن املعـلومات بالنسـبة لـدور املـرأة يف الواقع، بغية التحقق من التدابري، وكذلك االجراءات التشريعية          
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 ٣ واالجيابية مبقتضى املادة البحـتة لـلحماية، الـيت اختـذت، أو الـيت عـلى وشـك أن تتخذ، لتنفيذ االلتزامات احملددة             
 . ولتقصي التقدم احملرز أو العوامل أو املصاعب القائمة يف هذا اال

ه هو نفسه أثر ـن االلـتزام االجيايب الذي تعهدت به الدول األطراف مبقتضى تلك املادة قد يكون ل   إ،  ثانيـاً  -٣
ن كان إو. ظيم أمور غري تلك اليت يتناوهلا العهدأكيـد عـلى الـتدابري التشريعية أو االدارية اليت وضعت خصيصا لتن     

ال وهو مدى أونورد مثال واحدا، ضمن مجلة أمثلة، . ميكن أن تؤثر تأثريا ضارا على احلقوق اليت يعترف ا العهد       
 من غري تأثري أو عدم تأثري قوانني اهلجرة، اليت متيز بني املواطن واملواطنة تأثريا ضارا على نطاق حق املرأة يف الزواج

 .املواطنني، أو يف تقلد املناصب العامة

جراء استعراض، من قبل هيئات أو إليالء اهتمام خاص إوهلذا تعتقد اللجنة انه قد يساعد الدول األطراف  -٤
مؤسسات معينة خصيصا لذلك، للقوانني أو التدابري اليت يف جوهرها تفرق بني الرجال والنساء، بالقدر الذي تؤثر 

ن تقدم الدول األطراف أ، قوانـني أو الـتدابري تـأثريا ضـارا على احلقوق املنصوص عليها يف العهد، وثانياً            بـه هـذه ال    
 . بيانات حمددة يف تقاريرها بشأن كافة التدابري التشريعية وغريها اليت وضعت لتنفيذ التزاماا مبقتضى هذه املادة

 تنفيذ هذا االلتزام أن تستخدم الوسائل احلالية للتعاون وتعتقد اللجنة انه مما قد يساعد الدول األطراف يف -٥
الـدويل بقـدر أكـرب، بغيـة تـبادل اخلربات وتنظيم املساعدة يف حل املشاكل العملية املتعلقة بضمان حقوق متساوية        

 .للرجال والنساء

 )١٩٨١الدورة الثالثة عشرة، ( ٤املادة  ٥ رقم التعليق العام

فعندما تنشأ . رير بعض الدول األطرافاعند النظر يف تقللجنة لعهد عدة مشاكل  من ا٤ثارت املادة ألقد  -١
ن تعطل عددا من احلقوق أنه حيق للدولة الطرف إحالـة طارئـة عامـة ـدد حيـاة أمـة ويعـلن عـنها بصـفة رمسيـة، ف                    

حملددة وال حيق وال حيق للدولة الطرف، مع ذلك، أن تعطل بعض احلقوق ا. بالقدر الذي يتطلبه الوضع وليس أكثر
وتلتزم الدولة الطرف كذلك بإعالم الدول األطراف األخرى فورا، عن . هلا أن تتخذ تدابري متييزية ألسباب خمتلفة   

 . طريق األمني العام، حباالت التعطيل اليت أجرا واعطاء األسباب لذلك وذكر التواريخ اليت ينتهي فيها التعطيل

ف اآلليات املنصوص عليها يف نظمها القانونية العالن حاالت الطوارئ،       وبوجه عام، بينت الدول األطرا     -٢
ال أنه يف حالة عدد قليل من الدول اليت يبدو   إ. واألحكـام الـيت تطبق من القوانني اليت تتناول حاالت التعطيل هذه           

ت قد أعلنت ذا كانإـا عطـلت احلقـوق املنصوص عليها يف العهد، فإن ما مل يكن واضحا ليس فقط ما             أواضـحا   
ذا كانت الدول األطراف إذا كانت احلقوق اليت حيظر العهد تعطيلها مل تعطل وما إرمسيا حالة الطوارئ، بل أيضا 

 . األخرى قد أبلغت بالتعطيل وباألسباب اليت أدت اليه، أم ال
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ا أن تستمر فقط  ذات طابع استثنائي ومؤقت وميكن هل ٤وتعـتقد اللجنة أن التدابري املتخذة مبقتضى املادة          -٣
طـوال املـدة الـيت يكون فيها بقاء األمة ذاا مهددا، وانه يف أوقات الطوارئ، تصبح محاية حقوق االنسان أهم مما        

وتعتقد اللجنة أيضا من املهم كذلك للدول األطراف، . عداها، وخصوصا تلك احلقوق اليت ال ميكن االنتقاص منها
طراف األخرى بطبيعة وحدود ما تلجأ اليه من تعطيل، واألسباب املؤدية اىل ن تبلغ الدول األأيف أوقات الطوارئ، 

 من العهد وذلك باالفصاح عن طبيعة ونطاق كل ٤٠ذلك، وكذلك أن تويف بالتزامها بتقدمي التقرير مبقتضى املادة 
 . ن تشفع ذلك بالوثائق ذات الصلةأحق منتقص، و

 )١٩٨٢ ادسة عشرة،الدورة الس( ٦املادة  ٦  رقمالتعليق العام

وهو احلق األعلى الذي ال .  من العهد  ٦عاجلت تقارير مجيع الدول مسألة احلق يف احلياة، املعلن يف املادة             -١
بيــد أن اللجــنة الحظــت ان . )٤املــادة (يســمح بــتقييده حــىت يف أوقــات الطــوارئ العامــة الــيت تــتهدد حيــاة األمــة   

وهو حق ال ينبغي . غالبا ما تقتصر على جانب واحد أو آخر من هذا احلق ٦املعلومات املقدمة فيما يتعلق باملادة 
 . تفسريه باملعىن الضيق

وتالحـظ اللجـنة أن احلـرب وأعمـال العـنف اجلمـاعي األخـرى ال تـزال بـالء يرتل باالنسانية ويتسبب يف                          -٢
 من قبل أية دولة ضد دولة وان التهديد باستعمال القوة أو استخدامها. هـالك آالف األبـرياء مـن البشـر كـل سنة          

وتعترب . األمم املتحدة، اال يف حالة ممارسة احلق األصيل يف الدفاع عن النفس     ميثاق  أخـرى حمظـور بالفعل مبوجب       
اللجـنة أن عـلى الـدول واجـبا أمسـى يتمـثل يف مـنع احلـروب، وأعمـال القتل وأعمال العنف اجلماعي األخرى اليت                   

ن كـل جهـد تبذـله الـدول لـتفادي خطـر احلـرب، وخاصـة احلرب            إو. سـفية تسـبب خسـائر يف األرواح بصـورة تع        
ويف هذا الصدد، . النووية احلرارية، ولتعزيز السلم واألمن الدوليني يشكل أهم شرط وضمان لصيانة احلق يف احلياة

ن حيظر  اليت تنص على أن القانون ينبغي أ  ٢٠ واملادة   ٦تالحـظ اللجـنة على وجه اخلصوص وجود صلة بني املادة            
 .  كما هو موصوف يف تلك املادة)٢الفقرة ( أو أي حتريض على العنف )١الفقرة (أية دعاية للحرب 

) ١(٦ة من املادة ـة تقتضيها اجلملة الثالثـا، وهي محايـنسان من حياته تعسفإوتعد احلماية من حرمان أي  -٣
نسان إ تتخذ تدابري ليست فقط ملنع حرمان أي وترى اللجنة ان على الدول األطراف أن. صراحة، ذات أمهية بالغة

منا أيضا ملنع أعمال القتل التعسفي اليت إمن حياته عن طريق القيام بأعمال اجرامية، واملعاقبة على ذلك احلرمان، و
نسان من حياته من قبل سلطات الدولة أمرا بالغ إويعد حرمان أي . ترتكبها قوات األمن التابعة لتلك الدول ذاا

ولذلـك ينـبغي لـلقانون أن يضـبط ويقيـد بشـكل صـارم الظـروف الـيت ميكـن فيها للسلطات حرمان أي                 . طـورة اخل
 . شخص من حياته
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ن تتخذ تدابري حمددة وفعالة ملنع اختفاء األشخاص، وهي ظاهرة أصبحت، أوينبغي أيضا للدول األطراف  -٤
وباالضافة اىل . خاص من حيام حرمانا تعسفيامـع األسـف، أمـرا كـثري الـتكرار، وغالـبا مـا يؤدي اىل حرمان أش        

ذلـك، ينبغي للدول اجياد تسهيالت واجراءات فعالة للتحقيق الدقيق يف حاالت األشخاص املفقودين واملختفني يف      
 . ظروف قد تنطوي على انتهاك للحق يف احلياة

وال ميكن فهم عبارة  . عىن الضيق ضـافة اىل ذلـك، الحظـت اللجنة ان احلق يف احلياة غالبا ما يفسر بامل               إلبا -٥
فهما صحيحا على حنو تقييدي، كما ان احلماية من حرمان أي شخص من حياته تقتضي أن " حق أصيل يف احلياة"

ويف هذا الصدد، ترى اللجنة ان من املستصوب ان تتخذ الدول األطراف كل التدابري             . تـتخذ الـدول تدابري اجيابية     
ذية غ وزيـادة املتوســط العمـري، وال سـيما باختــاذ تدابـري للقضـاء عــلى سـوء الــت      املمكـنة لـتخفيض وفيــات األطفـال   

 . واألوبئة

.  الدول األطراف ليست ملزمة بالغاء عقوبة االعدام الغاء تاماإن) ٦ (اىل) ٢(٦ومع انه يستنتج من املادة  -٦
ولذلك " أشد اجلرائم خطورة"كاب  ال يف حالة ارت   إـا مـلزمة بـاحلد من استخدامها، وال سيما بالغاء احلكم ا              إف

ينـبغي هلـا ان تفكـر يف اعـادة الـنظر يف قوانيـنها اجلنائية يف ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال بقصر تطبيق                     
وتشـري املـادة أيضـا، بصـورة عامة اىل الغاء عقوبة االعدام بعبارات       ". أشـد اجلـرائم خطـورة     "عقوبـة االعـدام عـلى       

وتستخلص اللجنة انه ينبغي اعتبار كل التدابري املتعلقة . ))٦( و)٢(٢الفقرتان (مستصوب توحي بقوة بأن االلغاء 
نه ينبغي، على ذلك األساس، تقدمي تقرير إ، و٤٠ بااللغـاء تقدمـا حنـو التمـتع باحلق يف احلياة يف اطار مفهوم املادة       

ومع ذلك . وبة االعدام أو أوقف تطبيقهاوتالحظ اللجنة ان عددا من الدول قد ألغى بالفعل عق. بشأا اىل اللجنة
 . تبني تقارير الدول ان التقدم احملرز حنو الغاء عقوبة االعدام أو احلد من تطبيقها غري كاف باملرة

مبعناها الضيق وهو ان عقوبة االعدام ينبغي ان    " أشد اجلرائم خطورة  "وتـرى اللجـنة انه ينبغي فهم عبارة          -٧
ال وفقا إ أنه ال ميكن فرض تلك العقوبة ٦ويستنتج أيضا من العبارات الصرحية للمادة . تكون تدبريا استثنائيا جدا

وينبغي احترام الضمانات االجرائية  . لـلقوانني الـيت تكـون سـارية عـند ارتكـاب اجلـرمية وغري خمالفة ألحكام العهد                 
 مستقلة، وافتراض الرباءة، الـوارد وصـفها يف العهـد مبـا يف ذلـك احلـق يف جلسـات اسـتماع عادلـة مـن قبل حمكمة               

وتنطبق هذه احلقوق باالضافة . والضمانات األدىن للدفاع، واحلق يف اعادة النظر يف العقوبة من جانب حمكمة أعلى
 . اىل احلق اخلاص يف التماس العفو أو ختفيف العقوبة
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 *)١٩٨٢الدورة السادسة عشرة، ( ٧املادة  ٧  رقمالتعليق العام

عضاء اللجنة، لدى نظرهم يف تقارير الدول األطراف، املزيد من املعلومات مبقتضى املادة          كثريا ما طلب أ    -١
وتشري اللجنة اىل انه ال .  اليت حتظر يف املقام األول التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة٧

ت الطوارئ االستثنائية العامة كاليت تنص عليها    حىت يف حاال   )٢(٤ميكـن اخلـروج عـلى هـذا احلكم مبقتضى املادة            
وتالحظ اللجنة انه ال يكفي لتنفيذ هذه . فـاهلدف مـن ذلـك احلكـم هـو محاية سالمة الفرد وكرامته          . )١(٤املـادة   

فأكـثرية الـدول هلـا أحكـام جـنائية تنطـبق عـلى حاالت              . املـادة حظـر تـلك املعامـلة أو العقوبـة أو اعتـبارها جـرمية               
ذا إ، ٧وحيث أن ذلك ال مينع من حدوث مثل تلك احلاالت فانه يستنتج من املادة . ملمارسات املماثلةالتعذيب وا 

 من العهد، ان على الدول أن تضمن محاية فعالة عن طريق نوع من األجهزة يتوىل ٢ما فهمت باالقتران مع املادة 
وينبغي حتميل كل . كاوى املتعلقة بسوء املعاملةوينـبغي ان حتقق السلطات املعنية، على حنو فعال، يف الش        . املراقـبة 

من ثبتت ادانته مسؤولية أعماله، كما جيب اتاحة وسائل انتصاف فعالة للضحايا املزعومني ذام، مبا يف ذلك حق 
ومن بني الضمانات اليت قد جتعل السيطرة فعالة سن أحكام حتظر عزل السجني، والسماح       . احلصول على تعويض  

ألطـباء واحملـامني وأفـراد العائـلة باالتصـال باحملـتجزين، دون أن خيل ذلك بالتحقيق، وسن أحكام                 ألشـخاص مـثل ا    
وتســجيل امســائهم وأمــاكن حجــزهم يف ســجل مركــزي مــتاح  . تقضــي بوضــع احملــتجزين يف أمــاكن معــروفة علــنا 

عليها بواسطة التعذيب لألشخاص املعنيني كاألقارب، وسن أحكام جتعل االعترافات أو األدلة األخرى اليت حيصل 
، غري مقبولة يف احملاكم، واختاذ تدابري لتدريب املوظفني املكلفني ٧أو غريه من ضروب املعاملة اليت تتناىف مع املادة 

 . بانفاذ القانون والصدار تعليمات هلم لكيال يلتجئوا اىل تلك املعاملة

لوبة يتجاوز بكثري مسألة التعذيب مبفهومها وكمـا يتـبني مـن أحكـام هـذه املـادة، فـان مـدى احلمايـة املطـ                 -٢
فهذا . وقـد ال يكـون مـن الضـروري الـتمييز بشكل قاطع بني خمتلف أشكال التعذيب أو املعاقبة احملظورة       . العـادي 

ومن رأي اللجنة ان احلظر ينبغي أن ميتد اىل . الـتمييز يعـتمد عـلى نـوع كـل معاملة بعينها وهدفها ودرجة قسوا       
وحىت التدابري مثل احلبس االنفرادي قد . ، مبا يف ذلك االفراط يف العقاب كتدبري تربوي أو تأدييب     العقاب اجلسدي 

. تكـون، حسـب الظـروف، وال سـيما عـندما يوضـع الشـخص يف عـزلة تامـة عـن اآلخرين تدابري خمالفة هلذه املادة                  
ملعتقلني أو املسجونني وامنا أيضا وباالضـافة اىل ذلـك، فـان مـن الواضح ان هذه املادة حتمي ليس فقط األشخاص ا       

وأخريا، فان من واجب السلطات العامة أيضا ان تضمن احلماية . التالميذ واملرضى يف املؤسسات التعليمية والطبية
 . مبوجـب القانون من تلك املعاملة حىت عندما تصدر عن أشخاص يعملون خارج نطاق أية سلطة رمسية أو بدوا                  

 ـــــــــــ

 ).١٩٩٢الدورة الرابعة واألربعون،  (٢٠ التعليق العام رقم ٧ التعليق العام رقم حملحل  * 
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، بالنسبة جلميع األشخاص الذين يتعرضون للحرمان من حريتهم،  ٧ويكمـل حظـر املعامـلة اليت تتعارض مع املادة           
 مقرونة باحترام الكرامة العهد الذي يقضي مبعاملتهم معاملة انسانية مـن   ) ١(١٠الشـرط االجيـايب الـوارد يف املـادة          

 . األصيلة يف الشخص االنساين

ية أو علمية على أي انسان بغري رضاه احلر     بجـراء أيـة جتـربة طـ       إوميـتد احلظـر، عـلى وجـه اخلصـوص، اىل             -٣
وتالحظ اللجنة ان تقارير الدول األطراف مل تقدم، بصورة عامة، سوى معلومات قليلة، . )، اجلملة الثانية٧املادة (

وهي ترى انه ينبغي، على األقل يف البلدان اليت بلغ فيها العلم والطب .  تقـدم أيـة معلومات، عن هذه النقطة     أو مل 
درجة عالية من التقدم، بل وبالنسبة للشعوب واملناطق اليت توجد خارج حدودها اذا تضررت بالتجارب اليت تقوم 

ومن الضروري .  هذا احلكم وللوسائل املمكنة لضمان ذلكيالء مزيد من االهتمام للحاجة احملتملة اىل احترامإا، 
توفـري محايـة خاصـة فـيما يتعـلق بالـتجارب مـن ذلـك القـبيل يف حالـة األشـخاص غـري القـادرين على االعراب عن                    

 .رضاهم

 )١٩٨٢الدورة السادسة عشرة، ( ٩املادة  ٨  رقمالتعليق العام

 احلرية ويف األمان على شخصه غالبا ما فهمت فهما ، الـيت تتـناول مسألة حق كل شخص يف      ٩إن املـادة     -١
وتشري . ضـيقا اىل حد ما يف التقارير اليت قدمتها الدول األطراف، ولذلك قدمت تلك الدول معلومات غري كاملة              

 تنطــبق عــلى مجيــع أنــواع احلــرمان مــن احلــرية، ســواء يف احلــاالت اجلــنائية أو يف احلــاالت  ١اللجــنة اىل ان الفقــرة 
. كاألمراض العقلية، مثال، والتشرد، وادمان املخدرات، واألغراض التربوية، ومراقبة اهلجرة، اىل غري ذلكاألخرى 

 ال تنطبق اال على األشخاص الذين توجه     )٣ وكامل الفقرة    ٢جزء من الفقرة    ( ٩وصحيح ان بعض أحكام املادة      
، أي حق الرجوع اىل ٤هلام الوارد يف الفقرة     غري ان البقية، وخاصة الضمان ا     . اليهـم مة ارتكاب احدى اجلرائم     

القضاء ليقوم بتحري قانونية االعتقال، تنطبق على مجيع األشخاص الذين يتعرضون للحرمان من حريتهم، بالقبض 
 توفري )٣(٢وباالضـافة اىل ذلـك، يـتعني عـلى الـدول األطراف ان تضمن أيضا، وفقا للمادة        . عـليهم أو باعـتقاهلم    

الفعال يف احلاالت األخرى اليت يدعي فيها شخص انه قد تعرض للحرمان من حريته مما يتناىف مع سبيل االنتصاف 
 . هذا العهد

، ان يـراعى يف حالـة أي انسـان موقـوف أو معـتقل بتهمة ارتكاب احدى              ٩ مـن املـادة      ٣تقتضـي الفقـرة      -٢
ويضع القانون، يف . باشرة الوظائف القضائيةاىل احد القضاة أو املوظفني املخولني قانونا م      " فورا"اجلـرائم، احالته    

وقد . معظـم الـدول األطـراف حـدودا زمـنية أكثر دقة، وترى اللجنة ان التأخري ال ينبغي أن يتجاوز أياما معدودة                      
 . قدم عدد كبري من البلدان معلومات غري كافية عن املمارسات الفعلية فيما يتعلق ذه املسألة
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وهذا املوضوع أثار بالنسبة لفئات . ة االحتجاز االمجالية يف انتظار احملاكمة   وهـناك موضوع آخر وهو مد      -٣
معيــنة مــن القضــايا اجلــنائية يف بعــض البــلدان بعــض القــلق داخــل اللجــنة، وقــد استفســر األعضــاء عمــا اذا كــانت   

مبقتضى " االفراج عنه"يف " ة أوـحماكمـته خـالل مـدة معقول    "ممارسـات تـلك البـلدان تـتوافق مـع حـق الشـخص يف                
وينـبغي أن يكـون االحـتجاز قبل االحالة اىل احملاكمة اجراء استثنائيا وأن تكون مدته قصرية اىل أقصى         . ٣الفقـرة   

 .واللجنة ترحب بأية معلومات تتعلق باآلليات احلالية والتدابري املتخذة لتخفيض مدة ذلك االحتجاز. حد ممكن

الوقائي ألسباب تتعلق باألمن العام، أن خيضع ذلك احلبس وينـبغي أيضـا، اذا اسـتخدم مـا يسمى باحلبس       -٤
 )١الفقرة (لـذات هذه األحكام، أي جيب أال يكون تعسفيا، وأن يقوم على أسس واجراءات ينص عليها القانون            

  فضال عن احلق يف)٤الفقرة ( وينبغي توفري املراقبة القضائية لالحتجاز )٢الفقرة (وينبغي االعالم بأسباب التوقيف 
ذا وجهـت باالضـافة اىل ذلـك يف مـثل تلك احلاالت م      إ و ).٥الفقـرة    (الـتعويض يف حالـة الـتوقيف غـري القـانوين          

 .١٤ فضال عن املادة )٣( و)٢(٩بارتكاب احدى اجلرائم، متنح أيضا احلماية الكاملة اليت تنص عليها املادة 

 *)١٩٨٢ الدورة السادسة عشرة،( ١٠املادة  ٩رقم التعليق العام 

نسان يتعرض للحرمان من حريته، إنه يراعى بالنسبة اىل كل أ من العهد على ١٠ من املادة ١تنص الفقرة  -١
بيـد ان مجيـع التقارير اليت قدمتها الدول   . أن يعـامل معامـلة انسـانية حتـترم الكـرامة األصـيلة يف الشـخص االنسـاين           

وترى اللجنة ان من .  تنفذ ا هذه الفقرة من املادةاألطـراف ال تتضـمن عـلى االطـالق معلومات عن الطريقة اليت      
. املستصـوب أن تتضـمن تقاريـر الـدول األطـراف معـلومات حمددة عن التدابري القانونية الرامية اىل محاية هذا احلق               
قبة وتـرى اللجـنة أيضـا انـه ينـبغي ان تذكـر الـتقارير الـتدابري امللموسـة الـيت تـتخذها اهليئات احلكومية املختصة ملرا              

نسانية واحترام إنسـان يتعرض للحرمان من حريته معاملة  إالتـنفيذ االلـزامي لـلقوانني الوطـنية املتعـلقة مبعامـلة كـل          
 .١كرامته االنسانية على النحو املطلوب يف الفقرة 

 من هذه املادة تنطبق بصورة عامة على األشخاص احملرومني من     ١وتشري اللجنة باخلصوص اىل ان الفقرة        
. ال املدانني فقطإ ٣ بني األشخاص املتهمني واألشخاص املدانني، وال تتناول الفقرة ٢هم، بيـنما متيـز الفقـرة        حريـت 

، والسياق الذي ١وصياغة الفقرة . وهذا اهليكل ال ينعكس غالبا، يف التقارير اليت تتصل أساسا باملتهمني واملدانني   
 - اليت تتناول بدورها مجيع أنواع احلرمان ٩ من املادة ١ وباخلصـوص الـتقارب بيـنها وبـني الفقـرة        -جـاءت فيـه     

وهدفها، كل ذلك يدعم تطبيق املبدأ الوارد يف ذلك احلكم، على نطاق واسع باالضافة اىل ذلك، تذكر اللجنة بأن 
 . فيما يتعلق مبعاملة كل شخص يتعرض للحرمان من حريته٧هذه املادة تكمل املادة 

 ـــــــــ
 ).١٩٩٢ الدورة الرابعة واألربعون،( ٢١رقم  التعليق العام ٩رقم ق العام التعليحمل حل  * 
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واحترام كرامته االنسانية مها معيار أساسي عاملي  . وان معامـلة كل انسان حيرم من حريته معاملة انسانية          
االعتقال وظروفه قد جراءات إومع ان اللجنة تدرك ان . التطبيق ال ميكن ان يعتمد اعتمادا كليا على املوارد املادية

ا ينبغي ان تطبق دائما، بدون متييز، على النحو املطلوب يف إختتلف، من نواح أخرى، باختالف املوارد املتوفرة، ف
 ).١(٢ املادة 

وتقـع املسـؤولية الـنهائية عـن احـترام هـذا املبدأ على عاتق الدولة فيما يتعلق جبميع املؤسسات اليت حيتجز                 
رادم، بصورة قانونية ليس فقط يف السجون وامنا أيضا، وعلى سبيل املثال، يف املستشفيات، فيها أشخاص، رغم ا

 .أو معسكرات االعتقال أو املؤسسات االصالحية

ال يف الظروف االستثنائية، فصل املتهمني عن    إ من تلك املادة على أن يراعى،        )أ(٢وتـنص الفقرة الفرعية      -٢
ومل تـول بعـض التقارير االهتمام   . قلة تـتفق مـع مركـزهم كأشـخاص غـري مدانـني           املدانـني ومعاملـتهم معامـلة مسـت       

ونتـيجة لذلك مل تقم بتوفري معلومات كافية عن الطريقة اليت ختتلف ا             . الواجـب هلـذا الشـرط املباشـر مـن العهـد           
 . القبيلوينبغي أن تدرج يف التقارير القادمة معلومات من ذلك . معاملة املتهمني عن معاملة املدانني

وتبني .  مـن املـادة، يف مجـلة أمور، اىل فصل املتهمني األحداث عن البالغني        )ب(٢وتدعـو الفقـرة الفـرعية        
املعـلومات الـواردة يف الـتقارير ان عـددا من الدول ال تأخذ يف اعتبارها بشكل كاف أن ذلك هو شرط غري مقيد                 

) ب(٢الدول األطراف اللتزاماا مبقتضى الفقرة الفرعية وترى اللجنة انه ال ميكن تربير خمالفة        . مـن شروط العهد   
 . بأي اعتبار، أيا كان، كما يتضح ذلك من نص العهد

 من املادة أية اشارة ٣ويف عـدد من احلاالت، ال تتضمن املعلومات الواردة يف التقارير فيما يتعلق بالفقرة      -٣
 اخلطـوات العملية املتخذة لتشجيع اصالح السجناء واعادة    حمـددة سـواء اىل الـتدابري التشـريعية أو االداريـة، أو اىل             

وان السماح بالزيارات، وخباصة . تأهيلهم االجتماعي وذلك مثال عن طريق التعليم والتدريب املهين والعمل املفيد
غرات كما أن هناك ث. نسانيةإمـن جـانب أفـراد العائـلة، هـو بطـبيعة احلـال مـن بني التدابري املطلوبة أيضا ألسباب            

مماثلة يف تقارير بعض الدول تتعلق باملعلومات املتصلة بارمني األحداث الذين يتعني فصلهم عن الكبار ومعاملتهم 
 .املعاملة املناسبة لسنهم ومركزهم القانوين

 مها ١وتالحـظ اللجـنة كذلـك أن مبدأ املعاملة االنسانية ومبدأ احترام كرامة االنسان الواردين يف الفقرة       -٤
ن املادة ـ م٣ و٢دان القضاء اجلنائي والواردة يف الفقرتني ـاألساس اللتزامات الدول األكثر حتديدا وختصيصا يف مي       

ويشـترط فصـل املـتهمني عـن املدانـني البـراز مركـزهم كأشـخاص غـري مدانـني حتميهم يف نفس الوقت قرينة                         . ١٠
 األحكام هو محاية الفئات املذكورة، وينبغي النظر اىل واهلدف من هذه. ١٤ من املادة   ٢الرباءة الواردة يف الفقرة     
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وهكذا، وعلى سبيل املثال ينبغي فصل ارمني األحداث ومعاملتهم بطريقة . الشروط الواردة فيها من تلك الزاوية
 .تشجع اصالحهم واعادة تأهيلهم اجتماعيا

 )١٩٨٣ الدورة التاسعة عشرة،( ٩١املادة  ١٠ رقم التعليق العام

وهذا حق ال يسمح العهد بأي استثناء له ". اعتناق آراء دون مضايقة" محاية حق املرء يف ١تقتضي الفقرة  -١
 .١وترحب اللجنة بأية معلومات ترد من الدول األطراف فيما يتعلق بالفقرة . أو قيد عليه

" املعلومات واألفكارنقل ضروب " محاية احلق يف حرية التعبري اليت ال تتضمن فقط حرية ٢تقتضي الفقرة  -٢
سواء على شكل مكتوب أو مطبوع "وبأية وسيلة، " دون أي اعتبار للحدود" "تلقيها"و" التماسها"بل أيضا حرية 

ومل تقدم بعض الدول األطراف معلومات تتعلق جبميع . اليت خيتارها" أو يف قالب فين أو بأي من الوسائل األخرى
ال القـليل مـن االنتـباه حىت اآلن إىل أنه، نظرا لتطور وسائل    إل، مل يوجـه  وعـلى سـبيل املـثا   . جوانـب حـرية التعـبري    

االعالم اجلماهريية احلديثة، يلزم اختاذ التدابري الفعالة ملنع هذه الرقابة على وسائط االعالم بشكل يتعارض مع حق 
 .٣كل فرد يف حرية التعبري بطريقة ال ينص عليها يف الفقرة 

مـن تقارير الدول األطراف على ذكر أن حرية التعبري مضمونة مبقتضى الدستور أو      تقتصـر تقاريـر كـثرية        -٣
ال أنــه يف ســبيل معــرفة نظــام حــرية التعــبري بالضــبط، يف القــانون ويف املمارســة، يــلزم أن حتصــل اللجــنة   إ. القــانون

و اليت تضع قيودا معينة، باالضافة اىل ذلك على معلومات وثيقة الصلة عن األحكام اليت تعرف نطاق حرية التعبري أ
والتفاعل بني مبدأ حرية التعبري وهذه احلدود والقيود هو . وسـائر الشـروط الـيت تؤثـر فعـليا عـلى ممارسة هذا احلق        

 .الذي حيدد النطاق الفعلي حلق الفرد

 صـراحة أن ممارسـة حـق حـرية التعـبري تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى هذا                ٣وتؤكـد الفقـرة      -٤
اال أنه عندما .  اخضاع هذا احلق لبعض القيود، قد تتصل إما مبصاحل أشخاص آخرين أو مبصاحل اتمع ككلجيوز

وتضع . تفرض دولة طرف بعض القيود على ممارسة حرية التعبري، ال جيوز أن تعرض هذه القيود احلق نفسه للخطر
على هذه القيود؛ وال " نص القانون"وجيب : ال مبـراعاة هـذه الشروط     إ شـروطا، وال جيـوز فـرض القيـود           ٣الفقـرة   

؛ وجيــب تــربيرها بأــا ٣ مــن الفقــرة )ب( و)أ(ال ألحــد األهــداف املبيــنة يف الفقــرتني الفرعيــتني إجيــوز أن تفــرض 
 . للدولة الطرف لتأمني أحد تلك األهداف" ضرورية"
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 )١٩٨٣الدورة التاسعة عشرة، ( ٢٠املادة  ١١رقم التعليق العام 

.  من العهد٢٠رد بعض التقارير املقدمة من الدول األطراف معلومات كافية فيما يتعلق بتنفيذ املادة مل تو -١
ن الـدول األطـراف مـلزمة باعـتماد الـتدابري التشريعية الضرورية اليت حتظر االجراءات      إ، فـ ٢٠ونظـرا لطـبيعة املـادة      

ض الدول ال حيظر القانون هذه االجراءات وال يزمع  أن التقارير أظهرت انه يف بع      إال. املشـار اليهـا يف هـذه املـادة        
وعالوة على ذلك، مل تورد تقارير كثرية معلومات . بـذل اجلهـود املناسـبة حلظرها وال تبذل جهود من هذا القبيل          

 . كافية تتعلق بالتشريعات واملمارسات الوطنية ذات الصلة

ة للحرب أو أية دعوة اىل الكراهية القومية أو  أيـة دعايـ   مـن العهـد عـلى أن حتظـر قانونـاً           ٢٠تـنص املـادة      -٢
ويف رأي اللجنة، يتمشى هذا احلظر املطلوب . العـرقية أو الديـنية تشـكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف            

، الـذي تـنطوي ممارسـته عـلى واجبات ومسؤوليات        ١٩متشـيا تامـا مـع احلـق يف حـرية التعـبري كمـا ورد يف املـادة                    
 ليشمل مجيع أشكال الدعاية اليت دد بعمل عدواين أو خبرق للسلم يتعارض ١ احلظر مبقتضى الفقرة وميتد. خاصة

 موجهة ضد أية دعوة اىل الكراهية القومية أو ٢وميثاق األمم املتحدة، أو اليت تؤدي اىل ذلك، يف حني أن الفقرة             
نف، سـواء كان هلذه الدعاية أو الدعوة أهداف       العـرقية أو الديـنية تشـكل حتريضـا عـلى الـتمييز أو العـداوة أو العـ                  

 الدعوة اىل احلق السيادي يف الدفاع عن ٢٠ من املادة ١وال حتظر أحكام الفقرة . داخلية أو خارجية للدولة املعنية
 فعالة متاما ينبغي أن ٢٠ولكي تصبح املادة . الـنفس أو حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري واالسـتقالل وفقـا للميـثاق            

ناك قـانون يـبني بوضـوح ان الدعاية والدعوة بالصورة الواردة يف املادة تتعارض والسياسة العامة، وينص     يكـون هـ   
ومـن مث، تعـتقد اللجـنة أن الـدول األطـراف الـيت مل تتخذ بعد التدابري           . عـلى جـزاء مناسـب يف حالـة انـتهاك ذلـك            

ل ذلك، وينبغي أن متتنع هي نفسها عن أية دعاية ، ينبغي أن تفع٢٠الضرورية للوفاء بااللتزامات الواردة يف املادة 
 . أو دعوة من هذا القبيل

 )١٩٨٤الدورة احلادية والعشرون، ( ١املادة  ١٢  رقمالتعليق العام

ــة   ١عمــال مبقاصــد ميــثاق األمــم املــتحدة ومــبادئه، تقــر املــادة     -١  مــن العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدني
ن حـق تقرير املصري ذو أمهية خاصة، ألن حتقيقه هو شرط  إ. تقريـر مصـريها  والسياسـية بـأن جلميـع الشـعوب حـق       

وهلذا السبب، . أساسـي للضـمانة الفعلية واالحترام الفعلي حلقوق االنسان الفردية، ولتعزيز هذه احلقوق وتقويتها             
احلكم يف جعـلت الـدول مـن حـق تقرير املصري حكما من أحكام القانون الوضعي يف كال العهدين، وأوردت هذا             

 .  بصورة مستقلة عن مجيع احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهدين وقبل هذه احلقوق١املادة 

.  منها٢ و١ حقـا غـري قـابل للتصـرف جلميـع الشـعوب وفقا ملا جاء وصفه يف الفقرتني              ١وتكـرس املـادة      -٢
لسعي لتحقيق منائها االقتصادي يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف ا"فبمقتضـى هـذا احلـق، تكون الشعوب حرة      
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وهذا احلق وااللتزامات املترتبة . وتفرض املادة على مجيع الدول األطراف التزامات مقابلة      ". واالجـتماعي والـثقايف   
 . عليه واملتعلقة بتنفيذه ال ميكن فصلها عن أحكام أخرى للعهد وقواعد القانون الدويل

، فان القليل فقط من ١األطراف بتقدمي التقارير تشمل املادة وعـلى الـرغم مـن أن الـتزامات مجيـع الدول             -٣
وقد الحظت اللجنة أن الكثري من هذه       . هذه التقارير يعطي شروحا مفصلة تتعلق بكل من فقرات املادة املذكورة          

وترى .  وتعطي معلومات غري كافية بشأا أو تكتفي باالشارة اىل قوانني االنتخاب١الـتقارير تتجاهل متاما املادة   
ومات عن كل فقرة من فقرات املادة ـن معلـاللجنة ان من املرغوب فيه جدا أن تقدم الدول األطراف تقارير تتضم   

١. 

، ينبغي للدول أن تصف االجراءات الدستورية والسياسية اليت متكن،         ١ من املادة    ١وفـيما يتعـلق بالفقرة       -٤
 . عمليا، من ممارسة هذا احلق

انبا خاصا من احملتوى االقتصادي حلق تقرير املصري، أال وهو حق الشعوب، سعيا وراء  ج٢وتؤكد الفقرة  -٥
التصـرف احلـر بـثرواا ومواردهـا الطـبيعية دومنـا اخالل بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات                  "أهدافهـا اخلاصـة، يف      

وال جيوز يف أية حال حرمان أي . يلالـتعاون االقتصـادي الدويل القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدو          
وينبغي . ويرتب هذا احلق واجبات مقابلة على مجيع الدول وعلى اتمع الدويل". شعب من أسباب عيشه اخلاصة

للدول أن تشري اىل أية عوامل أو صعوبات حتول دون التصرف احلر بثرواا ومواردها الطبيعية خالفا ألحكام هذه 
 . ؤثر ذلك يف التمتع باحلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهدالفقرة، واىل أي مدى ي

 تـتميز بأمهية خاصة اذ أا تفرض التزامات حمددة على الدول األطراف، ال  ٣ويف رأي اللجـنة أن الفقـرة       -٦
 ا أيضا جتاه مجيع الشعوب اليت مل تتمكن من ممارسة حقها يف تقرير املصري، أو         إمنفـيما يتصـل بشـعوا وحسـب، و        

وهي . وتتأكد الطبيعة العامة هلذه الفقرة بالتاريخ الذي مرت به صياغتها. اليت حرمت من امكانية ممارسة هذا احلق
دارة األقاليم غري إعلى الدول األطراف يف هذا العهد، مبا فيها الدول اليت تقع على عاتقها مسؤولية "تنص على أنه 

بالوصـاية، أن تعمل على حتقيق حق تقرير املصري وأن حتترم هذا احلق،            املتمـتعة بـاحلكم الـذايت واألقالـيم املشـمولة           
ذا كان أحد الشعوب الذي حيق له  إفااللتزامات موجودة بصرف النظر عما ". وفقـا ألحكـام ميـثاق األمم املتحدة   

هد أن وينـتج عـن ذلـك أنه ينبغي جلميع الدول األطراف يف الع   . تقريـر املصـري خيضـع لدولـة طـرف يف العهـد أم ال              
وينبغي أن تكون هذه . تـتخذ اجـراءات اجيابيـة لتسـهيل حتقيـق حـق الشـعوب يف تقريـر املصـري واحـترام هـذا احلـق               

االجـراءات االجيابيـة مـتفقة مـع الـتزامات الـدول مبوجـب ميـثاق األمـم املـتحدة ومبوجب القانون الدويل، وبصورة            
 للدول األخرى والتأثري بذلك تأثريا سلبيا يف ممارسة       خاصة، جيب أن متتنع الدول عن التدخل يف الشؤون الداخلية         

 .وينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن الوفاء ذه االلتزامات وعن التدابري املتخذة هلذه الغاية. حق تقرير املصري
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عوب  من العهد، تشري اللجنة اىل الصكوك الدولية األخرى اليت تتعلق حبق مجيع الش    ١وفيما يتصل باملادة     -٧
يف تقريـر املصـري، وخاصـة اعـالن مـبادئ القـانون الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق                 

٢٦٢٥قرار اجلمعية العامة  (١٩٧٠ اكتوبر/ تشرين األول٢٤األمم املتحدة، الذي اعتمدته اجلمعية العامة بتاريخ 
 .))٢٥-د(

حتقيـق حـق الشـعوب يف تقرير مصريها واحترام هذا احلق يسهمان يف     وتـرى اللجـنة أن الـتاريخ أثـبت أن            -٨
 . اقامة عالقات ودية وتعاون بني الدول، ويف تعزيز السلم والتفاهم الدوليني

 )١٩٨٤ الدورة احلادية والعشرون،(١٤املادة  ١٣رقم التعليق العام 

انـب املختـلفة ألحكامها حتتاج اىل    مـن العهـد ذات طـبيعة معقـدة، وان اجلو           ١٤تالحـظ اللجـنة أن املـادة         -١
ومجيـع هذه األحكام دف اىل تأمني اقامة العدالة على وجه صحيح وتنص، هلذه الغاية، على                . مالحظـات حمـددة   

سلسـلة مـن احلقوق الفردية كاملساواة أمام القضاء، وحق كل فرد يف أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلين من          
ومل تقدم كل التقارير تفاصيل عن االجراءات التشريعية    . ة منشأة حبكم القانون   قـبل حمكمة خمتصة مستقلة وحيادي     

 .١٤أو غريها املعتمدة خصيصا لتنفيذ كل من أحكام املادة 

 تنطبق ال على االجراءات للفصل يف ١٤وعـلى العمـوم، تغفـل تقاريـر الـدول األطـراف االقرار بأن املادة                -٢
د وحسب، وامنا أيضا على االجراءات للفصل يف حقوقهم والتزامام يف أية دعوى التهم اجلنائية املوجهة اىل األفرا

ونظرا هلذا التباين، تزداد . وتتـباين إىل حـد كـبري القوانـني واملمارسات اليت تعاجل هذه األمور بتباين الدول      . مدنيـة 
من التفصيل كيف يتم تفسري احلاجـة اىل أن تقـدم الـدول األطـراف مجيع املعلومات ذات الصلة، وأن تشرح مبزيد        

فيما يتصل بالنظم القانونية اخلاصة بكل " احلقـوق وااللـتزامات يف أيـة دعـوى مدنية       "و" الـتهمة اجلـنائية   "مفهومـي   
 . منها

وتـرى اللجـنة أن مـن املفيـد أن تقـدم الـدول األطـراف، يف تقاريـرها املقبـلة، معـلومات أكـثر تفصيال عن              -٣
أن املسـاواة أمـام القضـاء، مبـا فيها املساواة يف الوصول اىل احملاكم، والنظر املنصف     اخلطـوات املـتخذة للـتأكد مـن      

ــانون وتضــمن عمــليا      ــلمحاكم تنشــأ مبوجــب الق ــاد واالســتقالل ل وعــلى . والعــلين يف القضــية واالختصــاص واحلي
 على انشاء اخلصـوص، ينـبغي لـلدول أن حتـدد النصـوص الدسـتورية والتشـريعية ذات الصـلة باملوضوع واليت تنص                

احملاكم وتؤمن استقالهلا وحيادها واختصاصها، وال سيما فيما يتعلق بالطريقة اليت يتم ا تعيني القضاة، واملؤهالت 
املطـلوبة لتعييـنهم، ومـدة واليـتهم، والشـروط الـيت تـنظم ترقيـتهم ونقـلهم وتوقـف وظـائفهم، واالسـتقالل الفعلي                    

 .  والتشريعيةللسلطة القضائية عن السلطتني التنفيذية
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وتالحظ .  عـلى مجيـع احملـاكم يف نطـاق هـذه املـادة عاديـة كانت أو متخصصة       ١٤وتنطـبق أحكـام املـادة        -٤
وقد يثري ذلك مشاكل خطرية فيما  . اللجـنة أنـه توجد، يف بلدان عديدة، حماكم عسكرية أو خاصة حتاكم املدنيني             

البا ما يكون السبب يف انشاء مثل هذه احملاكم هو وغ. يتعـلق باقامـة العدالـة عـلى حنـو منصـف وحيـادي ومستقل           
ومع أن العهد ال حيظر هذه الفئات من . الـتمكن مـن تطـبيق اجـراءات اسـتثنائية ال تـتفق مـع املعايري العادية للعدل            

احملاكم، اال أن الشروط اليت ينص عليها تشري صراحة اىل أن حماكمة املدنيني من جانب مثل هذه احملاكم ينبغي أن  
. ١٤تكـون اسـتثنائية جـدا، وأن جتـرى بشـروط تسـمح أساسـا بـتوافر مجيـع الضـمانات املنصـوص عليها يف املادة                       

والحظـت اللجـنة الـنقص اخلطـري يف املعـلومات ذا الشأن يف تقارير بعض الدول األطراف اليت تتضمن مؤسساا              
 توفــر مــثل هــذه احملــاكم العســكرية واخلاصــة ويف بعــض البــلدان، ال. القضــائية مــثل هــذه احملــاكم حملاكمــة املدنيــني

 اليت هي متطلبات أساسية لتوفري ١٤الضـمانات الصـارمة القامـة العدالـة عـلى وجـه صـحيح وفقـا ملتطلـبات املادة              
 ٤واذا قررت الدول األطراف يف حاالت الطوارئ االستثنائية املشار اليها يف املادة             . محايـة فعـلية حلقـوق االنسـان       

، ينبغي أن تتأكد من أن حاالت عدم التقيد هذه ال ١٤الجراءات االعتيادية املنصوص عليها يف املادة عدم التقيد با
 .١٤ من املادة ١تتجاوز أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع الفعلي، وأن تتقيد بسائر الشروط الواردة يف الفقرة 

أن تكون قضيته حمل نظر ...  ق كل فرد  من ح " على أن    ١٤ من املادة    ١وتـنص اجلملة الثانية من الفقرة        -٥
فـيما يتعـلق بالفصـل يف التهم    " الـنظر املنصـف  " مـن املـادة يف بيـان مقتضـيات           ٣وتتوسـع الفقـرة     ". منصـف وعـلين   

 هي ضمانات دنيا ال يكفي دائما التقيد ا لتأمني نظر منصف يف القضية وفقا ٣غري أن متطلبات الفقرة    . اجلنائية
 .١ ملا تنص عليه الفقرة

ويف الوقت ذاته، تعترف الفقرة . ان علنية احملاكمات هي وسيلة وقائية هامة ملصلحة الفرد واتمع بأسره -٦
 بـأن لـلمحاكم سـلطة مـنع اجلمهور كليا أو جزئيا من حضور احملاكمة ألسباب واردة يف الفقرة            ١٤ مـن املـادة      ١

 خبــالف مــثل تــلك الظــروف االســتثنائية، جيــب أن تكــون ذاــا، وجتــدر االشــارة اىل أن اللجــنة تعتــرب أن احملاكمــة،
مفـتوحة لـلجمهور عامـة، مبـن فيه األفراد التابعون للصحافة، وجيب أال تكون، مثال، حمصورة فقط بفئة معينة من                    

وجتدر االشارة اىل أنه حىت بالنسبة للقضايا اليت مينع فيها اجلمهور من حضور احملاكمة جيب أن يكون       . األشخاص
 .  علنيا، مع بعض االستثناءات احملددة حصرااحلكم

، بل الحظت يف بعض احلاالت، أن ١٤ من املادة ٢والحظـت اللجنة نقصا يف املعلومات املتعلقة بالفقرة         -٧
قرينة الرباءة، اليت هي أساسية حلماية حقوق االنسان، مصاغة بعبارات بالغة الغموض، أو أا تنطوي على شروط 

وال . فبسبب قرينة الرباءة، يقع عبء اثبات التهمة على عاتق االدعاء وجيعل الشك لصاحل املتهم. جتعلها غري فعالة
فضال عن أن قرينة الرباءة تنطوي على . ميكـن افتراض الذنب اال بعد اثبات التهمة مبا ال يدع للشك املعقول جماال       
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العامة أن متتنع عن احلكم بصورة مسبقة على لذلك، فان من واجب مجيع السلطات       . حـق املعاملة وفقا هلذا املبدأ     
 . نتيجة احملاكمة

، الضمانة األوىل اليت تتعلق ٣ومـن بـني الضمانات الدنيا يف االجراءات اجلنائية املنصوص عليها يف الفقرة       -٨
وتالحظ . ))أ(الفقرة الفرعية (حبـق كـل مـتهم جبرمية يف أن يتم اعالمه، يف لغة يفهمها، بطبيعة التهمة املوجهة اليه              

 على )أ)(٣(١٤اللجـنة أن تقاريـر الـدول ال تشـرح يف الغـالب كيـف يـتم مراعاة هذا احلق وتأمينه، وتنطبق املادة            
وتالحظ اللجنة كذلك أن حق املتهم . مجيع حاالت التهم اجلنائية، مبا فيها تلك املوجهة اىل أشخاص غري معتقلني      

تطـلب أن تعطـي املعـلومات بالطـريقة املوصوفة فور توجيه التهمة من         ي" سـريعا "جبـرمية يف أن يـتم اعالمـه بالـتهمة           
ويف رأي اللجـنة أن هـذا احلـق جيـب أن ينشـأ عـندما تقـرر احدى احملاكم أو احدى         . جـانب سـلطة ذات صـالحية      

سـلطات االدعـاء العام، أثناء التحقيق، أن تتخذ اجراءات ضد شخص مشتبه به بأنه ارتكب جرمية أو تسميه علنا     
 عن طريق اعالن التهمة شفهيا أو خطيا، )أ)(٣(وميكن االيفاء باملتطلبات احملددة يف الفقرة الفرعية . ه مشتبه بهبأن

 . على أن تشري املعلومات اىل القانون واىل األفعال املدعى ا اليت ترتكز عليها التهمة

الت ما يكفيه العداد دفاعه      عـلى أن يعطـى املـتهم مـن الوقت ومن التسهي            )ب(٣وتـنص الفقـرة الفـرعية        -٩
يتوقف على ظروف كل قضية، لكن التسهيالت جيب أن تشمل " الوقت الكايف"ان . ولالتصال مبحام خيتاره بنفسه

. الوصول اىل الوثائق وغريها من االثباتات اليت يطلبها املتهم العداد دفاعه، وكذلك فرصة تعيني حمام واالتصال به
دافـع عـن نفسـه شخصيا أو يطلب شخصا أو مجعية خيتارمها هو، جيب أن يتمكن من        وعـندما ال يـريد املـتهم أن ي        

وباالضـافة اىل ذلـك، تـنص هـذه الفقـرة الفـرعية على أن يتصل احملامي باملتهم يف شروط تضمن          . الـلجوء اىل حمـام    
وكليهم وأن ميثلوهم وينـبغي أن يكون بامكان احملامني أن يقدموا املشورة اىل م         . الـتقيد الكـامل بسـرية اتصـاالما       

 . وفقا ملعايريهم وأفكارهم املهنية الثابتة دون أية قيود أو تأثريات أو ضغوط أو تدخالت ال مربر هلا من أي جهة

وتتعلق هذه الضمانة ال بالتاريخ .  على أن حياكم املتهم دون تأخري ال مربر له)ج(٣وتنص الفقرة الفرعية  -١٠
مة وحسب، وامنا أيضا بالتاريخ الذي ينبغي أن تنتهي فيه هذه احملاكمة وأن يصدر    الـذي ينـبغي أن تـبدأ فيه احملاك        

وبغيـة جعـل هـذا احلق فعليا، جيب أن تتوافر    ". دون تـأخري ال مـربر له   "فـيجب أن تـتم مجيـع املـراحل     . فيـه احلكـم  
 .تئناف على حد سواء، يف الدرجة األوىل واالس"دون تأخري ال مربر له"اجراءات لضمان أن احملاكمة سوف تسري 

فاللجنة مل تتلق دائما . )د( ٣مل تعاجل مجيع التقارير كافة جوانب حق الدفاع، كما حددته الفقرة الفرعية  -١١
معلومات كافية تتعلق حبماية حق املتهم يف أن يكون حاضرا أثناء الفصل يف أية مة موجهة اليه، أو بكيفية ضمان 

الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة حمام من اختياره، أو مباهية الترتيبات اليت تتخذ النظام القانوين حلقه سواء يف 
وجيب أن يكون للمتهم أو حملاميه حق العمل . اذا كان الشخص ال ميلك الوسائل الكافية لدفع أجر املعونة القضائية

ري القضية اذا كانا يعتقدان بعناية ودون خوف على استخدام مجيع وسائل الدفاع املتاحة، وحق االعتراض على س         
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وعـندما جترى احملاكمات غيابيا، بصورة استثنائية وألسباب مربرة، يصبح التقيد الدقيق حبقوق            . بأنـه غـري منصـف     
 . الدفاع أكثر ضرورة

 عـلى انـه حيـق للمـتهم أن يـناقش شهود االام بنفسه أو من قبل غريه، وأن         )ه  (٣وتـنص الفقـرة الفـرعية        -١٢
وهذا . وافقـة عـلى اسـتدعاء شـهود الـنفي واستجوام بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االام               حيصـل عـلى امل    

احلكـم وضـع لكـي يضـمن للمـتهم ذات السـلطات القانونيـة اللـزام الشهود على احلضور والجراء االستجواب أو               
 . اماالستجواب املضاد ألي شهود كما هي احلال بالنسبة للسلطات املتاحة لالدعاء الع

 عـلى أنـه يف حالـة عـدم متكـن املـتهم مـن التكلم أو فهم اللغة املستخدمة يف               )و(٣وتـنص الفقـرة الفـرعية        -١٣
وهذا احلق مستقل عن نتيجة احملاكمة وينطبق على األجانب . احملكمـة فـان له احلـق يف مسـاعدة جمانيـة مـن مترجم       

 اليت يكون فيها جهل اللغة اليت تستخدمها احملكمة أو         وانه ذو أمهية أساسية يف القضايا     . وكذلـك على رعايا البلد    
 . الصعوبة يف فهمها عائقا رئيسيا يف وجه حق الدفاع

ولدى .  على أال يكره املتهم على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب)ز(٣وتنص الفقرة الفرعية  -١٤
فبغية اكراه املتهم على . ١٠ من املادة ١ والفقرة ٧الـنظر يف هـذا الـتدبري الوقائي، ينبغي عدم اغفال أحكام املادة     

وينبغي أن ينص القانون على . االعتراف أو على الشهادة ضد نفسه، غالبا ما تستخدم طرق تنتهك هذه األحكام    
 .أن االثباتات املوفرة بواسطة مثل هذه الطرق أو بأي شكل آخر من أشكال االكراه غري املقبولة البتة

، ينبغي أن يكون للقضاة سلطة     ١٤ من املادة    ٣ و ١ عـلى حقـوق املـتهم مبوجـب الفقـرتني            وبغيـة احلفـاظ    -١٥
 . النظر يف أي ادعاءات بانتهاكات حقوق املتهم أثناء أية مرحلة من مراحل احملاكمة

 عـلى أن االجــراءات املطـبقة عــلى األحـداث تــأخذ يف االعتـبار أعمــارهم     ١٤ مـن املــادة  ٤وتـنص الفقــرة   -١٦
ومل تقدم تقارير عديدة معلومات كافية تتعلق مبسائل ذات صلة كالسن الدنيا . لعمل على اعادة تأهيلهموضرورة ا

الــيت ميكــن فيهــا اــام حــدث جبــرمية، والســن القصــوى الــيت ال يــزال الشــخص يعتــرب فيهــا حدثــا، ووجــود حمــاكم    
يــع هــذه الترتيــبات اخلاصــة واجــراءات خاصــة، والقوانــني الــناظمة لالجــراءات ضــد األحــداث، وكيــف تــراعي مج 

وينــبغي ان يتمــتع األحــداث، عــلى األقــل، بــذات الضــمانات  ". ضــرورة العمــل عــلى اعــادة تأهيــلهم "لألحــداث، 
 .١٤واحلماية املمنوحة للراشدين مبوجب املادة 

 عـلى أن لكـل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقا للقانون، اىل حمكمة     ١٤ مـن املـادة      ٥وتـنص الفقـرة      -١٧
ت االنتباه بنوع خاص اىل ترمجة ـويلف. يهـرار ادانـته ويف العقـاب الـذي حكـم به عل         ــ ى كـيما تعيـد الـنظر يف ق        أعـل 

، مما يدل على أن ")infraction", "delito", "prestuplenie("الواردة يف اللغات األخرى ) Crime" (جرمية"كلمة 
ســياق، مل تقــدم معــلومات كافيــة بشــأن اجــراءات ويف هــذا ال. الضــمانة ال تنحصــر فقــط باجلــرائم األكــثر جســامة
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االســتئناف، وخاصــة الوصــول اىل حمــاكم املــراجعة وســلطات هــذه احملــاكم، ومــا هــي الشــروط الواجــب توافــرها    
لالسـتئناف ضـد حكـم صـادر، والطـريقة الـيت تـراعي ـا اجراءات حماكم املراجعة متطلبات النظر املنصف والعلين           

 .١٤ملادة  من ا١الواردة يف الفقرة 

 على التعويض، وفقا للقانون، يف بعض حاالت وقوع خطأ قضائي موصوفة ١٤ من املادة ٦وتنص الفقرة  -١٨
يف املـادة املذكـورة، ويتـبني مـن تقاريـر دول عديـدة أن هـذا احلـق غالبا ما ال يراعى أو ال يضمن بشكل كاف يف              

شـريعاا يف هـذا اال بغية جعلها متسقة مع أحكام   وينـبغي لـلدول، عـند االقتضـاء، أن تكمـل ت         . التشـريع احملـلي   
 . العهد

 من املادة ٧ولـدى الـنظر يف تقاريـر الـدول، غالبا ما مت االعراب عن آراء متباينة فيما يتعلق مبدى الفقرة                     -١٩
. وقد رأت بعض الدول األطراف ضرورة ابداء حتفظات فيما يتصل باجراءات استئناف سري القضايا اجلنائية           . ١٤

ويـبدو للجـنة أن معظـم الـدول األطـراف تفرق تفريقا واضحا بني استئناف سري احملاكمة املربر بظروف استثنائية،                 
الوارد يف ) non bis in idem(واعـادة احملاكمـة احملظـورة عمـال مبـبدأ عـدم جـواز احملاكمـة عـلى ذات اجلـرم مرتني           

نحو قـد يشـجع الـدول األطراف على اعادة النظر يف     عـلى هـذا الـ   non bis in idemوفهـم معـىن مـبدأ    . ٧الفقـرة  
 .١٤ من املادة ٧حتفظاا على الفقرة 

 )١٩٨٤ الدورة الثالثة والعشرون،( ٦املادة  ١٤  رقمالتعليق العام

 ٣٧٨ الذي اعتمدته يف جلستها  ]١٦[ ٦  رقم الحظـت اللجـنة املعـنية حبقـوق االنسـان، يف تعـليقها العام              -١
 من العهد الدويل ٦، أن احلق يف احلياة املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من املادة ١٩٨٢يوليه / متوز٢٧املعقودة يف 

. اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية هـو احلـق األعـلى الـذي ال جيوز اخلروج عليه حىت يف أوقات الطوارئ العامة              
ق االنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة    من االعالن العاملي حلقو    ٣واحلـق يف احليـاة نفسـه مكـرس أيضـا يف املـادة               

 . وهذا احلق هو األساس الذي تقوم عليه مجيع حقوق االنسان. ١٩٤٨ديسمرب /كانون األول ١٠لألمم املتحدة يف 

فما . وقـد الحظـت اللجـنة أيضـا، يف تعـليقها العـام السـابق، أن الواجـب األعـلى للدول هو منع احلروب                 -٢
 . ألخرى متثل بالء للبشرية وتودي حبياة آالف األبرياء من البشر كل عامزالت احلرب وأعمال العنف ا

ويف الوقـت الــذي مـا زالــت فيـه اللجــنة تشـعر بــبالغ القـلق ازاء اخلســائر يف األرواح البشـرية الــنامجة عــن        -٣
 اجلغرافية قد األسـلحة التقـليدية املسـتخدمة يف املـنازعات املسلحة، فاا قد الحظت ان متحدثني من مجيع املناطق                

أعـربوا، خـالل الـدورات املتعاقـبة لـلجمعية العامـة عن قلقهم املتزايد ازاء استحداث ونشر أسلحة التدمري الشامل                      
املـروعة عـلى حنـو مـتزايد، وهي أسلحة ال دد احلياة االنسانية فحسب بل متتص أيضا موارد ميكن بدال من ذلك                    
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ية، وال سيما يف البلدان النامية، مما يعزز حقوق االنسان ويكفل متتع استخدامها ألغراض اقتصادية واجتماعية حيو
 . اجلميع ا

ــه مــن الواضــح أن تصــميم   . هــذا القــلق اطر ان اللجــنة تشــ  -٤ ــنووية  اذ ان ــباراألســلحة ال  تها وصــناعهاواخت
سامة هذا التهديد ويزيد من ج.  من أخطر ما تواجهه البشرية اليوم من ديدات للحق يف احلياةها ونشرهاوامتالك

ال يف حالة نشوب حرب فحسب بل حىت نتيجة خلطأ . اخلطـر املتمـثل يف امكانيـة االستعمال الفعلي هلذه األسلحة       
 . أو قصور انساين أو آيل

وعـالوة على ذلك، فان ذات وجود هذا التهديد وخطورته يشيعان مناخا من الريبة واخلوف بني الدول،     -٥
 ذاته مع تعزيز االحترام العاملي حلقوق االنسان واحلريات األساسية ومراعاا وفقا مليثاق             األمـر الذي يتناىف يف حد     

 .األمم املتحدة وللعهدين الدوليني اخلاصني حبقوق االنسان

 واعتبار هذه ها واستخدامها ونشـر ها وامـتالك هاواختـبار األسـلحة الـنووية   وينـبغي حظـر عمـليات انـتاج          -٦
 . د االنسانيةالعمليات جرائم تقترف ض

وتـبعا لذلـك، فان اللجنة تناشد، باسم االنسانية، مجيع الدول، سواء أكانت أطرافا يف العهد أم مل تكن،                 -٧
 . أن تقوم باختاذ خطوات عاجلة من جانب واحد وباالتفاق من أجل ختليص العامل من هذا اخلطر

 )١٩٨٦الدورة السابعة والعشرون، ( ١٥  رقمالتعليق العام

 ألجانب مبوجب العهدوضع ا

كـثريا مـا ال تـأخذ الـتقارير الـواردة مـن الـدول األطـراف يف االعتـبار انـه جيـب عـلى كـل دولـة أن تكفل                 -١
وبوجه عام، . ))١(٢املادة (" جلميع األفراد املوجودين يف اقليمها والداخلني يف واليتها       "احلقـوق الواردة يف العهد      

وبصرف النظر عن جنسيتهم أو . لى اجلميع بصرف النظر عن املعاملة باملثل      فـان احلقـوق املبيـنة يف العهـد تنطبق ع          
 . انعدام جنسيتهم

وبذلـك فـان القـاعدة العامـة تقضـي بكفالـة كـل حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد دون متييز بني                   -٢
احلقوق املكفولة يف فاألجـانب يسـتفيدون مـن شـرط عـام يتمـثل يف عدم التمييز على صعيد           . املواطـنني واألجـانب   

. وينطــبق هــذا الضـمان عــلى األجـانب واملواطــنني عـلى حــد ســواء   .  مــن العهـد ٢العهـد، كمــا نصـت عــليه املـادة    
يف ) ٢٥ املادة(واسـتثناء، فـان بعض احلقوق املعترف ا يف العهد ال تنطبق اال على املواطنني وذلك بصريح النص            

عـلى أنـه يتبني من جتربة اللجنة يف دراسة هذه التقارير ان عددا من    .  اال عـلى األجـانب     ١٣حـني ال تنطـبق املـادة        
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البـلدان يـنكر عـلى األجـانب احلقـوق األخـرى الـيت ينـبغي أن يتمـتعوا ا مبوجب العهد أو أن هذه احلقوق ختضع                       
 . لقيود ال ميكن دائما تربيرها مبوجب العهد

على أن بعض الدساتري األحدث    . ب واملواطنني ويـنص عـدد قـليل مـن الدسـاتري عـلى املسـاواة بـني األجان                 -٣
عهـدا تفـرق بدقـة بني احلقوق األساسية املنطبقة على اجلميع وتلك اليت متنح للمواطنني وحدهم وتتناول كال منها       

ال أن الدسـاتري يف كثري من الدول، ال تتناول يف صياغتها سوى املواطنني فقط عندما يتعلق األمر مبنح        إ. بالتفصـيل 
وجيوز أيضا للتشريعات والسوابق القانونية أن تلعب دورا هاما يف كفالة حقوق األجانب، وأبلغت       . عينةحقوق م 

اللجـنة بأنـه وان كانت الدساتري أو غريها من التشريعات يف بعض الدول ال متنح األجانب حقوقا أساسية فسوف          
ك تقاعس واضح، يف بعض احلاالت، يف على انه كان هنا. يتم مع ذلك توسيع نطاقها لتشملهم كما يقضي العهد 

 .تنفيذ احلقوق الواردة يف العهد دون متييز فيما يتعلق باألجانب

وتـرى اللجنة انه ينبغي للدول األطراف أن تويل اهتماما يف تقاريرها لوضع األجانب يف ظل قوانينها ويف       -٤
انب فيما يتعلق باحلقوق املكفولة فيه وينبغي ذلك أن العهد يعطي محاية كاملة لألج. املمارسة الفعلية على السواء

مراعاة الدول األطراف لشروطه يف تشريعاا ويف املمارسة حسب االقتضاء وبذلك يتحسن وضع األجانب حتسنا               
وينـبغي أن تكفـل الـدول األطـراف أن تكـون نصـوص العهـد واحلقـوق الـيت يـنص عـليها معروفة لألجانب               . كـبريا 

 . اخلاضعني لواليتها

وللدولة من  . قليم احدى الدول األطراف أو االقامة فيه      إوال يعـترف العهـد لألجانب بأي حق يف دخول            -٥
على انه جيوز يف ظروف معينة أن يتمتع األجنيب حبماية العهد . حيـث املـبدأ أن تقـرر مـن تقبل دخوهلم اىل اقليمها         

 عدم التمييز وحظر املعاملة الالانسانية واحترام عندما تطرح، مثال، اعتبارات. حىت فيما يتعلق بالدخول أو االقامة
 . احلياة األسرية

. وجيوز منح املوافقة على الدخول رهنا مبراعاة الشروط املتعلقة، على سبيل املثال، بالتنقل واالقامة والعمل -٦
 باحلقوق عـلى أن األجـانب يتمـتعون      . وجيـوز لـلدولة أيضـا أن تفـرض شـروطا عامـة عـلى األجـنيب املـار بأراضـيها                    
 . املنصوص عليها يف العهد مبجرد السماح هلم بدخول اقليم دولة طرف فيه

وجيب أال يتعرضوا . ولألجـانب حق يف احلياة متأصل، حيميه القانون، وال جيوز حرمام تعسفا من احلياة            -٧
فلألجانب . قاقهم أو تسخريهم للـتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو املهينة، كما ال جيوز استر              

فـاذا حرموا من حريتهم على حنو قانوين، فيلزم معاملتهم    . احلـق الكـامل فـيما يتمـتع بـه االنسـان مـن حـرية وأمـن                 
. وال جيوز سجن األجنيب لعدم وفائه بالتزامه التعاقدي. بطـريقة انسـانية وباحـترام لـلكرامة املتأصـلة يف أشخاصهم          

ركة واالختيار احلر حملل السكن، ويتمتع األجانب حبرية مغادرة البلد، كما يتمتعون      ولألجـانب احلـق يف حـرية احل       
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ومـن حقهـم أن حيـاكموا حماكمـة عادلـة وعلنية من قبل حمكمة خمتصة               . باملسـاواة أمـام احملـاكم واهليـئات القضـائية         
لتزامات يف الدعاوى ومسـتقلة وحمـايدة مشـكلة حسـب القـانون وذلـك عـند البت يف أية مة جنائية أو حقوق وا                    

وال خيضـع األجــانب لتشـريعات جــنائية بأثـر رجعــي، ومـن حقهــم أن يعـترف مبــا هلـم مــن       . املـرفوعة أمـام القضــاء  
وال جيوز أن خيضعوا لتدخل تعسفي أو غري قانوين يف خصوصيام أو يف الشؤون اخلاصة بأسرهم . شخصية قانونية

.  الفكـر والوجـدان والديـن، واحلـق يف اعتـناق اآلراء والتعـبري عنها      وهلـم احلـق يف حـرية   . أو مـنازهلم أو مراسـالم     
وجيوز هلم الزواج عندما يصلون اىل سن الزواج       . ويتمـتع األجـانب حبق االجتماع السلمي وحرية تكوين مجعيات         

هــا ويف احلــاالت الــيت يشــكل في. وحيــق ألوالدهــم التمــتع بــتدابري احلمايــة الــيت يقتضــيها وضــعهم كقصــر . القــانوين
 فال جيوز حرمام من التمتع باالشتراك مع سائر أفراد مجاعتهم ٢٧األجـانب أقلية باملعىن الذي قصدت اليه املادة       

ومن حق األجانب التمتع باحلماية اليت . بثقافتهم اخلاصة وااهرة بدينهم اخلاص وممارسة شعائره واستخدام لغتهم
وال .  وال يوجد متييز بني األجانب واملواطنني يف تطبيق هذه احلقوق.يكفـلها القـانون على قدم املساواة مع غريهم     

 . جيوز اخضاع حقوق األجانب هذه ألية قيود غري تلك اليت ميكن فرضها قانونا وفقا للعهد

ومىت كان لألجنيب وجود قانوين يف اإلقليم، ال جيوز تقييد حريته يف احلركة داخل االقليم وحقه يف مغادرة  -٨
ويلزم تربير أي تفاوت يف املعاملة يف هذا اخلصوص بني األجانب والرعايا،           . )٣(١٢ليم اال طبقا للمادة     ذلـك االق  

ونظـرا اىل انه جيب أن تكون هذه القيود، يف مجلة أمور،  ). ٣(١٢ أو بـني خمتـلف فـئات األجـانب، مبوجـب املـادة         
دول األطراف أن متنع تعسفا عودة األجنيب اىل متمشية مع سائر احلقوق املعترف ا يف العهد، فال جيوز الحدى ال     

 )).٤(١٢ املادة(بلده وذلك بإلقاء القبض عليه أو ترحيله اىل بلد ثالث 

وتنطـبق تـلك املادة على مجيع   . ١٣ومل توفـر تقاريـر كـثرية معـلومات كافيـة عـن املسـائل املتصـلة باملـادة                 -٩
ــرحيل، ســواء   ــزام األجــنيب بال ــرامية اىل إل  وصــفت يف القــانون الوطــين بأــا طــرد أو غــري ذلــك مــن    االجــراءات ال

ذا استتبعت هذه االجراءات االعتقال جاز أيضا تطبيق الضمانات اليت ينص عليها العهد فيما يتعلق            إفـ . األوصـاف 
فاذا كان الغرض من االعتقال هو التسليم لدولة أخرى جاز تطبيق نصوص . )١٠ و٩املادتان (باحلرمان من احلرية 

وجيب عموما أن يسمح ألي أجنيب مطرود بأن يرحل اىل أي بلد يوافق على قبوله             . ة أخـرى وطـنية ودولية     قانونيـ 
اال اولـئك األجانب الذين يوجدون يف اقليم احدى الدول          ١٣ وال حتمـي احلقـوق املعيـنة بالـتحديد يف املـادة           . فيـه 

وط الدخول واالقامة ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار ويعين هذا ان القانون الوطين املتعلق بشر. األطراف بصورة قانونية
لـدى حتديـد نطـاق هـذه احلمايـة، وان الذيـن يدخـلون بصـورة غـري قانونيـة واألجـانب الذين أقاموا فترة أطول مما                 

غري أنه اذا . يسـمح بـه القـانون أو تسـمح بـه الـتراخيص املمـنوحة هلـم هـم على اخلصوص غري مشمولني بأحكامه                       
األجنيب أو اقامته موضع نزاع، فان أي قرار ذا الشأن يؤدي اىل طرده أو ترحيله ينبغي أن     كـانت شرعية دخول     

ويــترك للســلطات املختصــة يف الدولــة الطــرف أن تعمــل حبســن نيــة ويف نطــاق ممارســتها  . ١٣يــتخذ وفقــا لــلمادة 
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 عليها العهد، وال سيما مبدأ لصـالحياا عـلى تطـبيق القانون احمللي وتفسريه مراعية مع ذلك االلتزامات اليت ينص       
 ).٢٦ املادة(املساواة أمام القانون 

غري اا بعدم مساحها اال .  بصورة مباشرة اجراءات الطرد فقط وليس أسبابه املوضوعية       ١٣وتـنظم املـادة      -١٠
. لتعسفي، يكون غرضها بوضوح هو منع حاالت الطرد ا"لقرار اختذ وفقا للقانون"جراءات الطرد اليت تنفذ طبقا إب

ومـن ناحيـة أخـرى ختـول هذه املادة لكل أجنيب احلق يف أن يتخذ قرار يف قضيته اخلاصة، ومن مث ال تنسجم املادة                    
وهذا الفهم، يف رأي اللجنة، تؤكده .  مع القوانني أو القرارات اليت تنص على الطرد اجلماعي أو الطرد باجلملة١٣

اب ضد الطرد، ويف أن يعاد النظر يف القرار من قبل السلطة املختصة أحكام أخرى تتعلق حبق األجنيب يف تقدمي أسب
وجيـب أن تعطـى لألجـنيب مجيـع التسـهيالت الالزمة ملتابعة اجراءات              . أو مـن تعيـنه، ويف أن ميـثل أمامهـا أو أمامـه             

 تقضي ا وال ميكن اخلروج عن املبادئ اليت. انتصـافه من الطرد حىت يكون هذا احلق يف مجيع ظروف حالته فعاال        
أسباب " واملتصـلة بـالطعن يف الطـرد واحلـق يف اعـادة الـنظر مـن قـبل سـلطة خمتصة اال مىت اقتضت ذلك           ١٣املـادة   

 .١٣وال جيوز التمييز بني خمتلف فئات األجانب عند تطبيق املادة ". اضطرارية تتعلق باألمن القومي

 )١٩٨٨ثون، الثانية والثالالدورة  ( ١٧ املادة ١٦ رقم التعليق العام

ــادة   -١ ــنص امل ــتدخل يف         ١٧ت ــانوين ل ــلى حنــو تعســفي أو ال ق ــتعرض، ع ــدم ال ــلى حــق كــل شــخص يف ع ع
وترى اللجنة أنه . خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته وال ألي محالت ال قانونية متس بشرفه أو مسعته

واء أكانت صادرة عن سلطات الدولة أم      يـلزم ضـمان هـذا احلـق يف مواجهة مجيع تلك التدخالت واالعتداءات س              
وااللـتزامات الـيت تفرضـها هـذه املادة تقتضي أن تعتمد الدولة تدابري تشريعية      . عـن أشـخاص طـبيعيني أو قـانونيني        

 . وغريها من التدابري الالزمة إلعمال احلظر املفروض على تلك التدخالت واالعتداءات فضال عن محاية هذا احلق

 تشــري يف هــذا الصـدد اىل أن تقاريــر الــدول األطــراف يف العهـد ال تــويل االهــتمام الــالزم   وتـود اللجــنة أن  -٢
للمعـلومات املتعـلقة باألسـلوب الـذي تضـمن بـه السـلطات التشـريعية أو االدارية أو القضائية، واألجهزة املختصة                

 من ١٧كاف لكون املادة وعلى وجه اخلصوص ال يوىل اهتمام       . املؤسسـة يف الدولـة بوجـه عـام احـترام هذا احلق            
وذلك يعين أن تشريعات الدولة هي يف املقام األول . العهد تتناول احلماية من التدخل التعسفي وغري املشروع معا       
والوضع الراهن هو أن التقارير إما ال تذكر شيئا عن . عـني مـا جيب النص فيه على محاية احلق املبني يف تلك املادة      

 .  معلومات كافية عن هذا املوضوعتلك التشريعات أو ال تقدم

وال .  حدوث أي تدخل إال يف احلاالت اليت ينص عليها القانونكنأنه ال مي" غري مشروع"ويعين مصطلح  -٣
جيـوز أن حيـدث الـتدخل الـذي تـأذن بـه الـدول إال عـلى أسـاس القانون، الذي جيب هو نفسه أن يكون متفقا مع                  

 . أحكام العهد ومراميه وأهدافه
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 وترى اللجنة أن  .١٧ة  وثيقة الصلة أيضا حبماية احلق املنصوص عليه يف املاد        " الـتدخل التعسـفي   "عـبارة   و -٤
واملقصود بإدراج . ميكن أن متتد لتشمل أيضا التدخل املنصوص عليه يف القانون       " الـتعرض لـتدخل تعسـفي     "عـبارة   

وافقا ألحكام العهد ومراميه وأهدافه مفهـوم التعسف هو ضمان أن يكون التدخل نفسه الذي يسمح به القانون م    
 . وأن يكون يف مجيع احلاالت، معقوال بالنسبة للظروف املعينة اليت حيدث فيها

، تفسريا واسع   ١٧فـإن أهـداف العهـد تقتضـي تفسـريه، ألغـراض املـادة               " األسـرة "وفـيما يتعـلق مبصـطلح        -٥
وينبغي أن . ق عليه يف جمتمع الدولة الطرف املعنية     ـاها املتف ـالـنطاق حبيـث يشـمل مجيع من تتألف منهم األسرة مبعن           

"بالروسية و " zhilische"باالنكليزية، و " home"ة، و ــ، باالسباني "domicilio"بالعـربية، و  " بيـت "يفهـم مصـطلح     
zhùzhái "  بالصـينية، و"domicile "           مـن العهـد، على أنه يعين املكان   ١٧بالفرنسـية، كمـا هـو مسـتخدم يف املـادة 
ويف هذا الصدد، تدعو اللجنة الدول اىل أن تبني يف تقاريرها        . م فيه الشخص أو يزاول فيه نشاطه املعتاد       الذي يقي 

 ".املرتل"و" األسرة"املعىن احملدد يف جمتمعها ملصطلحي 

وتــرى اللجــنة أن الــتقارير ينــبغي أن تشــمل معــلومات عــن الســلطات واألجهــزة املنشــأة يف إطــار الــنظام    -٦
وال بد أيضا من تلقي معلومات عن      . ة والـيت هلـا صـالحية اإلذن بالـتدخل املسـموح بـه يف القـانون                القـانوين لـلدول   

السلطات اليت حيق هلا ممارسة الرقابة على ذلك التدخل مع املراعاة التامة للقانون، ومعرفة األسلوب الذي ميكن به 
 من العهد، ومعرفة األجهزة ١٧ املادة لألشـخاص املعـنيني أن يشـتكوا مـن حدوث انتهاك للحق املنصوص عليه يف     

. وينبغي للدول أن توضح يف تقاريرها مدى مطابقة املمارسة الفعلية للقانون. الـيت ميكـن أن يـتم ذلك عن طريقها       
كمـا ينـبغي أن تتضـمن تقاريـر الـدول األطـراف معـلومات عن الشكاوى املقدمة فيما يتعلق بالتدخل التعسفي أو                     

لقـرارات قـرارات تكـون قـد اختـذت يف ذلـك الصـدد، فضـال عـن إجراءات االنتصاف اليت                     الالقـانوين، وعـدد أي ا     
 . وفرت يف تلك احلاالت

وحيـث أن مجيـع األشـخاص يعيشون يف اتمع، فإن محاية احلياة اخلاصة مسألة نسبية بالضرورة، بيد أنه             -٧
ت املتعلقة باحلياة اخلاصة للفرد إال ما يكون ينبغي أال يكون مبقدور السلطات العامة املختصة أن تطلب من املعلوما

وعليه فإن اللجنة توصي بأن تبني . معرفـته ضـروريا حرصـا عـلى مصـاحل اـتمع على النحو املفهوم مبوجب العهد                
 . الدول يف تقاريرها القوانني واألنظمة اليت حتكم حاالت التدخل املأذون ا يف احلياة اخلاصة

يات الــتدخل الــيت تــتفق مــع العهــد، جيــب أن حيــدد التشــريع ذو الصــلة بالتفصــيل  وحــىت فــيما يتعــلق بعمــل -٨
وأي قـرار باللجوء إىل هذا التدخل املسموح به جيب أن          . الظـروف احملـددة الـيت جيـوز السـماح فيهـا ـذا الـتدخل               

قيد باملادة ويقتضي الت. تـتخذه السلطة اليت يسميها القانون وحدها دون سواها، وعلى أساس كل حالة على حدة  
وينبغي أن تسلم املراسالت اىل املرسل اليه دون مصادرا   .  ضـمان سالمة وسرية املراسالت قانونا ويف الواقع        ١٧

وينـبغي حظـر الـرقابة، بالوسـائل االلكـترونية أو بغريهـا عـلى السواء، وحظر اعتراض طريق        . أو فـتحها أو قـراءا     
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وينبغي أن يقتصر . كال االتصاالت، والتنصت على احملادثات وتسجيلهااالتصاالت اهلاتفية والربقية وغريها من أش
وفيما يتعلق . تفـتيش مـرتل الشـخص على البحث عن األدلة الالزمة، وينبغي أال يسمح بأن يصل اىل حد املضايقة    

 كرامة بالتفتيش الشخصي والبدين، ينبغي أن تكون هناك تدابري فعالة تكفل إجراء هذا التفتيش بأسلوب يتفق مع               
ويف حالـة األشـخاص الذيـن خيضـعون لتفـتيش بدين جيريه مسؤولون حكوميون أو      . الشـخص الـذي جيـري تفتيشـه       

موظفـون طـبيون يقومـون بذلـك بـناء عـلى طـلب الدولـة، ينـبغي أال جيري الفحص إال بواسطة أشخاص من نفس           
 .اجلنس

 من العهد وأن توفر ١٧تفق مع املادة ويـتوجب عـلى الـدول األطـراف ذاا أال تقوم بعمليات تدخل ال ت               -٩
 . اإلطار التشريعي الذي حيظر على األشخاص الطبيعيني أو القانونيني القيام ذه األفعال

وجيــب أن يــنظم القــانون عمــليات مجــع وحفــظ املعــلومات الشخصــية باســتخدام احلاســبات االلكــترونية     -١٠
ريها السـلطات العامـة أم األفـراد العاديون أو اهليئات           ومصـارف الـبيانات وغريهـا مـن الوسـائل، سـواء أكـانت جتـ               

ويتعني أن تتخذ الدول تدابري فعالة لكفالة عدم وقوع املعلومات املتعلقة باحلياة اخلاصة للشخص يف أيدي . اخلاصة
يف األشخاص الذين ال جييز هلم القانون احلصول عليها أو جتهيزها أو استخدامها، وعدم استخدامها على اإلطالق     

ولكي يتسىن محاية احلياة اخلاصة للفرد على أكفأ وجه ينبغي أن يكون من حق كل فرد       . أغـراض تتناىف مع العهد    
أن يـتحقق بسـهولة ممـا إذا كـانت هـناك بيانـات شخصـية خمـزنة يف أضـابري البيانات األوتوماتية، واذا كان الوضع                   

كما ينبغي أن يكون مبقدور كل فرد أن يتحقق من      . كذلـك، مـن ماهية هذه البيانات، والغرض من االحتفاظ ا          
وإذا . هويـة السـلطات العامـة أو األفـراد العـاديني أو اهليـئات اخلاصـة الـيت تـتحكم أو قـد تتحكم يف هذه األضابري                       

كـانت األضـابري تتضـمن بيانـات شخصـية غـري صـحيحة أو بيانـات مجعـت أو جهزت بطريقة تتعارض مع أحكام                 
 . ون من حق كل فرد أن يطلب تصحيحها أو حذفهاالقانون، ينبغي أن يك

 محايـة الشـرف والسـمعة الشخصـيني، ومـن واجـب الدول أن توفر التشريعات الكافية        ١٧وتكفـل املـادة      -١١
كما جيب اختاذ التدابري لتمكني أي إنسان من أن حيمي نفسه بصورة فعالة ضد أي اعتداءات . لتحقيق هذا الغرض

وينبغي أن تبني الدول األطراف . ل وتزويده بوسيلة انتصاف فعالة ضد املسؤولني عن ذلكغري قانونية حتدث بالفع
يف تقاريـرها اىل أي مـدى يوفـر القـانون احلماية لشرف األفراد أو مسعتهم وكيفية توفري هذه احلماية وفقا لنظامها      

 القانوين 

 )٩١٩٨الدورة اخلامسة والثالثون، ( ٢٤املادة  ١٧  رقمالتعليق العام

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اعترافا حبق كل طفل دون أي متييز        ٢٤تتضمن املادة    -١
ويستلزم تنفيذ هذا احلكم، . يف أن حيصل من أسرته واتمع والدولة، على احلماية اليت يتطلبها وضعه بصفته قاصرا
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األطفال، باإلضافة إىل التدابري الواجب على الدول أن تتخذها بناء على ذلك، اعتماد تدابري خاصة ترمي إىل محاية 
وكثريا ما يبدو أن التقارير .  لكي تكفل جلميع األشخاص التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد٢مبوجب املادة 

طفال التمتع املقدمة من الدول تقلل من شأن هذا االلتزام وتقدم معلومات غري كافية عن الطريقة اليت يكفل ا لأل
 .حبقوقهم يف احلصول على محاية خاصة

ليسـت احلقـوق الوحيـدة الـيت      ٢٤ة ويف هـذا الصـدد، تشـري اللجـنة إىل أن احلقـوق الـيت تـنص عـليها املـاد          -٢
يعـترف ـا لألطفـال يف العهـد، وإىل أن األطفـال يسـتفيدون، بوصـفهم أفـرادا، مـن مجيـع احلقوق املدنية املبينة يف                          

بعـض أحكام العهد، وهي تعلن حقا من احلقوق، للدول صراحة تدابري ينبغي أن تعتمد لكي تكفل        وتـبني   . العهـد 
فمثال، فيما يتعلق باحلق يف احلياة، ال جيوز توقيع عقوبة اإلعدام . للقصر محاية أكرب من تلك اليت يتمتع ا البالغون

ملـثل، إذا حـرم املـتهمون األحداث من    وبا. هم عـن مثانيـة عشـر عامـا    أعمـار بسـبب جـرائم يرتكـبها أشـخاص تقـل       
حريتهم طبقا للقانون، وجب فصلهم عن البالغني ويكون من حقهم أن يفصل يف قضيتهم بأسرع ما ميكن؛ وخيضع 
األحـداث اجلـاحنون املدانـون بدورهـم لنظام سجن يتضمن فصلهم عن البالغني ويناسب سنهم ووضعهم القانوين،                  

ويف حاالت أخرى، تكفل محاية األطفال بإباحة تقييد        .  تأهيلهم اجتماعيا  وذلـك ـدف تسهيل اصالحهم وإعادة      
مثل احلق يف إعالن أي حكم يف دعوى      : حـق مـن احلقـوق املعـترف ـا يف العهـد، شـريطة أن يكـون التقييد مربرا                   

 . مدنية أو جنائية وهو حق جيوز إخضاعه الستثناء عندما تتطلب مصلحة القصر ذلك

 الواجـب اعـتمادها ال تـرد حمـددة يف معظـم األحـوال يف العهد وينبغي لكل دولة حتديدها          غـري أن الـتدابري     -٣
وتالحظ اللجنة يف هذا    . وفقـا ملتطلـبات محايـة األطفـال الذيـن يوجـدون على أراضيها ويدخلون يف نطاق واليتها                 
 باحلقوق األخرى املعلنة يف الشأن أن هذه التدابري وإن كانت تستهدف يف املقام األول ضمان متتع األطفال الكامل

وهكـذا، عـلى سـبيل املثال، ينبغي اختاذ كل التدابري    . العهـد، فإـا قـد تكـون تدابـري اقتصـادية واجـتماعية وثقافيـة            
االقتصـادية واالجـتماعية املمكـنة مـن أجـل ختفيـض معـدل وفيات األطفال والقضاء على سوء تغذية األطفال ومن         

 أو لضروب املعاملة القاسية أو الالانسانية، أو استغالهلم عن طريق السخرة أو      أجل جتنب تعرضهم ألعمال العنف    
كما ينبغي يف امليدان . الدعـارة أو اسـتخدامهم يف االجتـار غـري املشـروع يف العقـاقري املخدرة أو بأي وسيلة أخرى                
تعليم متكنهم من التمتع الـثقايف اختـاذ كـل تدبـري ممكـن لتسـهيل منـو شخصـيتهم منوا كامال وإلعطائهم درجة من ال               

وعالوة على ذلك، تود اللجنة أن تسترعي انتباه . بـاحلقوق املعـترف ـا يف العهـد، وال سـيما حرية الرأي والتعبري      
الدول األطراف إىل احلاجة إىل أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن التدابري املعتمدة لضمان عدم قيام األطفال بأي 

 .ملسلحةدور مباشر يف املنازعات ا

غري أن السن اليت يصبح فيها الطفل . ولكـل طفـل احلـق يف تدابـري خاصـة لـلحماية بسـبب وضـعه كقاصر             -٤
ولكـل دولـة مـن الـدول األطـراف أن حتـدد هـذه السـن يف ضـوء األحوال االجتماعية             . راشـدا غـري مبيـنة يف العهـد        
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ريـرها السـن اليت يبلغ فيها الرشد بالنسبة   والـثقافية ذات الصـلة، ويف هـذا الصـدد، ينـبغي أن توضـح الـدول يف تقا            
كما ينبغي أن تبني الدول السن اليت حيق للطفل فيها قانونا العمل . للمسائل املدنية ويتحمل فيها املسؤولية اجلنائية

وينبغي أن تبني الدول كذلك السن اليت يعترب فيها . والسـن الـيت يعـامل فيهـا معامـلة الـبالغني مبوجب قانون العمل           
 غــري أن اللجــنة تالحـظ أنــه ال ينــبغي حتديـد الســن املتعــلق   .١٠ مــن املـادة  ٣ و٢طفـل بالغــا، ألغـراض الفقــرتني   ال

باألغراض املذكورة أعاله بسن صغرية بدرجة غري معقولة، وأنه ال ميكن للدولة، بأي حال من األحوال، أن تتحلل 
امـنة عشرة بصرف النظر عن بلوغهم سن الرشد      مـن الـتزاماا مبوجـب العهـد فـيما يتعـلق باألطفـال حتـت سـن الث                  

 . مبوجب القانون احمللي

ويقضي العهد حبماية األطفال من التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين           -٥
عدم وتالحـظ اللجـنة يف هذا اخلصوص أنه إذا كان مبدأ          . أو األصـل القومـي أو االجـتماعي أو الـثروة أو النسـب             

 وكانت مساوام أمام ٢التمييز يف التمتع باحلقوق الذي ينص عليه العهد مستمد أيضا بالنسبة لألطفال من املادة 
 تتصل حتديدا بتدابري احلماية املشار  ٢٤، فإن الفقرة املتعلقة بعدم التمييز من املادة         ٢٦القـانون مسـتمدة من املادة       

قاريـر الـدول األعضاء الطريقة اليت يضمن ا التشريع واملمارسة أن تكون     وينـبغي أن تـبني ت     . إليهـا يف تـلك املـادة      
تدابـري احلمايـة هادفـة إىل ازالـة الـتمييز جبميـع أشـكاله يف كـل ميـدان، مبـا يف ذلك املرياث، وال سيما بني األطفال              

 . اط الزوجيةاملواطنني واألطفال األجانب أو بني األطفال الشرعيني واألطفال املولودين خارج إطار رب

ورغم أن العهد ال . وتقـع مسـؤولية ضمان احلماية الضرورية لألطفال على عاتق األسرة واتمع والدولة          -٦
يشـري إىل كيفيـة توزيـع هـذه املسؤولية، فإن األسرة مبعناها الواسع الذي يشمل مجيع األشخاص الذين يؤلفوا يف             

ن هـي املسـؤولة الرئيسـية عـن يـئة الظروف املواتية لنمو شخصية      جمـتمع الدولـة الطـرف املعـنية، وال سـيما األبويـ           
ومـع ذلـك، ما دام من الشائع أن يعمل األب واألم بأجر خارج   . الطفـل ولتمـتعه بـاحلقوق املشـار اليهـا يف العهـد            

 األسرة الـبيت، جيـب أن تـبني تقارير الدول األعضاء كيفية قيام اتمع ومؤسساته والدولة مبسؤولياا يف مساعدة     
عالوة على ذلك، يف حالة ما إذا كان األبوان واألسرة يقصرون تقصريا خطريا يف القيام . على ضمان محاية الطفل

بواجـبام أو يسـيئون معامـلة الطفـل أو يهمـلونه، ينـبغي أن تـتدخل الدولـة لـلحد من السلطة األبوية وجيوز فصل            
فسـخ الزواج، يتعني اختاذ ترتيبات، مع مراعاة املصلحة    ويف حالـة    . الطفـل عـن أسـرته إذا اقتضـت الظـروف ذلـك            

العـليا لألطفـال، لـتأمني احلمايـة الالزمـة هلـم، ومـن أجــل ضـمان وجـود عالقـات شخصـية مـع األبويـن معـا بقــدر               
وتـرى اللجـنة أن مـن املفيـد أن تقدم الدول األعضاء يف تقاريرها معلومات بشأن تدابري احلماية اخلاصة             . اإلمكـان 
ة حلمايـة األطفـال املتخـلى عـنهم، أو احملـرومني مـن بيئتهم األسرية، واليت تستهدف إمكان منوهم يف أقرب          املعـتمد 

 .الظروف إىل ظروف بيئتهم األسرية
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، لكل طفل احلق يف أن يسجل بعد والدته على الفور ويف أن يكون   ٢٤ومبقتضـى الفقرة الثانية من املادة        -٧
فسري هذا احلكم بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا باحلكم الذي ينص على احلق يف تدابري وترى اللجنة أنه ينبغي ت. له اسم

والنص على حق الطفل يف أن يكون له  . خاصـة لـلحماية ويهـدف إىل تعزيـز االعـتراف بشخصـية الطفـل القانونية       
جيل األطفال بعد ويهدف التزام تس. اسم يتسم بأمهية خاصة بالنسبة لألطفال املولودين خارج إطار رباط الزوجية

مولدهـم إىل تقـليل اخلطـر املتمـثل يف أن يصـبحوا هدفـا لالخـتطاف أو للـبيع أو لالجتـار غـري املشروع أو لضروب                       
وجيب أن تبني تقارير الدول األطراف . أخرى من املعاملة اليت ال تتفق مع التمتع باحلقوق املنصوص عليها يف العهد

 . ن التسجيل الفوري لألطفال املولودين يف أراضيهابتفصيل التدابري املعتمدة من أجل ضما

وباملثل ينبغي إيالء اهتمام خاص، يف إطار احلماية الواجب ايالؤها لألطفال، مبا لكل طفل من حق معلن           -٨
واذا كان اهلدف من هذا احلكم يتمثل يف جتنب أن حيصل الطفل . يف اكتساب جنسية ٢٤ مـن املـادة      ٣يف الفقـرة    

من احلماية من جانب اتمع والدولة نتيجة لوضعه كطفل عدمي اجلنسية، فإنه ال يفرض بالضرورة           عـلى قـدر أقل      
بيد أن الدول مطالبة باعتماد مجيع التدابري املالئمة، . عـلى الـدول أن متـنح جنسيتها لألطفال املولودين يف أراضيها    

ويف هذا السياق، ال .  جنسية وقت والدتهداخليا وبالتعاون مع الدول األخرى من أجل ضمان أن يكون لكل طفل
يسـمح بـأي متييـز، يف التشـريع الداخـلي، بالنسـبة الكتسـاب اجلنسـية، بـني األطفال الشرعيني واألطفال املولودين                       
خـارج إطار رباط الزوجية أو املولودين من آباء عدميي اجلنسية أو على أساس مركز أحد الوالدين أو كليهما من          

ب أن يشار دائما يف تقارير الدول األطراف إىل التدابري املعتمدة من أجل ضمان حق األطفال   وجي. حيـث اجلنسـية   
 . يف أن تكون هلم جنسية

 )١٩٨٩الدورة السابعة والثالثون، (عدم التمييز  ١٨العام رقم التعليق 

ون دون أي متييز، مبدأ    ميـثل عـدم الـتمييز، مـع املسـاواة أمـام القـانون واحلماية املتساوية اليت يكفلها القان                   -١
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق   ٢ من املادة    ١ومن مث فإن الفقرة     . أساسـيا وعامـا يتعـلق حبماية حقوق اإلنسان        

املدنيـة والسياسـية تـلزم كل دولة طرف باحترام احلقوق املعترف ا يف العهد وبضمان هذه احلقوق جلميع األفراد         
 لواليـتها دون أي متييـز بسـبب العـرق أو الـلون أو اجلـنس أو الـلغة أو الدين أو         املوجوديـن يف إقلـيمها واخلاضـعني      

. الرأي السياسي أو غري السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباب
انون على قدم املساواة فحسب،     ال ختـول مجيع األفراد التمتع باملساواة أمام القانون والتمتع حبماية الق            ٢٦واملـادة   

وإمنـا حتظـر أيضا أي نوع من أنواع التمييز مبقتضى القانون وتكفل جلميع األفراد محاية واحدة وفعالة ضد التمييز          
القـائم عـلى أي أسـاس مـثل العـرق أو الـلون أو اجلـنس أو الـلغة أو الديـن أو الـرأي السياسي أو غري السياسي أو                          

 .عي أو الثروة أو النسب أو غري ذلك من األسباباألصل القومي أو االجتما
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 تلزم كل دولة طرف بضمان تساوي ٣والواقـع أن مـبدأ عـدم الـتمييز هـو مبدأ أساسي إىل حد أن املادة                   -٢
 للدول األطراف بأن تتخذ ٤ من املادة ١وإن مسحـت الفقـرة   . الـرجل واملـرأة يف التمـتع بـاحلقوق املبيـنة يف العهـد         

 العامة، فإن املادة ذاا تقضي، يف مجلة أمور، ئ فيها ببعض التزاماا مبقتضى العهد يف أوقات الطوارتدابري ال تتقيد
بأنـه ال جيـوز أن تشـمل هـذه الـتدابري الـتمييز الـذي يكـون مربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو             

 تـلزم الدول األطراف بأن حتظر  ٢٠ مـن املـادة   ٢ وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن الفقـرة    . الديـن أو األصـل االجـتماعي     
 .بالقانون أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضا على التمييز

وبسـبب الطابع األساسي والعام ملبدأي عدم التمييز واملساواة أمام القانون واحلماية املتساوية اليت يكفلها            -٣
 من ١وتنص الفقرة  . يهمـا أحيانـا صـراحة يف مـواد تتعلق بفئات حمددة من حقوق اإلنسان              القـانون، فإنـه يشـار إل      

 من املادة نفسها على أنه حيق ألي شخص، ٣ عـلى أن الـناس مجيعـا سـواء أمـام القضـاء، وتنص الفقرة                ١٤املـادة   
ا املسرودة يف الفقرات لـدى حتديـد أيـة مـة جـنائية ضـده، أن يتمـتع، عـلى قـدم املسـاواة الـتامة بالضـمانات الدني              

 تنص على تساوي مجيع املواطنني يف املشاركة يف احلياة ٢٥وباملثل، فإن املادة   . ٣ مـن الفقرة     )ز( ىل إ )أ(الفـرعية   
 .٢العامة دون أي نوع من أنواع التمييز املشار إليها يف املادة 

بيد أن اللجنة   . األحكام ذات الصلة  ولـلدول األطـراف أن تـبت يف نـوع الـتدابري اليت تراها مناسبة لتنفيذ                  -٤
تـرغب يف أن تبلغ بطبيعة هذه التدابري ومطابقتها ملبادئ عدم التمييز واملساواة أمام القانون واحلماية املتساوية اليت    

 .يكفلها القانون

كفل وتود اللجنة أن تسترعي انتباه الدول األطراف إىل أن العهد قد يتطلب منها صراحة أن تتخذ تدابري ت -٥
على أن تتخذ الدول تنص   ٢٣ من املادة    ٤وعلى سبيل املثال، فإن الفقرة      . لألشخاص املعنيني املساواة يف احلقوق    

وجيوز . األطراف خطوات مالئمة تكفل املساواة يف حقوق ومسؤوليات الزوجني لدى الزواج وخالله وعند احنالله
أو غريمهــا، إال أن مـن الواجــبات املؤكــدة عــلى الــدول  أن تـتخذ هــذه اخلطــوات صــورة تدابـري تشــريعية أو إداريــة   

 ٢٤وفيما يتعلق باألطفال، فإن املادة . األطراف أن تتيقن من مساواة الزوجني يف احلقوق كما يتطلب العهد ذلك
تـنص عـلى أن لألطفال مجيعا، دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي                 

الجـتماعي أو الـثروة أو النسـب، احلـق يف أن توفـر هلـم أسرهم وجمتمعهم ودولتهم تدابري احلماية هذه طبقا ملا          أو ا 
 .يتطلبه وضعهم كقصر

٦- وتالحظ اللجنة أن العهد ال يع١بيد أن املادة . وال يشري إىل األفعال اليت تشكل متييزا" التمييز"ف تعبري ر 
يعين أي " التمييز العنصري" على مجيع أشكال التمييز العنصري، تنص على أن تعبري           مـن االتفاقيـة الدوليـة للقضاء      

متييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفضــيل يقــوم عــلى أســاس العــرق أو الــلون أو النســب أو األصــل القومــي أو اإلثــين     
تع ا أو ممارستها،   ويسـتهدف أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقـلة االعـتراف حبقـوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التم                  
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عـلى قـدم املسـاواة، يف امليـدان السياسـي أو االقتصـادي أو االجـتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان آخر من ميادين           
التمييز ضد " من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أن ١وباملـثل، تـنص املادة   . احليـاة العامـة   

سـتبعاد أو تقييـد يـتم عـلى أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهني أو إحباط              يعـين أي تفـرقة أو ا      " املـرأة 
االعــتراف لــلمرأة حبقــوق اإلنســان واحلــريات األساســية يف امليــادين السياســية واالقتصــادية واالجــتماعية والــثقافية   

هلا، وبصرف النظر عن حالتها واملدنيـة أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها ذه احلقوق أو ممارستها     
 .الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل

ولـئن كـانت هاتـان االتفاقيـتان تعاجلـان فقـط حـاالت للـتمييز ألسـباب حمـددة، فإن اللجنة ترى أن تعبري                          -٧
فضيل يقوم على املسـتخدم يف العهـد ينـبغي أن يفهم على أنه يتضمن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو ت                  " الـتمييز "

أسـاس أي ســبب كالعــرق أو الـلون أو اجلــنس أو الــلغة أو الديـن أو الــرأي السياســي أو غـري السياســي أو األصــل     
القومـي أو االجـتماعي أو الـثروة أو النسب أو غري ذلك مما يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف جلميع        

 .يات أو التمتع ا أو ممارستهااألشخاص، على قدم املساواة، جبميع احلقوق واحلر

ويف . غري أن التمتع باحلقوق واحلريات على قدم املساواة ال يعين املعاملة املماثلة يف كل حالة من احلاالت -٨
 فرض حكم اإلعدام على ٦ من املادة ٥وعلى سبيل املثال، حتظر الفقرة  . هـذا الصـدد، فـإن أحكـام العهـد صرحية          

 من ٣وباملثل، فإن الفقرة . وحتظر الفقرة ذاا تنفيذ هذا احلكم على احلوامل.  عاما١٨رهم عن اعمأقل تأشخاص 
 بعض احلقوق ٢٥وعـالوة على ذلك، تكفل املادة       .  تقضـي بفصـل اـرمني مـن األحـداث عـن الـبالغني              ١٠املـادة   

 .السياسية، مع التمييز على أساس املواطنة

معلومات عن التدابري التشريعية والتدابري اإلدارية وقرارات ويتضـمن العديـد مـن تقاريـر الـدول األطـراف              -٩
احملاكم املتعلقة باحلماية من التمييز يف القانون، ولكنها تفتقر يف كثري من األحيان إىل معلومات تكشف عن التمييز 

د بنصوص  من العهد أن تستشه٢٦ و٣ و)١(٢واعتادت دول أطراف عند تقدمي تقاريرها عن املواد . الواقع عمليا
ومع أن هذه املعلومات مفيدة .  دساتريها أو بقوانينها اخلاصة بتكافؤ الفرص فيما يتعلق باملساواة بني األشخاصيف

بالطـبع، فـإن اللجـنة تـرغب يف معـرفة مـا إذا كـانت هـناك أي مشـاكل تتعلق بتمييز يقع بالفعل متارسه السلطات                
وتـود اللجـنة أن تطـلع على األحكام القانونية والتدابري    ، ع اخلـاص العامـة أو اـتمع أو أفـراد أو هيـئات مـن القطـا            

 .اإلدارية الرامية إىل تقليل هذا التمييز أو القضاء عليه

وترغب اللجنة أيضا يف اإلشارة إىل أن مبدأ املساواة يتطلب أحيانا من الدول األطراف أن تتخذ إجراءات  -١٠
تســاعد يف إدامــة الــتمييز الــذي حيظــره العهــد أو للقضــاء عــلى تــلك إجيابيــة للتقــليل مــن الظــروف الــيت تتســبب أو 

وعـلى سـبيل املـثال، فـإذا حـدث يف دولـة مـا أن كـانت الظروف العامة جلزء معني من السكان متنع أو                    . الظـروف 
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وجيوز أن تنطوي . تعوق متتعهم حبقوق اإلنسان فإنه ينبغي للدولة أن تتخذ إجراءات حمددة لتصحيح هذه الظروف
ه االجـراءات عـلى مـنح اجلـزء املعين من السكان نوعا من املعاملة التفضيلية يف مسائل حمددة لفترة ما باملقارنة                 هـذ 

ومـع ذلـك، فطاملـا دعـت احلاجـة إىل هـذه االجراءات لتصحيح التمييز يف الواقع، فإن التفريق هنا           . بـبقية السـكان   
 .مشروع مبقتضى العهد

 تعددان كالمها أسباب التمييز على أا العرق واللون واجلنس ٢٦ك املادة  ، وكذل ٢ من املادة    ١والفقرة   -١١
. والـلغة والديـن والـرأي السياسـي أو غـري السياسـي واألصـل القومـي أو االجـتماعي والـثروة والنسـب وغـري ذلك               

 كما وردت يف وتالحظ اللجنة أن عددا من الدساتري والقوانني ال يعدد مجيع األسباب اليت حيظر من أجلها التمييز
 .لذا فإن اللجنة تود أن تتلقى معلومات من الدول األطراف عن مغزى إغفال هذه األسباب. ٢ من املادة ١الفقرة 

 تقصـر نطـاق احلقـوق الـيت يـتعني محايـتها مـن الـتمييز عـلى تـلك املنصوص عليها يف                  ٢وإذا كـانت املـادة       -١٢
 تنص على أن مجيع األشخاص متساوون ٢٦رة أخرى، فإن املادة وبعبا.  ال تعني هذه احلدود٢٦العهد، فإن املادة 

أمـام القـانون وهلـم احلـق يف احلمايـة املتسـاوية الـيت يكفلها القانون دون متييز، وأنه يتعني أن تكفل القوانني جلميع                  
ليست ترديدا  ٢٦وترى اللجنــة أن املادة . األشخاص محاية متساوية وفعالة من التمييز ألي من األسباب املذكورة

فهي حتظر . ؛ وإمنـا هـي تـنص يف صـلبها على حق مستقل     ٢وحسـب للضـمانة املنصـوص عـليها مـن قـبل يف املـادة                
ــة      ــه ســلطات عام ــدان حتكمــه وحتمي ــع، يف أي مي ــانون أو، يف الواق ــام الق ــتمييز أم ــادة  . ال ــإن امل ــذا ف ــلق ٢٦ول  تتع

ومن مث، فعندما تعتمد . يعاا وبتطبيق هذه التشريعاتبااللتزامات املفروضة على الدول األطراف فيما يتعلق بتشر
.  مبعىن أال يكون حمتواه متييزيا٢٦دولة طرف تشريعا معينا جيب أن يكون هذا التشريع متمشيا مع متطلبات املادة 

 .عهد ال يقتصر على احلقوق املنصوص عليها يف ال٢٦وبعبارة أخرى، فإن تطبيق مبدأ عدم التمييز الوارد يف املادة 

ــتفريق معقولــة           -١٣ ــايري ال ــانت مع ــزا إذا ك ــلة ال يشــكل متيي ــريق يف املعام ــنة أن كــل تف ــريا تالحــظ اللج وأخ
 .وموضوعية وإذا كان اهلدف هو حتقيق غرض مشروع مبوجب العهد

 )١٩٩٠ الدورة التاسعة والثالثون، (٢٣ة املاد ١٩ رقم التعليق العام

اص باحلقوق املدنية والسياسية بأن األسرة هي الوحدة اجلماعية      مـن العهـد الـدويل اخلـ        ٢٣تعـترف املـادة      -١
ومحاية األسرة وأعضائها مكفولة أيضا، على . الطبيعية واألساسية يف اتمع وهلا حق التمتع حبماية اتمع والدولة

عسفي أو غري  على حظر التدخل الت١٧وهكذا، تنص املادة . حنو مباشر أو غري مباشر، يف أحكام أخرى من العهد
 من العهد على وجه التحديد محاية حقوق الطفل    ٢٤فضـال عـن ذلك، تتناول املادة        . املشـروع يف شـؤون األسـرة      

وكثريا ما ال تعطي تقارير الدول األطراف معلومات كافية بشأن طريقة   . بصـفته هـذه أو بصـفته عضوا يف األسرة         
 .سرة ولألفراد الذين يكونواوفاء الدولة واتمع بالتزامهما بتوفري احلماية لأل
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وتالحـظ اللجـنة أن مفهـوم األسـرة قـد خيتـلف يف بعض اجلوانب من دولة إىل أخرى، بل ومن منطقة إىل         -٢
ومع ذلك تشدد اللجنة على أنه إذا ما . أخـرى يف نفـس الدولـة، ومـن مث يـتعذر إعطـاء تعريف موحد هلذا املفهوم        

ريع واملمارســة يف دولــة مــا، مبــثابة أســرة، فينــبغي أن تتمــتع باحلمايــة اعتــربت جمموعــة مــن األشــخاص، وفقــا للتشــ
وبناء عليه، ينبغي أن تعرض الدول األطراف يف تقاريرها التفسري أو التعريف الذي          . ٢٣املنصوص عليها يف املادة     

رة يف دولة ما، وإذا وجدت مفاهيم متعددة لألس   . أعطـي ملفهـوم األسـرة ولنطاقها يف جمتمعها ويف نظامها القانوين           
، فينـبغي اإلشـارة إىل ذلـك مـع تفسـري لدرجـة احلمايـة الـيت تسبغ على هذه                  "املوسـعة "واألسـرة   " الـنواة "كاألسـرة   

ونظـرا لوجـود أنـواع خمتـلفة مـن األسـر، كالـرفيقني غـري املـتزوجني وأوالدمها أو كاألب أو األم املنفردين                      . وتـلك 
 أيضا ما إذا كان القانون واملمارسة الوطنيان يعترفان ذه األنواع من وأوالدمها، فينبغي للدول األطراف أن توضح

 .األسر وأعضائها وحيمياا وإىل أي مدى

، أن تعــتمد تدابــري ٢٣يقتضــي العهــد مــن الــدول األطــراف، لضــمان احلمايــة املنصــوص عــليها يف املــادة  و -٣
اف أن توفر معلومات تفصيلية عن طبيعة هذه التدابري وينبغي للدول األطر. تشريعية أو إدارية أو غريها من التدابري

ومبـا أن العهـد، يف احلقيقة، يعترف أيضا لألسرة، حبقها يف أن          . وعـن الوسـائل املسـتخدمة لـتأمني تـنفيذها الفعـلي           
حيميهـا اـتمع، فينـبغي لـلدول األطراف أن تشري يف تقاريرها إىل كيفية منح احلماية الضرورية لألسرة من جانب             

لدولـة وغريها من املؤسسات االجتماعية، وما إذا كانت الدولة تشجع أنشطة هذه املؤسسات بالوسائل املالية أو     ا
 .غريها، وإىل أي مدى، وكيف تكفل متشي األنشطة املذكورة مع العهد

 حقا يف  من العهد التأكيد على أن للرجل واملرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج٢٣ من املادة ٢تعيد الفقرة و -٤
 من املادة املذكورة على أن ذلك الزواج ال ينعقد إال برضا الطرفني املزمع ٣وتنص الفقرة . التزوج وتأسيس أسرة

وينبغي أن تبني تقارير الدول األطراف إن كانت مثة قيود أو موانع ملمارسة         . زواجهمـا رضـاء كامال ال إكراه فيه       
وال حيدد العهد صراحة سنا . رجة القرابة أو عدم األهلية العقليةاحلـق يف الـزواج، تقـوم عـلى عوامل خاصة مثل د            

أدىن للزواج ال للرجل وال للمرأة؛ ولكن ينبغي أن يكون هذا السن كافيا لتمكني كل من الزوجني املقبلني من أن 
د ويف هذا الصدد، تو. يعـرب حبـرية عـن رضـاه الشخصـي الكـامل بالصـورة والشروط املنصوص عليها يف القانون                  

اللجنة التذكري بأن هذه األحكام القانونية ينبغي أن تكون متفقة مع املمارسة الكاملة للحقوق األخرى املكفولة يف 
العهـد؛ ومن مث، على سبيل املثال، فإن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين يقتضي أن تنص التشريعات يف كل              

ولكـن اللجـنة تـرى أنـه ليـس مما ال يتمشى مع العهد أن      . اءدولـة عـلى إمكانيـة الـزواج الديـين واملـدين عـلى السـو             
تشـترط الدولـة القيـام بعـد الزواج الذي يتم إشهاره طبقا للطقوس الدينية بإجراء هذا الزواج أو إثباته أو تسجيله       

 .والدول مدعوة أيضا إىل أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن هذا املوضوع. حسب القانون املدين أيضا
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وعندما تعتمد الدول . وي احلق يف تكوين أسرة، من حيث املبدأ، على إمكانية التناسل والعيش معا           يـنط و -٥
سياسات لتنظيم األسرة فينبغي أن تكون هذه السياسات متوافقة مع أحكام العهد وأال تكون على وجه اخلصوص 

 مناسبة، سواء على الصعيد الداخلي أو، وباملـثل، فـإن إمكانيـة احلياة معا تقتضي اعتماد تدابري         . متييـزية وال قهـرية    
عـندما يقتضـي احلـال، بالـتعاون مـع دول أخرى، لتأمني وحدة األسر أو مجع مشلها، ال سيما عندما يعود انفصال                 

 .أعضائها إىل أسباب ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو إىل أسباب مماثلة

لـدول األطـراف تدابـري مناسبة لتأمني تساوي     مـن العهـد عـلى أن تـتخذ ا     ٢٣ مـن املـادة      ٤وتـنص الفقـرة      -٦
 .الزوجني يف احلقوق واملسؤوليات لدى الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه

وفيما يتعلق باملساواة لدى الزواج، ترغب اللجنة يف أن تنوه بوجه خاص بأنه ال ينبغي أن حيدث أي متييز  -٧
وباملثل، ينبغي كفالة حق كل من . فقدها بسبب الزواجيقوم على أساس اجلنس فيما يتعلق باكتساب اجلنسية، أو 

الـزوجني يف االحـتفاظ باالسـم األصـلي ألسـرته أو أسـرا أو يف االشتراك على قدم املساواة يف اختيار اسم جديد                 
 .لألسرة

ومتتد هذه . وأثـناء الـزواج، ينـبغي أن يتسـاوى الـزوجان كالمهـا يف احلقـوق واملسـؤوليات داخـل األسـرة                    -٨
ساواة إىل مجيع املسائل النابعة من هذا الرباط، مثل اختيار املسكن، وإدارة شؤون البيت، وتعليم األوالد، وإدارة امل

 .وميتد سريان هذه املساواة إىل الترتيبات املتعلقة باالنفصال القانوين أو فسخ الزواج. األموال

و إجراءات االنفصال أو الطالق، أو حضانة ومـن مث يـتعني حظـر أيـة معامـلة متييـزية فيما يتعلق بأسباب أ          -٩
األطفال، أو اإلعالة أو النفقة، أو حقوق الزيارة، أو فقدان أو استعادة السلطة الوالدية، مع مراعاة املصلحة العليا       

وينبغي للدول األطراف أيضا، أن تدرج يف تقاريرها بوجه خاص معلومات عن الترتيبات . لألطفال يف هذا الصدد
 .ذا لتأمني احلماية الضرورية لألطفال لدى حل الزواج أو انفصال الزوجنياليت اخت

 )١٩٩٢الدورة الرابعة واألربعون،  (٧ة املاد ٢٠ رقم التعليق العام

وهو يشكل صورة ) ١٩٨٢الـدورة السادسـة عشرة،   ( ٧حيـل هـذا التعـليق العـام حمـل التعـليق العـام رقـم                 -١
 .وتفصيال له

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية هو محاية كرامة الفرد           ٧ املادة   إن اهلـدف مـن أحكام      -٢
ومن واجب الدولة الطرف أن توفر لكل شخص، عن طريق ما قد يلزم من التدابري            . وسالمته البدنية والعقلية معا   

قها به أشخاص يعملون بصفتهم ، سواء أحل٧التشـريعية والـتدابري األخـرى، احلمايـة من األفعال اليت حتظرها املادة        
 تكملـه املقتضيات    ٧واحلظـر الـوارد يف املـادة        . الـرمسية، أو خـارج نطـاق صـفتهم الـرمسية، أو بصـفتهم الشخصـية               
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يعامل مجيع األشخاص احملرومني من  " مـن العهـد الـيت تـنص عـلى أن             ١٠ مـن املـادة      ١اإلجيابيـة الـواردة يف الفقـرة        
 ".كرامة املتأصلة يف شخص اإلنسانحريتهم معاملة إنسانية حتترم ال

وتؤكد اللجنة مرة أخرى أنه حىت يف حاالت الطوارئ العامة، مثل .  ال يسـمح بـأي تقييد    ٧ونـص املـادة      -٣
 وجيـب أن تــبقى  ٧ مـن العهـد، ال يسـمح بــأي انـتقاص مـن احلكـم الـوارد يف املـادة         ٤تـلك املشـار إليهـا يف املـادة     

للجنة أيضا أنه ال جيوز التذرع بأي مربرات أو ظروف خمففة كتربير النتهاك   وتالحظ ا . أحكامهـا سـارية املفعـول     
 . ألي أسباب كانت، مبا يف ذلك األسباب املستندة إىل أمر صادر من مسؤول أعلى أو من سلطة عامة٧املادة 

قائمة ، كما أن اللجنة ال ترى ضرورة لوضع  ٧وال يتضـمن العهـد أي تعـريف للمفاهـيم املشمولة باملادة              -٤
باألفعـال احملظـورة أو للـتفريق بوضـوح بـني األنـواع املختـلفة لـلعقوبة أو املعامـلة؛ وإمنا تتوقف أوجه التفريق على                       

 .طبيعة املعاملة املطبقة وغرضها وشدا

 ليس فقط على األفعال اليت تسبب أملا بدنيا وإمنا أيضا على األفعال اليت ٧وينصب احلظر الوارد يف املادة   -٥
ومـن رأي اللجـنة فضـال عن هذا أن احلظر جيب أن ميتد إىل العقوبة البدنية، مبا يف       . ب للضـحية معانـاة عقـلية      تسـب 

ومن املالئم يف هذا الصدد    . ذلـك العقـاب الشـديد الـذي يؤمر به للمعاقبة على جرمية أو كتدبري تعليمي أو تأدييب                 
 .يذ، واملرضى يف املؤسسات التعليمية والطبية حتمي بوجه خاص األطفال، والتالم٧التأكيد على أن املادة 

وتالحـظ اللجنة أن احلبس االنفرادي ملدد طويلة للشخص احملتجز أو املسجون قد يرقى إىل مرتبة األفعال            -٦
 من العهد تشري بصفة ٦، فإن املادة )١٦(٦وكما ذكرت اللجنة يف التعليق العام رقم . ٧احملظـورة مبقتضـى املـادة       

وفضال عن هذا، فإنه عندما تطبق . اء عقوبة اإلعدام يف عبارات توحي بقوة أن اإللغاء أمر مرغوب فيهعامة إىل إلغ
 بل ٦دولـة طـرف عقوبـة اإلعـدام عـلى أخطر اجلرائم، فيجب أال تكون مقيدة تقييدا شديدا فحسب وفقا للمادة             

 .دنية والعقليةجيب أيضا أن يكون تنفيذها بطريقة تسبب أقل درجة ممكنة من املعاناة الب

وتالحظ .  صـراحة إجـراء جتـارب طـبية أو علمية دون موافقة الشخص املعين موافقة حرة     ٧وحتظـر املـادة      -٧
وينبغي إيالء املزيد من . اللجنة أن تقارير الدول األطراف ال تتضمن عادة إال القليل من املعلومات عن هذه النقطة

وتشري اللجنة أيضا إىل ضرورة توفري محاية خاصة من هذه         . حلكماالهـتمام لضـرورة ووسـائل ضـمان الـتقيد ذا ا           
التجارب وذلك يف حالة األشخاص غري القادرين على املوافقة موافقة صحيحة، وبصفة خاصة أولئك الذين جيري        

فهـؤالء األشـخاص جيـب أال يكونـوا موضوع جتارب طبية أو        . إخضـاعهم ألي مـن أشـكال االحـتجاز أو السـجن           
 .ا أن تضر بصحتهمعلمية من شأ
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.  أن يتم حظر مثل هذه املعاملة أو العقوبة أو جترميهما٧وتالحظ اللجنة أنه ال يكفي لضمان تنفيذ املادة    -٨
بـل ينـبغي لـلدول األطـراف أن تبـلغ اللجـنة مبا تتخذه من تدابري تشريعية وإدارية وقضائية وغريها من التدابري ملنع                        

 .ية والالإنسانية واملهينة يف أي أراض تقع حتت واليتها وللمعاقبة عليهاأفعال التعذيب واملعاملة القاس

ويف رأي اللجـنة، أنـه جيـب عـلى الـدول األطـراف أال تعرض األفراد خلطر التعذيب أو املعاملة أو العقوبة             -٩
وينبغي أن توضح . القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لدى رجوعهم إىل بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد

 .الدول األطراف يف تقاريرها التدابري اليت اعتمدا هلذا الغرض

وينـبغي إبـالغ اللجـنة بالكيفيـة اليت تنشر ا الدول األطراف، على عامة السكان، املعلومات ذات الصلة                  -١٠
ؤولون عــن إنفــاذ القوانــني،  وجيــب أن يتــلقى املوظفــون املســ . ٧املتعــلقة مبــنع الــتعذيب واملعامــلة احملظــورة باملــادة   

والعامـلون الطـبيون، وضـباط الشـرطة، وأي أشـخاص آخرين هلم دور يف حجز أو معاملة أي فرد جيري إخضاعه                     
ألي شكل من أشكال القبض أو االحتجاز أو السجن، تعليمات مناسبة وتدريبا مناسبا، وعلى الدول األطراف أن 

 جزءا ال يتجزأ من ٧وبالطريقة اليت يشكل ا احلظر الوارد يف املادة تبـلغ اللجـنة مبـا قدمته من تعليمات وتدريب        
 .القواعد التنفيذية ومعايري قواعد السلوك اليت يتعني على هؤالء األشخاص اتباعها

وينـبغي لـلدولة الطـرف، باالضـافة إىل وصـف اخلطـوات الـيت تتـبعها لـتوفري احلمايـة العامة، اليت حتق ألي                       -١١
، أن تقـدم معـلومات مفصـلة عـن الضـمانات الـيت تكفل احلماية                ٧ احملظـورة مبوجـب املـادة        شـخص، مـن األعمـال     

ومن اجلدير باملالحظة أن إحدى الوسائل الفعالة ملنع حاالت  . اخلاصـة لألشـخاص املعرضـني لـألذى بصـفة خاصـة           
ز ومعامــلة الــتعذيب وســوء املعامــلة هــي إبقــاء قواعــد االســتجواب وتعلــيمات وطــرق وممارســات وترتيــبات حجــ   
ولضمان . األشـخاص املعرضـني ألي شـكل مـن أشـكال القـبض أو االحـتجاز أو السـجن قيـد االسـتعراض املنـتظم                    

احلمايـة الفعـلية للمحـتجزين، ينـبغي اختـاذ ترتيبات لوضعهم يف أماكن معترف ا رمسيا كأماكن احتجاز، وحلفظ         
 عن احتجازهم، يف سجل يتاح وييسر االطالع       أمسائهم وأماكن احتجازهم، فضال عن أمساء األشخاص املسؤولني       

وعلى نفس النحو، ينبغي تسجيل وقت ومكان مجيع االستجوابات . عليه للمعنيني، مبا يف ذلك األقرباء واألصدقاء
باالضافة إىل أمساء مجيع احلاضرين، وينبغي أن يتاح االطالع على هذه املعلومات ألغراض اإلجراءات القضائية أو         

ويف هذا السياق، ينبغي للدول األطراف أن تضمن       . كمـا ينـبغي اختاذ ترتيبات ضد االحتجاز االنفرادي        . اإلداريـة 
وإن توفري احلماية  . خـلو أمكـنة االحـتجاز مـن أيـة معـدات قابـلة لالسـتخدام ألغـراض الـتعذيب أو إسـاءة املعاملة                       

امني، وكذلـك، يف ظل إشراف  للمحـتجز تقتضـي أيضـا إتاحـة الوصـول إليـه بشـكل عـاجل ومنـتظم لألطـباء واحملـ              
 .مناسب عندما يقتضي التحقيق ذلك، ألفراد األسرة
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، أن حيظــر القــانون، يف أي ٧ومــن املهــم، مــن أجــل عــدم تشــجيع إرتكــاب االنــتهاكات املتعــلقة باملــادة    -١٢
التعذيب إجـراءات قضـائية، استخدام أو جواز قبول أي أقوال أو اعترافات يكون قد مت احلصول عليها عن طريق                 

 .أو أي معاملة أخرى حمظورة

وينبغي للدول األطراف أن تبني عند تقدمي تقاريرها األحكام الواردة يف قانوا اجلنائي اليت تقضي باملعاقبة  -١٣
عـلى الـتعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة، مع حتديد العقوبات اليت تطبق على ارتكاب هذه              

.  سواء ارتكبها مسؤولون عموميون أو أشخاص آخرون يعملون باسم الدولة، أو أفراد بصفتهم الشخصيةاألفعال،
، سـواء بتشـجيع األفعـال احملظـورة أو باألمـر ـا أو بإجازـا أو بارتكاا، جيب اعتبارهم              ٧ومـن ينـتهكون املـادة       

ــناء عــليه، جيــب عــدم معاقــبة أولــئك الذيــن ي  . مســؤولني يف هــذا الشــأن رفضــون تــنفيذ األوامــر ــذا الشــأن أو  وب
 .إخضاعهم ألي معاملة سيئة

وينبغي أن تبني الدول األطراف يف .  من العهد  ٢ من املادة    ٣ باالقـتران مع الفقرة      ٧وينـبغي قـراءة املـادة        -١٤
 ٧ظرها املادة تقاريـرها الكيفيـة اليت يضمن ا نظامها القانوين على حنو فعال اإلاء الفوري جلميع األفعال اليت حت      

وجيـب التسـليم يف القـانون الداخـلي باحلق يف تقدمي شكاوى من سوء املعاملة                . فضـال عـن توفـري إنصـاف مناسـب         
وجيب قيام السلطات املختصة بالتحقيق بصورة عاجلة وحمايدة يف الشكاوى      .  مـن العهد   ٧احملظـور مبوجـب املـادة       

قارير الدول األطراف معلومات حمددة عن وسائل االنتصاف        وينبغي أن تقدم ت   . بغيـة جعـل وسيلة االنصاف فعالة      
املـتاحة لضـحايا ســوء املعامـلة، واالجــراءات الـيت يــتعني عـلى الشـاكني اتــباعها، واحصـاءات عــن عـدد الشــكاوى         

 .والكيفية اليت عوجلت ا

مة فإن وقـد الحظـت اللجـنة أن بعـض الـدول قـد مـنحت العفـو فـيما يتعـلق بأفعـال التعذيب وبصورة عا                    -١٥
حـاالت العفو غري متمشية مع واجب الدول بالتحقيق يف هذه األفعال، وبضمان عدم وقوع هذه األفعال يف إطار               

وال جيوز للدول حرمان األفراد من احلصول     . واليـتها القضـائية؛ وبضـمان عـدم حـدوث هـذه األفعال يف املستقبل              
 .لالعتبارممكن  رد على إنصاف فعال، مبا يف ذلك احلصول على تعويض وعلى أكمل

 )١٩٩٢الدورة الرابعة واألربعون،  (١٠املادة  ٢١رقم التعليق العام 

وهو يشكل صورة ) ١٩٨٢الـدورة السادسـة عشرة،   ( ٩حيـل هـذا التعـليق العـام حمـل التعـليق العـام رقـم                 -١
 .وتفصيال له

والسياسية على كل شخص  مـن العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              ١٠  مـن املـادة    ١وتنطـبق الفقـرة      -٢
 وخباصة مستشفيات األمراض -حمـروم مـن حريـته، مبوجـب قوانـني وسـلطة الدولـة، حمتجز يف سجن أو مستشفى              
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وعلى الدول األطراف أن تكفل التقيد .  أو معسـكر احتجاز أو مؤسسة إصالحية أو يف أي مكان آخر    -النفسـية   
سسـات واملنشـآت املوجـودة يف إطار واليتها واليت حيتجز فيها      باملـبدأ املنصـوص عـليه يف تـلك الفقـرة يف مجيـع املؤ              

 .أشخاص

 على الدول األطراف التزاما إجيابيا إزاء األشخاص الذين يتأثرون على حنو ١٠  من املادة١وتفرض الفقرة  -٣
خـاص بسـبب مركـزهم كأشـخاص حمـرومني مـن حريـتهم، وتـتمم بالنسـبة هلـم احلظـر املفـروض على التعذيب أو                           

ــادة     املع ــوارد يف امل ــنة وال ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهي ــلة أو العقوب ــريض  .  مــن العهــد ٧ام ومــن مث ال جيــوز تع
، مبا يف ذلك التجارب الطبية والعلمية، بل وال جيوز أيضا      ٧األشخاص احملرومني من حريتهم ملعاملة منافية للمادة        

ن مـن احلـرية؛ وجيـب ضـمان احـترام كرامة هؤالء      تعريضـهم ألي مشـقة أو قيـد خـالف مـا هـو نـاجم عـن احلـرما               
ويتمتع األشخاص احملرومون من حريتهم جبميع . األشـخاص بالشروط نفسها كما هي بالنسبة لألشخاص األحرار  

 .احلقوق املبينة يف العهد، رهنا بالقيود اليت ال مفر من تطبيقها يف بيئة مغلقة

تهم معاملة إنسانية حتترم كرامتهم قاعدة جوهرية وواجبة وإن معامـلة مجيـع األشـخاص احملرومني من حري     -٤
ونتيجة لذلك، ال ميكن أن يتوقف تطبيق هذه القاعدة، كحد أدىن، على املوارد املادية املتوافرة يف              . التطـبيق عامليـا   
اجلنس، وجيب تطبيق هذه القاعدة دون متييز من أي نوع كالتمييز على أساس العنصر أو اللون، أو . الدولة الطرف

أو الـلغة، أو الديـن، أو الـرأي السياسـي أو غـريه، أو املنشأ الوطين أو االجتماعي، أو املمتلكات أو املولد، أو أي              
 .مركز آخر

والدول األطراف مدعوة إىل أن توضح يف تقاريرها مدى تطبيقها ملعايري األمم املتحدة ذات الصلة الواجبة  -٥
وجمموعة مبادئ محاية ) ١٩٥٧(عة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء جممو: التطـبيق عـلى معامـلة السجناء     

مجيـع األشـخاص اخلاضـعني ألي شـكل مـن أشكال االحتجاز أو السجن، ومدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني                   
 سيما األطباء، ومبادئ قواعد السلوك الطيب املتصلة بدور العاملني يف اال الصحي، وال) ١٩٧٨(بإنفاذ القوانني 

 ).١٩٨٢(يف محاية السجناء واحملتجزين من التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

وتشري اللجنة إىل أنه ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات مفصلة عن األحكام التشريعية واالدارية الوطنية        -٦
وترى اللجنة أيضا أن من الضروري أن حتدد . ١٠  من املادة١ الفقرة الـيت هلـا تـأثري عـلى احلـق املنصـوص عليه يف       

الـتقارير الـتدابري امللموسـة الـيت اختذـا السلطات املختصة لرصد التطبيق الفعال للقواعد املتعلقة مبعاملة األشخاص           
على املنشآت وينـبغي لـلدول األطـراف أن تضـمن تقاريـرها معلومات عن نظام االشراف             . احملـرومني مـن حريـتهم     

العقابية، والتدابري احملددة الرامية إىل منع التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وعن الكيفية اليت يكفل 
 .ا اإلشراف الرتيه
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وعالوة على ذلك، تشري اللجنة إىل أنه ينبغي للتقارير أن تبني ما إذا كانت شىت األحكام الواجبة التطبيق  -٧
 جـزءا ال يـتجزأ من تعليم وتدريب املوظفني الذين هلم سلطة على األشخاص احملرومني من حريتهم وما إذا          تشـكل 

وسيكون من املالئم أيضا . كـان هـؤالء املوظفـون يـتقيدون تقيـدا صارما ذه األحكام لدى اضطالعهم بواجبام        
 هذه املعلومات وما إذا كانت تتوفر هلم   حتديـد مـا إذا كـان بوسـع األشـخاص املعتقـلني أو احملـتجزين الوصـول إىل                  

الوسـائل القانونيـة الفعالـة الـيت متكـنهم مـن ضـمان احـترام هـذه القواعد، وتقدمي شكوى يف حالة جتاهل القواعد،                  
 .واحلصول على تعويض كاف يف حالة حدوث انتهاك

س ملا يقع على عاتق الدول يشـكل األسـا    ١٠ مـن املـادة      ١ة إىل أن املـبدأ الـوارد يف الفقـرة           ـوتشـري اللجـن    -٨
 من ٣ و٢راف مـن الـتزامات أكـثر حتديـدا فـيما خيـص العدالـة اجلنائية، وهي االلتزامات الواردة يف الفقرتني                ــ األط

 .١٠املادة 

. عـلى فصـل املـتهمني، إال يف الظـروف االستثنائية، عن احملكوم عليهم     ١٠ مـن املـادة    )أ(٢وتـنص الفقـرة      -٩
جل التأكيد على مركزهم كأشخاص غري حمكوم عليهم ويتمتعون يف الوقت نفسه باحلق وهذا الفصل مطلوب من أ

وينبغي لتقارير الدول األطراف أن تبني كيف . ١٤  من املادة٢يف اعتبارهم أبرياء وفقا للمنصوص عليه يف الفقرة 
شخاص املتهمني عن يتم فصل األشخاص املتهمني عن األشخاص احملكوم عليهم وأن توضح كيف ختتلف معاملة األ

 .معاملة األشخاص احملكوم عليهم

 وهـي الفقـرة الـيت تتعـلق باألشـخاص احملكـوم عـليهم، تعرب اللجنة عن         ١٠  مـن املـادة    ٣وبصـدد الفقـرة      -١٠
رغبــتها يف احلصــول عــلى معــلومات مفصــلة بشــأن تشــغيل نظــام الســجون لــدى الدولــة الطــرف وال ينــبغي لــنظام  

وتدعو . زاء، وإمنا ينبغي أن يسعى أساسا إىل إصالح السجني وإعادة تأهيله اجتماعيا       السـجون أن يكـون رد اجل      
اللجـنة الـدول األطـراف إىل حتديـد مـا إذا كـان يوجـد لديهـا نظـام لتقدمي املساعدة بعد اإلفراج عن السجني وإىل                    

 .تقدمي معلومات بشأن مدى جناح هذا النظام

لومات املقدمة من الدولة الطرف أية إشارة حمددة ال إىل األحكام    ويف عـدد مـن احلـاالت، ال تتضـمن املعـ            -١١
وتطلب اللجنة  . التشـريعية أو االداريـة وال إىل الـتدابري العمـلية الـيت تضمن إعادة تثقيف األشخاص احملكوم عليهم                  

 والتدريب، وكذلك معـلومات حمددة بشأن التدابري املتخذة لتوفري التدريس والتعليم وإعادة التعليم والتوجيه املهين    
 .بشأن برامج العمل املتوافرة للسجناء داخل املنشأة العقابية وخارجها أيضا

موضع احترام تام، تطلب اللجنة  ١٠ من املادة ٣وكـي ميكـن حتديـد مـا إذا كـان املـبدأ الـوارد يف الفقرة               -١٢
 كيــف جيــري الــتعامل فــرديا مــع  أيضــا معــلومات عــن الــتدابري احملــددة املطــبقة أثــناء االحــتجاز، ومــن ذلــك مــثال،  

األشـخاص احملكوم عليهم وكيف يتم تصنيفهم، والنظام التأدييب، واحلبس االنفرادي واالحتجاز يف ظل احتياطات   
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األســرة أو احملـامي أو اخلدمــات  (أمـنية مشــددة، والظـروف الــيت يـتم فيهــا ضـمان االتصــاالت مـع العــامل اخلـارجي       
 .)غري احلكوميةاالجتماعية والطبية أو املنظمات 

وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة أن تقارير بعض الدول األطراف ال تتضمن أية معلومات بشأن املعاملة   -١٣
عــلى فصــل املــتهمني   ١٠ مــن املــادة )ب(٢وتــنص الفقــرة . الــيت يــلقاها املــتهمون األحــداث واألحــداث املذنــبون  

تقارير أن بعض الدول األطراف ال تويل االهتمام الالزم         وتوضـح املعـلومات املقدمـة يف الـ        . األحـداث عـن الـبالغني     
وينص احلكم أيضا على وجوب النظر يف القضايا اخلاصة        . لواقـع أن هذا النص هو حكم إلزامي من أحكام العهد          

. نفاذ هذا احلكمإلوينـبغي أن حتـدد الـتقارير الـتدابري الـيت تـتخذها الـدول األطراف         . بـاألحداث بأسـرع مـا ميكـن       
بأن يفصل املذنبون األحداث عن البالغني ويعاملوا معاملة تتفق مع سنهم            ١٠ مـن املـادة      ٣ تقضـي الفقـرة      وأخـريا 

ومركـزهم القـانوين فـيما يتعـلق بظـروف االحتجاز، ويشمل ذلك على سبيل املثال تقصري فترات العمل والسماح                  
إشارة حتدد سن  ١٠وال تتضمن املادة . باالتصال باألقارب، وذلك دف التشجيع على إصالحهم وإعادة تأهيلهم

ويف حـني أنـه يـتعني على كل دولة طرف أن حتدد هذا يف ضوء الظروف االجتماعية والثقافية والظروف                 . احلـدث 
 تقترح أن يعامل مجيع األشخاص دون الثامنة عشرة من ٦ من املادة ٥األخرى ذات الصلة، ترى اللجنة أن الفقرة 

وينبغي للدول تقدمي معلومات ذات .  املسائل املتصلة بالقضاء اجلنائي على األقلالعمـر بوصـفهم مـن األحـداث يف        
ويف هذا الصدد، فإن الدول األطراف . صـلة عـن فـئات أعمـار األشـخاص الذيـن يعاملون باعتبارهم من األحداث       

ضــاء األحــداث، مدعــوة إىل أن تــبني مــا إذا كــانت تطــبق قواعــد األمــم املــتحدة الــنموذجية الدنيــا الدارة شــؤون ق 
 ).١٩٨٧(واملعروفة باسم قواعد بكني 

 )١٩٩٣ الدورة الثامنة واألربعون، (١٨املادة  ٢٢رقم التعليق العام 

 هو ١-١٨   الوارد يف املادة)الذي يشمل حرية اعتناق العقائد(إن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين  -١
فكر يف مجيع املسائل وحرية االقتناع الشخصي واعتناق دين حق واسع النطاق عميق االمتداد؛ وهو يشمل حرية ال

وتلفت اللجنة انتباه الدول األطراف إىل أن حرية الفكر وحرية . أو عقيدة سواء جهر به املرء مبفرده أو مع مجاعة         
ريات يف كما يتجلى الطابع األساسي هلذه احل. الوجـدان تتمـتعان بنفس احلماية اليت تتمتع ا حرية الدين واملعتقد    

 . من العهد٢-٤أن هذا احلكم ال ميكن اخلروج عنه حىت يف حاالت الطوارئ العامة، على النحو املذكور يف املادة 

العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واالحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي دين أو  ١٨وحتمـي املـادة      -٢
ليست مقصورة يف تطبيقها على الديانات  ١٨واملادة . ا واسعاتفسري" عقيدة"و" دين"وينبغي تفسري كلميت . عقيدة

ولذا . التقـليدية أو عـلى األديـان والعقائد ذات اخلصائص أو الشعائر الشبيهة خبصائص وشعائر الديانات التقليدية                 
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ا حديثة تنظر اللجنة بقلق إىل أي ميل إىل التمييز ضد أي أديان أو عقائد ألي سبب من األسباب، مبا يف ذلك كو
 .النشأة أو كوا متثل أقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة

وهي ال . حـرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية ااهرة بالدين أو بالعقيدة      ١٨ومتيـز املـادة      -٣
. ن أو عقيدة خيتارها الشخصتسـمح بـأي قيـود أيـا كـانت عـلى حـرية الفكـر والوجـدان أو على حرية اعتناق دي              

فهــذه احلـريات تتمـتـع باحلمايــة دون قيـد أو شـرط شـأا شـأن حـق كـل انسان يف اعتناق اآلراء دون تدخل من              
ميكن إجبار أي شخص على  ال   ١٧ و ٢-١٨ووفقا للمادتني   . ١-١٩غـريه، حسـبما هـو منصـوص عليه يف املادة            

 .قيدةالكشف عن أفكاره أو عن انتمائه إىل دين أو ع

". مبفرده أو مع مجاعة، وأمام املأل أو على حدة"وجيـوز لـلفرد ممارسـة حريـته يف ااهرة بدينه أو عقيدته              -٤
. وتشـمل حـرية ااهـرة بديـن أو عقيـدة يف العـبادة وإقامـة الشعائر واملمارسة والتعليم جمموعة واسعة من األفعال                     

 يعرب ا تعبريا مباشرا عن العقيدة، وكذلك اىل املمارسات املختلفة          وميتد مفهوم العبادة إىل الطقوس والشعائر اليت      
ا ال يتجزأ من هذه الطقوس والشعائر، مبا يف ذلك بناء أماكن العبادة، والصيغ واألشياء املستعملة يف اليت تعترب جزًء

أو العقيدة وممارستهما تباع طقوس الدين اوال يقتصر . الشعائر، وعرض الرموز واالحتفال بالعطالت وأيام الراحة
عـلى الشـعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضا عادات مثل اتباع قواعد غذائية، واالكتساء مبالبس أو أغطية للرأس        
مـتميزة، واملشـاركة يف طقـوس ترتـبط مبـراحل معيـنة مـن احليـاة، واسـتخدام لغـة خاصـة اعتادت على أن تتكلمها                          

 ممارسة الدين أو العقيدة، وتدريسهما، أعماال هي جزء ال يتجزأ           وباإلضافة اىل ذلك، تتضمن   . إحـدى اجلماعـات   
مـن ادارة اجلماعـات الديـنية لشؤوا األساسية، مثل حرية اختيار قادا الدينيني ورجال دينها ومدرسيها، وحرية        

 .إنشاء معاهد الهوتية أو مدارس دينية، وحرية إعداد نصوص أو منشورات دينية وتوزيعها

أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على " يكون له أو يعتنق "لجنة أن حرية كل انسان يف أن وتالحظ ال -٥
حـرية اخـتيار ديـن أو معـتقد، وهـي تشمل احلق يف التحول من دين أو معتقد إىل آخر أو يف اعتناق آراء إحلادية،                  

لذي من شأنه أن خيل حبق الفرد يف  اإلكراه ا٢-١٨ومتنع املادة . فضال عن حق املرء يف االحتفاظ بدينه أو معتقده
أن يديـن بديـن أو معـتقد أو أن يعتـنق ديـنا أو معـتقدا، مبـا يف ذلـك التهديد باستخدام القوة أو العقوبات اجلزائية                        
إلجـبار املؤمنني أو غري املؤمنني على التقيد مبعتقدام الدينية واالخالص لطوائفهم، أو على االرتداد عن دينهم أو            

كمـا أن السياسـات أو املمارسـات الـيت حتمل نفس القصد أو األثر، كتلك اليت تقيد      . أو الـتحول عـنها    معـتقدام   
وسائر أحكام العهد، تتناىف  ٢٥حـرية احلصـول على التعليم أو الرعاية الطبية أو العمل أو احلقوق املكفولة باملادة       

 .ليت تتسم بطابع غري ديينويتمتع بنفس احلماية معتنقو مجيع املعتقدات ا. ٢-١٨مع املادة 

مثل التاريخ العام تدريس مواضيع يف املـدارس العامة  أن يـتم   تسـمح بـ  ٤-١٨ومـن رأي اللجـنة أن املـادة       -٦
إن حرية اآلباء أو األوصياء الشرعيني يف ضمان . للديانات، وعلم األخالق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية
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، تتعلق بضمان حرية تعليم  ٤-١٨قي وفقا ملعتقدام، والواردة يف املادة       حصـول أطفـاهلم عـلى تعلـيم ديـين وأخال          
وتالحظ اللجنة أن التعليم العام الذي يشمل تلقني تعاليم      . ١-١٨ديـن أو عقيـدة، وهـو ضـمان مذكـور يف املادة              

 غري متييزية تليب  ما مل يتم النص على إعفاءات أو بدائل٤-١٨دين معني أو عقيدة معينة هو أمر ال يتفق مع املادة 
 . رغبات اآلباء واألوصياء

، ال جيوز أن تكون ااهرة بالديانة أو املعتقد مبثابة دعاية للحرب أو دعوة إىل الكراهية ٢٠ووفقا للمادة  -٧
وكما ذكرت اللجنة يف تعليقها . القوميـة أو العنصـرية أو الديـنية تشـكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف         

 .من واجب الدول األطراف أن تسن قوانني حلظر هذه األعمال] ١٩[١١م العا

 بــتقييد حـرية ااهــرة بـالدين أو العقيـدة إال إذا كــان القـانون يــنص عـلى قيــود      ٣-١٨ وال تسـمح املـادة   -٨
وحريام ضـرورية حلماية السالمة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين    

وال جيوز تقييد حترر الفرد من االرغام على أن يدين بدين أو معتقد أو أن يعتنق دينا أو معتقدا، وحرية . األساسية
وينبغي للدول األطراف، لدى تفسري نطاق أحكام . اآلباء واألوصياء يف كفالة التربية الدينية أو األخالقية ألبنائهم

ة محايـة احلقـوق املكفولـة مبوجب العهد، مبا يف ذلك احلق يف املساواة وعدم         القيـود اجلائـزة، أن تنطـلق مـن ضـرور          
والقيود املفروضة جيب أن ينص عليها القانون كما     . ٢٦ و ٣ و ٢الـتمييز ألي سـبب من األسباب احملددة يف املواد           

 من ٣سري الفقرة وتالحظ اللجنة أنه ينبغي تف    . ١٨ة  جيـب عـدم تطـبيقها عـلى حنـو يـبطل احلقوق املكفولة يف املاد               
فـال يسـمح بفـرض قيـود ألسـباب غـري حمـددة فيهـا، حىت لو كان يسمح ا كقيود على           : تفسـريا دقيقـا    ١٨املـادة   

وال جيوز تطبيق القيود إال لألغراض اليت وضعت من أجلها،    . حقـوق أخـرى حمميـة يف العهـد، مـثل األمـن القومي             
وال جيــوز فــرض القيــود . ند إليــه وأن تكــون متناسـبة معــه كمـا جيــب أن تتعــلق مباشــرة بالغــرض احملـدد الــذي تســت  

وتالحــظ اللجــنة أن مفهــوم األخــالق مســتمد مــن تقــاليد اجــتماعية  . ألغــراض متييــزية أو تطــبيقها بطــريقة متييــزية 
وفلسـفية وديـنية عديـدة؛ وعـليه جيب أن تستند القيود املفروضة على حرية ااهرة بالدين أو املعتقد بغرض محاية               

ويظــل األشــخاص اخلاضــعون بــالفعل لــبعض القيــود  . الق اىل مــبادئ غــري مســتمدة حصــرا مــن تقــليد واحــد األخــ
املشروعة، مثل السجناء، يتمتعون حبقوقهم يف ااهرة بدينهم أو معتقدهم اىل أقصى حد يتمشى مع الطابع احملدد            

آثار القيود املفروضة مبوجب املادة وينـبغي أن تقـدم تقاريـر الـدول األطـراف معلومات عن كامل نطاق و          . لـلقيود 
 .، سواء منها القيود املستندة اىل القانون أو اليت يتم تطبيقها يف ظروف حمددة٣-١٨

إن االعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرمسي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون  -٩
لتمتع بأي حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا يف ذلك املادتان أغلبية السكان، جيب أال يؤدي اىل إعاقة ا

. ، كمـا جيـب أال يـؤدي إىل أي متييـز ضـد أتـباع الديانـات األخـرى أو األشخاص غري املؤمنني بأي دين               ٢٧ و ١٨
 احلكومة على وبشكل خاص فإن بعض التدابري اليت متيز ضد غري املؤمنني، مثل التدابري اليت تقصر األهلية للعمل يف
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مـن يديـنون بالديانـة املهيمـنة، أو الـيت تعطـي امـتيازات اقتصـادية هلـؤالء أو الـيت تفـرض قيـودا خاصة على ممارسة                           
ديانـات أخـرى، تـتعـارض مـع حظـــر الـتمييز القـائم عـلى أسـاس الدين أو العقيدة ومع ضمان التساوي يف التمتع             

من العهد متثل ضمانات  ٢٠ من املادة ٢ري املنصوص عليها يف الفقرة والتداب. ٢٦ باحلماية املنصوص عليه يف املادة
هامة حتمي من انتهاك حقوق األقليات الدينية وسائر اموعات الدينية يف جمال ممارسة احلقوق اليت تكفلها املادتان 

لــتدابري الــيت وتــود اللجــنة أن تبــلّغ با. ، ومــن أعمــال العــنف أو االضــطهاد املوجهــة ضــد تــلك اموعــات٢٧و١٨
تـتخذها الـدول األطـراف املعـنية حلمايـة ممارسـة مجيـع األديـان أو العقـائد من االنتهاك وحلماية أتباع هذه األديان                    

وباملثل، فإن حصول اللجنة على معلومات فيما يتعلق حبقوق األقليات الدينية مبوجب املادة         . والعقـائد مـن التمييز    
دى قيام الدول األطراف بإعمال احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين         هـو أمـر ضروري لكي تقيم اللجنة م         ٢٧

ويـتعني عـلى الـدول األطراف املعنية أيضا أن تضمن تقاريرها معلومات تتعلق باملمارسات اليت تعترب يف      . والعقيـدة 
 .قوانينها وأحكامها القضائية أمورا يعاقب عليها القانون بوصفها جتديفية

ــات     وإذا كــانت جمموعــ  -١٠ ــلوائح، أو يف اعالن ــة يف الدســاتري وال ــة رمسي ــامل كإيديولوجي ــتقدات تع ة مــن املع
األحـزاب احلاكمـة، ومـا شابه ذلك، أو يف املمارسة الفعلية، فإن هذا جيب أال يؤدي إىل إعاقة احلريات املنصوص                  

ألشخاص الذين ال يقبلون أو أية حقوق أخرى معترف ا مبوجب العهد، أو إىل أي متييز ضد ا ١٨عليها يف املادة 
 .اإليديولوجية الرمسية أو يعارضوا

 على أساس أن )االستنكاف الضمريي(وقد طالب الكثري من األفراد باحلق يف رفض أداء اخلدمة العسكرية  -١١
 واستجابة هلذه املطالب، عمد عدد متزايد من الدول، يف قوانينها     . ١٨ هـذا احلق ناشئ عن حريام مبوجب املادة       

ــة          ــنية حتظــر أداء اخلدم ــنية أو غــري دي ــتقدات دي ــناقا أصــيال، مع ــنقون، اعت ــن يعت ــنح املواطــنني الذي الداخــلية، إىل م
والعهد ال يشري صراحة . العسـكرية، إعفـاء مـن اخلدمـة العسكرية اإلجبارية، واالستعاضة عنها خبدمة وطنية بديلة       

ألن االلزام  ١٨أن هـذا احلق ميكن أن يستمد من املادة  اىل احلـق يف االسـتنكاف الضـمريي، بيـد أن اللجـنة تعـتقد              
باســتخدام القــوة ــدف القــتل ميكــن أن يــتعارض بشــكل خطــري مــع حــرية الوجــدان واحلــق يف ااهــرة بــالدين أو  

وعـندما يعـترف القـانون أو العـرف ذا احلق، ال جيوز التمييز ضد املستنكفني ضمرييا على أساس طبيعة          . العقيـدة 
 وباملـثل، ال جيـوز التمييز ضد املستنكفني ضمرييا بسبب ختلفهم عن أداء اخلدمة العسكرية              . م الشخصـية  معـتقدا .

وتدعـو اللجـنة الـدول األطـراف اىل تقـدمي الـتقارير عـن الشـروط الـيت ميكـن مبوجـبها إعفاء األشخاص من اخلدمة                         
 .وطنية البديلة ومدا، وعن طبيعة اخلدمة ال١٨العسكرية استنادا إىل حقوقهم مبوجب املادة 
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 )١٩٩٤الدورة اخلمسون، (، ٢٧ املادة ٢٣ رقم التعليق العام

 من العهد على أنه ال جيوز، يف الدول اليت توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن              ٢٧تـنص املـادة      -١
ة بدينهم وإقامة شعائره، أو حيـرم األشـخاص مـن أبـناء هـذه األقـليات مـن حـق التمـتع بثقافتهم اخلاصة، أو ااهر              

وتالحظ اللجنة أن احلق الذي تقره هذه املادة وتعترف به . اسـتعمال لغتهم، باالشتراك مع أبناء مجاعتهم اآلخرين    
حق مينح لألفراد املنتمني إىل فئات األقليات وهو حق متميز وزائد على مجيع احلقوق األخرى اليت حيق هلم كأفراد          

 .ع ا مبوجب العهدمثل سائر الناس التمت

ويف بعــض الرســائل املقدمــة إىل اللجــنة مبوجــب الــربوتوكول االخــتياري، هــناك خــلط بــني احلــق املصــون    -٢
وعالوة على ذلك، يوجد أحيانا يف .  من العهد١ وحق الشعوب يف تقرير املصري املعلن يف املادة ٢٧مبوجب املادة 

 مــن العهـد خـلط بـني االلـتزامات املفروضـة عـلى الــدول       ٤٠ادة الـتقارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـ       
 الـذي يلزمها بكفالة التمتع باحلقوق       ١-٢ وبـني واجـب تـلك الـدول مبوجـب املـادة              ٢٧األطـراف مبوجـب املـادة       

 .٢٦املضمونة مبوجب العهد دون متييز وبني املساواة أمام القانون وتوفري احلماية القانونية املتساوية مبوجب املادة 

فاحلق يف تقرير املصري يشار إليه . ٢٧ومييز العهد بني احلق يف تقرير املصري واحلقوق املصونة مبوجب املادة  ١-٣
وهــذا احلــق ال يدخــل يف نطــاق .  مــن العهــد)اجلــزء األول(كحــق متــلكه الشــعوب وتــتم معاجلــته يف جــزء مســتقل  

ة لألفـراد بصفتهم هذه وتندرج، كغريها من املواد   ، فتتصـل حبقـوق ممـنوح      ٢٧ أمـا املـادة   . الـربوتوكول االخـتياري   
املتعـلقة بـاحلقوق الشخصـية األخـرى املمـنوحة لألفـراد، يف اجلـزء الثالث من العهد، وتدخل يف نطاق الربوتوكول            

 .)١(االختياري

  بسـيادة أي دولـة مـن الـدول األطراف وال بسالمتها      ٢٧وال ميـس التمـتع بـاحلقوق الـيت تتصـل ـا املـادة                 ٢-٣
 على سبيل املثال التمتع -ويف الوقت نفسه، فإن جانبا أو آخر من حقوق األفراد املصونة مبوجب املادة . اإلقليمية

وهذا قد . )٢( ميكـن أن يتمـثل يف أسـلوب لـلعيش يرتبط ارتباطا وثيقا باألرض وباستخدام مواردها      -بـثقافة معيـنة     
 . اليت تشكل أقليةينطبق بصورة خاصة على أفراد طوائف السكان األصليني

٢٦ و)١(٢ولة مبوجب املادتني ـ عـن الضمانـات املكف٢٧ومييز العهد أيضا احلقوق املصونة مبوجب املادة  -٤
، وهـو التمـتع بـاحلقوق املكفولـة مبوجـب العهد دون متييز، ينطبق على مجيع األفراد                 )١(٢فمـا تقضـي بـه املـادة         . 

ية الدولة سواء أكان هؤالء األشخاص منتمني أو غري منتمني إىل أقلية          املوجوديـن داخـل اإلقلـيم أو اخلاضـعني لوال         
 مـؤداه املسـاواة أمام القانون وتوفري احلماية   ٢٦وباإلضـافة إىل ذلـك، هـناك حـق مميـز مكفـول مبوجـب املـادة              . مـا 

وهذا احلق  . الدولالقانونية املتساوية وعدم التمييز فيما يتعلق باحلقوق املمنوحة وااللتزامات املفروضة من جانب             
حيكم ممارسة مجيع احلقوق، سواء أكانت مصونة مبوجب العهد أم ال ، اليت متنحها الدولة الطرف مبوجب القانون    
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لألفراد املوجودين داخل إقليمها أو اخلاضعني لواليتها، بصرف النظر عن كوم منتميـن أم ال إىل األقليات احملددة 
 يطراف اليت تدعي أا ال متيز على أساس األصل اإلثين أو اللغة أو الدين، تدع    وبعـض الـدول األ    . )٣(٢٧يف املـادة    

 .خطأ، على هذا األساس وحده، أنه ال توجد لديها أقليات

 تدل على أن األشخاص املقصود محايتهم هم الذين ينتمون إىل فئة ما ٢٧ والعبارات املستخدمة يف املادة  ١-٥
وتدل تلك العبارات أيضا على أن األفراد املقصود محايتهم ال يلزم . أو لغة ما/ن وأو دي/ويشتركون معا يف ثقافة و

 ذات صلة أيضا يف هذا الصدد، حيث )١(٢وااللتزامات النامجة عن املادة . أن يكونـوا مـن مواطين الدولة الطرف      
هد متاحة جلميع األفراد انـه يـلزم مبوجب تلك املادة أن تكفل الدولة الطرف أن تكون احلقوق املصونة مبوجب الع       

املوجوديـن داخـل إقلـيمها واخلاضعني لواليتها، فيما عدا احلقوق املنصوص صراحة على أا تنطبق على املواطنني،      
ومن مث ال جيوز للدولة الطرف أن تقصر . ٢٥ ومن ذلك على سبيل املثال احلقوق السياسية املكفولة مبوجب املادة

 .على مواطنيها وحدهم ٢٧ احلقوق املكفولة مبوجب املادة

وبالنظر إىل طبيعة  . يف دولة طرف  " توجد" حقوقـا لألشـخاص املنتمني إىل األقليات اليت          ٢٧ ومتـنح املـادة    ٢-٥
غري ذي " توجد"ونطـاق احلقـوق املـتوخاة مبوجـب تـلك املـادة، فـإن حتديد درجة الدوام اليت تفيد ا ضمنا كلمة              

ؤداها ببساطة هو أن األفراد املنتمني إىل تلك األقليات ال ينبغي أن ينكر      فتلك احلقوق م  . موضـوع يف هـذا الصدد     
وكما أنه ال . عليهم احلق يف التمتع، باالشتراك مع أبناء مجاعتهم، بثقافتهم، وإقامة شعائر دينهم، والتكلم بلغتهم         

ومــن مث فــإن العمــال  . دائمــنييــلزم أن يكونــوا مــن الــرعايا أو املواطــنني، فإنــه ال يــلزم أن يكونــوا مــن املقــيمني ال   
املهاجـرين أو حـىت الـزوار يف الدولـة الطـرف الذيـن يؤلفـون تـلك االقليات من حقهم أال يحرموا من ممارسة تلك              

وهـؤالء األشـخاص، مثـلهم مـثل أي فـرد آخـر يف إقلـيم الدولة الطرف، هلم، أيضا هلذا الغرض، احلقوق                   . احلقـوق 
ووجود أقلية إثنية أو دينية أو لغوية يف دولة . ات وحرية التجمع وحرية التعبريالعامـة يف حرية االشتراك يف اجلمعي  

 .معينة من الدول األعضاء ال يتوقف على قرار من تلك الدولة الطرف بل يلزم أن يتقرر مبوجب معايري موضوعية

لصعيدين العام واخلاص، وحـق األفـراد املنتمني إىل أقلية لغوية يف استخدام لغتهم فيما بني أنفسهم، على ا        ٣-٥
وعلى وجه اخلصوص، ينبغي متييزه عن احلق العام يف . مـتميز عـن احلقـوق الـلغوية األخـرى املصـونة مبوجب العهد        

فهذا احلق األخري متاح جلميع األشخاص، بصرف النظر عن انتمائهم إىل     . ١٩ حـرية التعـبري املصون مبوجب املادة      
ينبغي أن يفرق بينه وبني احلق املعني     ٢٧ن احلق املصون مبوجب املادة      وعـالوة عـلى ذلـك، فإ      . أقـليات مـن عدمـه     
 من العهد لألشخاص املتهمني وهو احلق يف الترمجة الشفوية حينما ال يكون مبقدورهم )و(٣-١٤الذي متنحه املادة 

ى، األشخاص املتهمني  ال متنح، يف أية ظروف أخر)و(٣-١٤واملادة . فهم اللغة املستعملة يف احملاكم أو التكلم ا
 . )٤(احلق يف أن يستعملوا اللغة اليت خيتاروا أو يتكلموا ا يف سياق إجراءات احملاكم
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" حق" معبر عنها بصيغة النفي، فإن هذه املادة، مع ذلك، تعترف بوجود     ٢٧وعـلى الـرغم مـن أن املـادة           ١-٦
الطرف عليها التزام بأن تكفل أن يكون وجود هذا وبناء على ذلك، فإن الدولة . وتقضي بعدم جواز احلرمان منه

ومن مث فإن التدابري اإلجيابية لصوما واجبة ال ضد أفعال الدولة . احلق واستعماله مصونني من اإلنكار أو االنتهاك
الطرف نفسها فحسب، سواء عن طريق سلطاا التشريعية أو القضائية أو اإلدارية، بل أيضا ضد أفعال األشخاص 

 .خرين داخل الدولة الطرفاآل

حقوق فردية، فإا تعتمد بدورها على قدرة هي  ٢٧وعـلى الـرغم مـن أن احلقوق املصونة مبوجب املادة           ٢-٦
وبـناء عـلى ذلك، فقد يتعني على الدول اختاذ تدابري   . مجاعـة األقـلية عـلى احلفـاظ عـلى ثقافـتها أو لغـتها أو ديـنها          

ليات وصون حقوق أفرادها يف التمتع بثقافتهم ولغتهم ويف تطويرمها، ويف ممارسة إجيابية حلماية هوية أقلية من األق
ويف هذا الصدد، ينبغي أن يالحظ أن هذه التدابري . شـعائر ديـنهم، وذلـك باالشـتراك مـع أبـناء مجاعـتهم اآلخـرين               

ني خمتلف األقليات أو  مـن العهـد سـواء فـيما يتعلق باملعاملة ب     ٢٦ و ١-٢اإلجيابيـة جيـب أن حتـترم أحكـام املـادتني            
غري أنه طاملا كانت هذه التدابري تستهدف تصحيح الظروف . املعامـلة بـني األشخاص املنتمني إليها وباقي السكان        

أو اليت تنتقص منه، فإا جيوز أن تشكل تفريقا مشروعا  ٢٧اليت حتول دون التمتع باحلقوق املكفولة مبوجب املادة 
 .ن مستندة إىل معايري معقولة وموضوعيةيف إطار العهد، شريطة أن تكو

، تالحـظ اللجـنة أن الثقافة تتبدى بأشكال   ٢٧املـادة  الـيت حتميهـا   وفـيما يتعـلق مبمارسـة احلقـوق الـثقافية        -٧
وميكن أن . كـثرية، مـن بيـنها أسـلوب لـلعيش يرتـبط باستخدام موارد األرض، ال سيما يف حالة السكان األصليني          

ليدية مـثل صـيد السـمك أو الصـيد واحلـق يف العيـش يف احملميات الطبيعية اليت يصوا        يشـمل هـذا احلـق أنشـطة تقـ         
وقـد يتطـلب التمـتع ذه احلقوق تدابري للحماية قانونية إجيابية وتدابري لضمان االشتراك الفعال ألفراد             . )٩(القـانون 

 .مجاعات األقليات يف القرارات اليت تؤثر فيهم

من العهد على حنو أو  ٢٧املادة اليت حتميها وز شرعا ممارسة أي حق من احلقوق وتالحظ اللجنة أنه ال جي -٨
 .إىل حد يتناىف وسائر أحكام العهد

. تتعــلق حبقــوق تفــرض محايــتها الــتزامات حمــددة عــلى الــدول األطــراف  ٢٧وختــلص اللجــنة إىل أن املــادة  -٩
يـة الـثقافية والدينية واالجتماعية لألقليات   واهلـدف مـن محايـة هـذه احلقـوق هـو ضـمان بقـاء واسـتمرار تطـور اهلو                  

وعليه، تالحظ اللجنة أنه جيب محاية هذه احلقوق بصفتها هذه، وينبغي عدم . املعنية، مما يثري نسيج اتمع ككل
ولذلك فإن على الدول األطراف التزاما  . اخللط بينها واحلقوق الشخصية األخرى املمنوحة للجميع مبوجب العهد        

 .هذه احلقوق على حنو كامل، وينبغي هلا أن تبني يف تقاريرها التدابري اليت اختذا حتقيقا هلذه الغايةبضمان صون 
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 احلواشي

، )A/39/40( ٤٠الوثـائق الـرمسية لـلجمعية العامـة، الـدورة التاسعة والثالثون، امللحق رقم            انظـر    )١( 
وانظــر . CCPR/C/21/Rev.1در أيضـا يف الوثيقـة   ، الصــا)١املـادة  ) (٢١(١٢املـرفق السـادس، التعـليق العــام رقـم     

، الد الثاين، املرفق التاسع، الفرع ألف،       )A/45/40( ٤٠الدورة اخلامسة واألربعون، امللحق رقم      املـرجع نفسـه،     
 ٢٦، آراء اعــتمدت يف )بــرنارد اوميــناياك، قــائد عصــبة حبــرية لوبيكــون، ضــد كــندا ( ١٦٧/١٩٨٤الرســالة رقــم 

 .١٩٩٠مارس /آذار

، املرفق السابع، الفرع )A/43/40( ٤٠الدورة الثالثة واألربعون، امللحق رقم انظر املرجع نفسه،  )٢( 
 .١٩٨٨يوليه / متوز٢٧، آراء اعتمدت يف )كيتوك ضد السويد( ١٩٧/١٩٨٥زاي، الرسالة رقم 

 الثامن، الفرع ، املرفق)A/42/40( ٤٠دورة الثانية واألربعون، امللحق رقم ـالانظر املرجع نفسه،  )٣( 
١٩٨٧أبريل / نيسان٩، آراء اعتمدت يف )زوان دي فريس ضد هولندا. ه  . ف( ١٨٢/١٩٨٤دال، الرسالة رقم 

ــم     ــرع جــيم، الرســالة رق ــرجع نفســه، الف ــندا . غ. ل( ١٨٠/١٩٨٤؛ وامل ــنغ ضــد هول  ٩، آراء اعــتمدت يف )دان
 .١٩٨٧أبريل /نيسان

؛ الد الثاين، املرفق )A/45/40( ٤٠ألربعون، امللحق رقم الدورة اخلامسة واانظر املرجع نفسه،  )٤( 
نوفمرب / تشرين الثاين٨، مقرر مؤرخ يف )ضـد فرنسـا  . ك. ت( ٢٢٠/١٩٨٧العاشـر، الفـرع ألـف، الرسـالة رقـم         

 تشـرين  ٨، مقـرر اختـذ يف   )ضـد فرنسـا  . ك. م( ٢٢٢/١٩٨٧؛ واملـرجع نفسـه، الفـرع بـاء، الرسـالة رقـم       ١٩٨٩
 .١٩٨٩نوفمرب /الثاين

برنارد أوميناياك، رئيس عصبة حبرية     ( ١٦٧/١٩٨٤ أعـاله، الرسـالة رقم       ٢ و ١انظـر احلاشـيتني      )٥( 
ــم  ١٩٩٠مــارس / آذار٢٦، آراء اعــتمدت يف )لوبيكــون، ضــد كــندا  ــتوك ضــد  ( ١٩٧/١٩٨٥، والرســالة رق كي

 .١٩٨٨يوليه / متوز٢٧ آراء اعتمدت يف )السويد
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بشـأن املسـائل املتعـلقة بالـتحفظات الـيت توضع لدى التصديق على العهد أو             تعـليق عـام      ٢٤التعليق العام رقم 
الـربوتوكولني االخـتياريني املـلحقني بـه أو االنضمام إليها أو فيما يتعلق باإلعالنات اليت            

 )١٩٩٤الدورة الثانية واخلمسون، ( من العهد ١٤تصدر يف إطار املادة 

 دولة من الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق ٤٦، كانت ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١يف  -١
 حتفظـا يـتفاوت مغـزاها فيما يتعلق بقبوهلا          ١٥٠ دولـة قـد أدرجـت، فـيما بيـنها            ١٢٧املدنيـة والسياسـية وعددهـا       

ويستبعد بعض هذه التحفظات واجب توفري وضمان حقوق معينة حمددة يف . لاللتزامات املنصوص عليها يف العهد  
وقـد صـيغ بعضـها اآلخر بعبارات أعم موجهة يف أحيان كثرية حنو ضمان استمرار سيادة أحكام معينة يف                . العهـد 

على ان عدد التحفظات ومضموا ونطاقها . ومثة حتفظات أخرى أيضا تتصل باختصاص اللجنة. القانون الداخلي
. من احترام التزامات الدول األطرافقـد تفضـي إىل إضـعاف تـنفيذ العهـد تـنفيذاً فعاالً، وهي ترتع إىل االنتقاص                   

ومـن املهـم ان تعـرف الـدول األطـراف على وجه التحديد ما هي يف الواقع االلتزامات اليت تعهدت ا هي وسائر               
 من العهد أو ٤٠وجيـب عـلى اللجـنة، يف أداء الواجـبات املـلقاة عـلى عاتقهـا امـا مبوجب املادة              . الـدول األطـراف   

وهذا . ختياريني، ان تعرف ما إذا كانت دولة من الدول ملزمة بالتزام معني أو اىل أي حدمبقتضى الربوتوكولني اال
يتطلب حتديد ما إذا كان االعالن الذي يصدر من جانب واحد يشكل حتفظا أو اعالنا تفسرييا وحتديد مدى قبوله 

 .وما يترتب عليه من آثار

ل يف تعليق عام القضايا الناشئة يف جمال القانون الدويل      وهلـذه األسباب رأت اللجنة انه من املفيد ان تتناو          -٢
وحيــدد التعــليق العــام مــبادئ القــانون الــدويل الــيت تنطــبق عــلى إدراج    . والسياســة العامــة بشــأن حقــوق االنســان  

التحفظات واليت يتم بالرجوع إليها حتديد مدى مقبولية هذه التحفظات وتفسري املقصود ا ويتناول التعليق العام            
كمــا يتــناول دور اللجــنة نفســها فــيما يتصــل      . دور الــدول األطــراف فــيما يتعــلق بــتحفظات الــدول األخــرى      

ويتضمن بعض التوصيات إىل الدول األطراف احلالية من أجل إجراء مراجعة للتحفظات وإىل الدول               . بالتحفظات
عامة املتعلقة حبقوق االنسان اليت جيب أال طرافا بشأن االعتبارات القانونية واعتبارات السياسة الأاليت مل تصبح بعد 

 .تغيب عن باهلا إذا ما نظرت يف التصديق أو االنضمام مع إبداء حتفظات معينة

وليـس مـن السـهل دائمـاً متييـز التحفظ عن اإلعالن فيما يتعلق بفهم الدولة لتفسري حكم من األحكام أو                   -٣
 ان يـوىل إىل مـا تقصـده الدولـة ال إىل الشـكل الـذي تتخذه          إذ ان االعتـبار جيـب     . عـن بيـان حيـدد السياسـة العامـة         

فـإذا كـان القصـد مـن الـبيان، بصـرف الـنظر عـن تسـميته أو عنوانه، هو استبعاد أو تعديل األثر القانوين                 . الوثيقـة 
ر وعلى النقيض من ذلك، إذا كان ما يسمى حتفظا يقتص. )١(ملعاهدة ما يف انطباقها على الدولة، فإنه يشكل حتفظا

عـلى عـرض تفسـري الدولـة حلكم معني ولكنه ال يستبعد أو يعدل ذلك احلكم يف انطباقه على تلك الدولة، فإنه ال         
 .يشكل حتفظا يف الواقع



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 144 

 

ـا تواجـه صـعوبات يف ضـمان مجيـع احلقوق      أمكانيـة إبـداء الـتحفظات قـد تشـجع الـدول الـيت تـرى         إان   -٤
وقـد تـؤدي التحفظات وظيفة مفيدة   . امات الـواردة فيـه مبجمـلها   الـواردة يف العهـد عـلى ان تقـبل مـع ذلـك االلـتز         

. لـتمكني الدول من تكييف عناصر معينة يف قوانينها مع احلقوق األصيلة لكل شخص حسبما هي حمددة يف العهد             
إال انـه من املستحسن، من حيث املبدأ، ان تقبل الدول جمموعة االلتزامات كاملة، ألن معايري حقوق االنسان هي             

 .لتعبري القانوين عن احلقوق األساسية اليت حيق لكل فرد التمتع ا بوصفه كائناً بشرياًا

وهذا ينطبق . بـداء الـتحفظات كمـا انه ال يذكر أي نوع من التحفظات املسموح ا           إان العهـد ال حيظـر        -٥
 على انه ٢ من املادة ١الفقرة أما الربوتوكول االختياري الثاين فينص يف . أيضاً على الربوتوكول االختياري األول

ال يسمح بأي حتفظ على هذا الربوتوكول إال بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو االنضمام إليه "
ويـنص عـلى تطبيق عقوبة اإلعدام يف وقت احلرب طبقاً إلدانة يف جرمية بالغة اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية     

 . من هذه املادة على بعض االلتزامات اإلجرائية٣ و٢ الفقرتان وتنص" وترتكب يف وقت احلرب

فمسألة التحفظات يف إطار . غري ان عدم وجود حظر على إبداء التحفظات ال يعين جواز قبول أي حتفظ  -٦
ن  من اتفاقية فيينا لقانو)٣(١٩وتوفر املادة . العهـد والـربوتوكول االختياري األول مسألة حيكمها القانون الدويل        

فهي تقضي بأن للدول ان تضع حتفظا إذا كانت املعاهدة ال حتظر . )٢(املعاهدات ارشادات ذات صلة ذا املوضوع
ال يكون هذا التحفظ أالـتحفظات أو إذا كان التحفظ يندرج يف فئة التحفظات احملددة املسموح ا وذلك بشرط        

بعض املعاهدات األخرى املتعلقة حبقوق االنسان، ال ومع ان العهد، خبالف . متعارضا مع موضوع املعاهدة وهدفها
 .يتضمن اشارة حمددة اىل معيار املوضوع واهلدف، فإن هذا املعيار حيكم مسألة تفسري التحفظات ومدى مقبوليتها

ويف صـك حيـدد فيـه عـدد كبري جداً من احلقوق املدنية والسياسية، يكون يف كل مادة من املواد العديدة،       -٧
إذ ان موضوع العهد وهدفه يتمثالن يف إرساء معايري    . تفاعل بـني هـذه املـواد، مـا يؤمـن أهـداف العهـد              بـل ويف الـ    

مـلزمة قانونـا فـيما يتعـلق حبقـوق االنسـان مـن خـالل تعـريف حقـوق مدنية وسياسية معينة وإدراجها يف إطار من              
لــيت تصــدق عــليها، وتوفــري آليــة فعالــة االلــتزامات الــيت تكــون مــلزمة مــن الــناحية القانونيــة بالنســبة لتــلك الــدول ا 

 .لإلشراف على االمتثال لاللتزامات املتعهد ا

وعــلى الــرغم مــن ان . أمــا الــتحفظات الــيت ختــل بــالقواعد القطعيــة فــال تــتفق مــع موضــوع العهــد وهدفــه  -٨
 تطبيق قواعد املعـاهدات الـيت تشـكل جمـرد تـبادالت لاللـتزامات بـني الـدول تسـمح هلا بأن تتحفظ فيما بينها على            

القـانون الـدويل العـام، فـإن األمـر خيتـلف عـن ذلـك يف معاهدات حقوق االنسان اليت هي لصاحل األشخاص الذين              
وال (وبالتايل فإن األحكام الواردة يف العهد واليت هي من قواعد القانون الدويل العريف . يدخـلون يف نطاق واليتها   

وبناء على ذلك، ال جيوز .  ال جيوز ان تكون موضوعا للتحفظات   )ةسـيما عـندما يكـون هلـا طـابع القواعـد القطعي            
لدولـة ان حتـتفظ حبـق يف ممارسـة الـرق أو التعذيب أو إخضاع األشخاص ملعاملة أو عقوبة قاسية أو ال إنسانية أو          
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وجدان مهيـنة أو حرمام من احلياة تعسفاً أو اعتقاهلم واحتجازهم بشكل تعسفي أو حرمام من حرية الفكر وال     
والديــن، أو افــتراض ان الشــخص مذنــب مــا مل يثــبت بــراءته، أو إعــدام النســاء احلوامــل أو األطفــال، أو الســماح  
بالدعوة إىل الكراهية العتبارات قومية أو عنصرية أو دينية، أو إنكار حق األشخاص الذين بلغوا سن الزواج يف ان 

ويف حني .  اخلاصة ا أو ممارسة شعائر دينها أو استخدام لغتهايتزوجوا، أو إنكار حق االقليات يف التمتع بثقافتها
 قد يكون مقبوالً، فال جيوز إبداء أي حتفظ عام على احلق يف ١٤ان إبـداء التحفظات على أحكام معينة من املادة         

 . حماكمة عادلة

 ١تحفظ على املادة  وبتطـبيق معيـار املوضـوع واهلـدف تطـبيقا أعـم عـلى العهد، تالحظ اللجنة مثالً ان ال                    -٩
الـذي يـنكر عـلى الشـعوب احلـق يف تقريـر وضعها السياسي ويف السعي إىل حتقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية           

وباملثل فإن التحفظ على االلتزام باحترام وكفالة احلقوق، وعلى . والثقافية إمنا يتعارض مع موضوع وهدف العهد
كما انه ال جيوز لدولة ان حتتفظ حبق عدم اختاذ التدابري الالزمة .  غري مقبول يعترب ))١(٢املادة  (أساس غري متييزي    

 .))٢(٢املادة (على املستوى الداخلي إلعمال احلقوق املنصوص عليها يف العهد 

ويتعني ". املوضوع واهلدف"وحبـثت اللجـنة كذلـك مسـألة مـا إذا كانت فئات من التحفظات ختل مبعيار               -١٠
يما إذا كانت التحفظات على أحكام العهد اليت ال جيوز تقييدها تتمشى مع موضوع العهد  الـنظر بصـفة خاصـة فـ       

ويف حني انه ليس هناك أي تدرج يف أمهية احلقوق يف إطار العهد، فإنه ال جيوز تعليق إعمال بعض احلقوق . وهدفه
ولكن . قوق اليت ال جيوز تقييدها    وهـذا يـربز األمهيـة العظـيمة اليت تتسم ا احل           . حـىت يف أوقـات الطـوارئ الوطـنية        

 من العهد، مل جتعل مجيعها يف الواقع حقوقاً ال ٢٧ و٩احلقوق ذات األمهية األساسية، مثل تلك احملددة يف املادتني 
ومـن األسـباب الـيت جتعـل حقوقـاً معيـنة غري قابلة للتقييد هو ان تعليق إعماهلا يكون غري ذي صلة            . جيـوز تقييدهـا   
ومـن ذلـك مـثالً عـدم جـواز السـجن بسـبب العجـز عـن الوفـاء بدين                    (روعة حلالـة الطـوارئ الوطـنية        باملراقـبة املشـ   

كما يف حالة حرية (ومثـة سـبب آخـر هـو ان التقييد قد يكون يف الواقع مستحيالً           . )١١املنصـوص عـليه يف املـادة        
 بدوا ال تكون هناك سيادة ويف الوقت نفسه، ال جيوز تقييد بعض األحكام وذلك لسبب حمدد هو أنه. )الوجدان
 اليت تنص حتديداً على التوازن الذي جيب اقامته بني مصاحل الدولة وحقوق ٤فالتحفظ على أحكام املادة . للقانون

ويتسم ذا الطابع أيضا بعض احلقوق غري القابلة للتقييد واليت ال . األفراد يف أوقات الطوارئ يندرج يف هذه الفئة
 ومن األمثلة على ذلك حظر التعذيب     -ألحـوال الـتحفظ عـليها ألـا مـن القواعـد القطعية              ميكـن بـأي حـال مـن ا        

ويف حني انه ليس هناك ترابط تلقائي بني التحفظات على أحكام ال جيوز تقييدها . )٣(واحلـرمان مـن احليـاة تعسفياً      
ثقيــل لتــربير مــثل هــذه  والــتحفظات الــيت تتــناىف مــع موضــوع العهــد وهدفــه، فإنــه يقــع عــلى عــاتق الدولــة عــبء    

 .التحفظات
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وتوفر هذه . إن العهـد ال يـتألف من احلقوق احملددة فيه فحسب بل إنه يشمل أيضا ضمانات داعمة هامة    -١١
الضمانات االطار الالزم لتأمني احلقوق املنصوص عليها يف العهد وبالتايل فاا تتسم بأمهية أساسية بالنسبة ملوضوع 

ن إولذلك ف. ض هذه الضمانات على املستوى الوطين وبعضها اآلخر على املستوى الدويلوينطبق بع. العهد وهدفه
نه ال ميكن ألية دولة أن تضع حتفظا على      إوهكذا ف . التحفظات اليت يراد ا إزالة هذه الضمانات ال تكون مقبولة         

فمثل هذه .  حقوق اإلنسان تذكـر فيـه أـا ال تعـتزم توفري أي سبل انتصاف من انتهاكات              ٢ مـن املـادة      ٣الفقـرة   
كما أن العهد يتوخى، من أجل تعزيز بلوغ أهدافه . الضمانات تشكل جزءا ال يتجزأ من بنية العهد وتدعم فعاليته

والتحفظات اليت ترمي اىل جتنب هذا العنصر األساسي يف تصميم العهد، . احملددة، أن يسند اىل اللجنة دور الرصد   
فال جيوز لدولة أن . ني التمتع باحلقوق، إمنا تتناىف أيضا مع موضوع العهد وهدفهوهـو عنصـر موجـه أيضاً حنو تأم     

 أو مبقتضى ٤٠ن دور اللجنة يف اطار العهد، سواء مبقتضى املادة          اإذ  . حتـتفظ حبـق عـدم تقدمي تقرير تبحثه اللجنة         
وبالتايل فإن أي   . د اليها الـربوتوكولني االخـتياريني، يسـتتبع بالضـرورة تفسـري نصـوص العهد وإرساء أحكام يستن               

حتفـظ يـرفض اختصـاص اللجـنة يف تفسري مقتضيات أي أحكام يف العهد يكون أيضاً منافياً ملوضوع هذه املعاهدة                  
 .وهدفها

إن املقصـود بـالعهد هـو أن احلقـوق الـواردة فيـه ينـبغي أن تكفل جلميع األشخاص اخلاضعني لوالية دولة                         -١٢
فقد يستلزم األمر تعديل القوانني    .  الضـروري تلـبية بعـض املتطلـبات القائمـة          وهلـذه الغايـة، قـد يكـون مـن         . طـرف 

الوطنية على النحو املناسب لكي تراعي متطلبات العهد، وإنشاء آليات على املستوى احمللي من أجل اتاحة امكانية 
زوع الدول اىل   وكـثرياً ما تكشف التحفظات عن ن      . إنفـاذ احلقـوق املنصـوص عـليها يف العهـد عـلى هـذا املسـتوى                

ومما يثري القلق . اىل مستوى السياسة العامةاالجتاه ويف بعـض األحيـان يصل هذا   . العـزوف عـن تغيـري قـانون معـني        
بصفة خاصة التحفظات ذات الصيغة الواسعة اليت تؤدي أساساً اىل إبطال مفعول مجيع احلقوق املنصوص عليها يف 

. نون الوطين من أجل ضمان االمتثال لاللتزامات احملددة مبوجب العهدحداث أي تغيري يف القاإالعهد واليت تتطلب 
وعـندما ال يكـون هـناك وجـود ألحكـام تضـمن املطالبة             . وبذلـك ال تقـبل أيـة حقـوق أو الـتزامات دوليـة حقيقيـة               

 لتقدمي بإعمـال احلقوق املنصوص عليها يف العهد أمام احملاكم احمللية، وعندما ال تكون هناك كذلك إمكانية متاحة            
طـار الـربوتوكول االخـتياري األول، تكـون مجيـع العناصـر األساسية للضمانات          إالشـكاوى الفـردية اىل اللجـنة يف         

 .زيلتأاملنصوص عليها يف العهد قد 

ذا كان األمر إوتنشـأ هـنا مسألة ما اذا كانت التحفظات جائزة يف اطار الربوتوكول االختياري األول، و                -١٣
ي حتفظ من هذا القبيل يتناىف مع موضوع وهدف العهد أو مع موضوع وهدف الربوتوكول ذا كان أإكذلك، ما 

ومن الواضح أن الربوتوكول االختياري األول ميثل حبد ذاته معاهدة دولية متميزة عن العهد . االختياري األول ذاته
اللجنة يف أن  راف باختصاصويتمثل موضوع هذا الربوتوكول وهدفه يف االعت. ولكـنها مرتـبطة بـه ارتـباطا وثيقـا       

تتـلقى وتبحث البالغات اليت ترد من األفراد الذين يزعمون أم ضحايا النتهاك ارتكبته دولة من الدول األطراف    
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ألي حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد والدول تقبل احلقوق األساسية لألفراد على أساس العهد وليس على 
وتتمثل وظيفة هذا الربوتوكول يف متكني اللجنة من اختيار صحة االدعاءات . ولأساس الربوتوكول االختياري األ  

ن أي حتفظ على التزام للدولة باحترام وضمان حق من احلقوق الواردة يف العهد              إوبالتايل ف . املتعلقة بتلك احلقوق  
طار العهد ال إ احلقوق يف طار الربوتوكول االختياري األول وال يكون قد سبق إدراجه فيما يتعلق بنفسإيدرج يف 

دراجه إذ ال ميكن ابداء حتفظ على العهد من خالل      إ. يؤثـر عـلى واجـب تـلك الدولة باالمتثال اللتزامها األساسي           
طـار الـربوتوكول االخـتياري، ولكـنه ميكـن اسـتخدام مـثل هذا التحفظ لضمان عدم قيام اللجنة بفحص مدى          إيف  

وبالنظر اىل أن موضوع وهدف الربوتوكول  .  الربوتوكول االختياري األول   طارإامتـثال الدولـة لذلـك االلـتزام يف          
ن أي حتفظ إاالختياري األول يتمثالن يف اتاحة قيام اللجنة بفحص احلقوق امللزمة بالنسبة للدولة مبقتضى العهد، ف

اري األول حىت اذا يراد به استبعاد اختصاص اللجنة يف هذا الشأن يكون منافيا ملوضوع وهدف الربوتوكول االختي
طار الربوتوكول االختياري األول، على التزام إذ إن التحفظ الذي يدرج ألول مرة، يف إ. مل يكن منافيا للعهد ذاته

أساسـي يوحـي بـأن ما تقصده الدولة املعنية بذلك هو منع اللجنة من إبداء آرائها فيما يتعلق مبادة معينة من مواد               
 .العهد يف حالة فردية معينة

طار الربوتوكول االختياري األول ال تتفق مع إجراءات املطلوبة يف إلوترى اللجنة أن التحفظات املتعلقة با -١٤
جراءاا اخلاصة حسبما هو حمدد يف الربوتوكول       إفاللجـنة جيب أن تكون هي صاحبة الرأي يف          . موضـوعه وهدفـه   

دف اىل حصـر اختصاص اللجنة يف األفعال   بديـت حتفظـات ـ     اومـع ذلـك فقـد       . االخـتياري ويف نظامهـا الداخـلي      
ويف رأي اللجنة أن هذا ال يشكل      . واألحـداث الـيت تقـع بعـد سريان الربوتوكول االختياري األول بالنسبة للدولة             

ويف الوقت نفسه، . حتفظـاً بـل إنه ميثل يف الغالب بيانا يتفق مع االختصاص العادي للجنة من حيث النطاق الزمين          
اختصاصها حىت يف مواجهة مثل هذه البيانات أو املالحظات حينما تكون األحداث أو االفعال        تصـر اللجـنة عـلى       

الـيت وقعـت قـبل تـاريخ بدء نفاذ الربوتوكول االختياري األول قد ظلت تؤثر على حقوق أحد الضحايا بعد ذلك       
از قيام اللجنة، مبقتضى ضـافة مربر آخر لعدم جو  إىلإوقـد أدرجـت حتفظـات تـؤدي مـن الـناحية الفعـلية          . الـتاريخ 
. جراء مماثل آخرإ، بالنظر يف بالغ ما حينما يكون نفس املوضوع قد سبق أن حبث يف اطار  ٥ من املادة    ٢الفقرة  

وإذا كـان االلـتزام األساسـي يتمـثل هـنا يف ضـمان اسـتعراض حقـوق اإلنسـان املقررة لألفراد من قبل طرف ثالث             
ون احلق القانوين واملوضوع متطابقني مبوجب العهد وأي صك دويل آخر،       مسـتقل، فإن اللجنة ترى أنه حيثما يك       

 .ال يكون يف هذا التحفظ إخالل مبوضوع الربوتوكول االختياري األول واهلدف منه

إن اهلـدف األساسـي للـربوتوكول االخـتياري الـثاين هـو توسـيع نطـاق االلتزامات األساسية املتعهد ا يف                 -١٥
ويتضمن هذا . )٤(لتها بـاحلق يف احليـاة، مـن خـالل حظـر اإلعدام وإلغاء عقوبة االعدام     طـار العهـد، مـن حيـث صـ      إ

 من الربوتوكول تنص على ٢ من املادة ١فالفقرة . الـربوتوكول نصـاً يتعـلق بالـتحفظات حيـدد مـا هـو مسموح به          
ب طبقاً إلدانة يف قـبول نـوع واحـد مـن الـتحفظات وهو أن حتتفظ الدولة حبق تطبيق عقوبة االعدام يف وقت احلر               
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جرائيان يقعان على عاتق إومثة التزامان . جرمية بالغة اخلطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب يف وقت احلرب
 تلزم مثل هذه الدولة بإبالغ األمني العام،  ٢ من املادة    ١فالفقرة  . بـداء هـذا التحفظ    إالـدول األطـراف الراغـبة يف        

النضـمام اليه، باألحكام ذات الصلة من تشريعاا الوطنية اليت تطبق يف زمن           عـند التصـديق عـلى الـربوتوكول أو ا         
وترى اللجنة أن التحفظ الذي ال . ومـن الواضـح أن الغرض من ذلك هو حتقيق هديف التحديد والشفافية            . احلـرب 

رف اليت تعلن مثل  أن تقوم الدولة الط٢ من املادة ٣وتقتضي الفقرة . لـه أثر قانوين  يقـترن ـذا االبـالغ ال يكـون      
وترى اللجنة أنه ال . خطار األمني العام ببداية أو اية أي حالة حرب تكون منطبقة على أراضيها         إهـذا الـتحفظ ب    

 ما مل متتثل لاللتزام )أي اعتبار االعدام مشروعا يف زمن احلرب(جيوز للدولة السعي إىل االستفادة من هذا التحفظ 
 .٢ من املادة ٣رة االجرائي املنصوص عليه يف الفق

ذا كانت حتفظات حمددة متفقة إوترى اللجنة أن من املهم حتديد اهليئة اليت هلا السلطة القانونية للبت فيما  -١٦
وفيما يتعلق باملعاهدات الدولية بصورة عامة، أوضحت حمكمة العدل الدولية يف قضية       . مع موضوع العهد وهدفه   

أن الدولة اليت تعترض على حتفظ على أساس تعارضه ) ١٩٥١( بادة اجلماعيةاتفاقية منع جرمية اإلالتحفظات على 
مـع موضـوع وهـدف املعـاهدة، ميكـنها مـن خـالل هـذا االعـتراض، أن تعترب املعاهدة غري سارية بينها وبني الدولة                  

كثر اتصاال ذه أحكام أ ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام ٢٠ من املادة ٤وتتضمن الفقرة . املتحفظة
وهي تتيح للدولة امكانية االعتراض على حتفظ تبديه دولة . احلالـة فـيما يتعلق بقبول التحفظات واالعتراض عليها        

فالتحفظ . اآلثـار القانونيـة العتراضات الدول على التحفظات اليت تبديها دول أخرى      ٢١ة  وتتـناول املـاد   . أخـرى 
ويؤدي االعتراض على ذلك . يها بني الدولة املتحفظة والدول األخرى    أساسـا يسـتبعد إعمال األحكام املتحفظ عل       

 .اىل عدم إعمال التحفظ بني الدولة املتحفظة والدولة املعترضة إال يف احلدود اليت مل يشملها االعتراض

بيق وكما هو مبني أعاله، فإن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات هي اليت تقدم تعريفا للتحفظات وكذلك لتط -١٧
ولكن اللجنة تعتقد أن أحكام هذه االتفاقية . معيار املوضوع واهلدف يف حالة عدم وجود أية أحكام حمددة أخرى

بشـأن دور اعتراضـات الـدول فـيما يتعـلق بالـتحفظات ليسـت مناسـبة ملعاجلـة مشـكلة الـتحفظات عـلى معاهدات              
ــتحديد،    . حقــوق اإلنســان ــبادل   فهــذه املعــاهدات، ومــنها العهــد عــلى وجــه ال ال تشــكل جمموعــة مــن عمــليات ت

فمبدأ املعاملة باملثل فيما بني الدول ليس له مكان . االلتزامات فيما بني الدول، بل هي تعىن بتمتع األفراد حبقوقهم
وبالنظر . ٤١ هـنا، لـرمبا باستثناء السياق احملدود للتحفظات على االعالنات بشأن اختصاص اللجنة مبقتضى املادة             

 القواعـد التقليدية بشأن التحفظات ليس مالئماً بالنسبة للعهد، فان الدول كثريا ما ال جتد أية أمهية     اىل أن إعمـال   
وال ميكـن أن يسـتدل مـن عـدم وجـود احتجاج من قبل الدول أن        . قانونيـة أو حاجـة لالعـتراض عـلى الـتحفظات          

بديت من قبل أارة عارضة، وقد   وقد كانت االعتراضات املث   . الـتحفظ يتفق أو ال يتفق مع موضوع وهدف العهد         
نه كثريا ما ال حيدد أي إبعـض الـدول دون غريهـا وعـلى أسـس ال تكون حمددة دائماً وعندما يتم إبداء اعتراض، ف       

. أثـر قـانوين بـل إنـه يوضـح أحيانـا أن الطـرف املعـترض ال يعتـرب مـع ذلـك أن العهد غري سار بني األطراف املعنية                          
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واضح اىل حد جيعل من غري املأمون أن يفترض أن الدولة اليت مل تعترض على حتفظ ن هذا النمط غري إوباختصار ف
ويف رأي اللجـنة أنـه بالـنظر اىل املميـزات اخلاصـة لـلعهد بوصفه معاهدة من                . معـني تـرى أن هـذا الـتحفظ مقـبول          

إال . وضع تساؤلن مسألة ما يترتب على االعتراضات من آثار فيما بني الدول تظل مإمعاهدات حقوق اإلنسان، ف
أن االعـتراض عـلى حتفـظ مـا مـن جـانب الـدول ميكـن أن يوفـر بعـض االرشـادات للجـنة يف تفسـريها ملدى اتفاق                       

 .التحفظ مع موضوع العهد واهلدف منه

ويقـع عـلى عاتق اللجنة بالضرورة أن حتدد ما اذا كان حتفظ معني يتفق مع موضوع وهدف العهد وهذا               -١٨
ن هذه ليست، كما ذكر أعاله، مهمة من املناسب أن تقوم ا الدول األطراف فيما يتعلق يرجع اىل أسباب منها أ

ولكي تعرف . مبعاهدات حقوق اإلنسان، وهي من ناحية أخرى مهمة ال ميكن للجنة أن تتجنبها يف أداء وظائفها            
يقدم يف اطار الربوتوكول  أو النظر يف بالغ ٤٠اللجـنة نطـاق واجـبها يف حبث مدى امتثال دولة ما مبوجب املادة     

 بشـأن مـدى اتفـاق أو عـدم اتفـاق الـتحفظ مـع موضوع        ن عـليها بالضـرورة أن تعـتمد رأيـاً       إاالخـتياري األول، فـ    
ن إوبالنظر اىل الطابع اخلاص الذي تتسم به معاهدات حقوق اإلنسان، ف       . وهدف العهد ومع القانون الدويل العام     

د جيب أن حيدد بصورة موضوعية على أساس الرجوع اىل املبادئ  مـدى توافـق حتفـظ مـا مع موضوع وهدف العه           
وإن النتيجة اليت تترتب عادة على عدم قبول التحفظ ال . القانونيـة، واللجـنة مؤهلة بصفة خاصة ألداء هذه املهمة      

 تتمـثل يف عـدم سـريان العهـد اطالقـاً بالنسـبة لـلطرف املـتحفظ بـل إن مـثل هذا التحفظ يكون بصورة عامة قابالً                
 .للفصل مبعىن أن العهد يكون نافذاً بالنسبة للطرف املتحفظ دون استفادته من التحفظ

وجيـب أن تكون التحفظات حمددة وشفافة حبيث تكون اللجنة وكذلك اخلاضعون لوالية الدولة املتحفظة      -١٩
وبذلك ال . وق اإلنسان والـدول األطـراف األخـرى عـلى عـلم بااللـتزامات اليت مت أو مل يتم عقدها فيما يتعلق حبق                    

جيوز أن تكون التحفظات عامة بل جيب أن تشري اىل حكم معني من أحكام العهد وأن تبني بعبارات حمددة نطاق           
وعـند الـنظر يف مـدى توافـق الـتحفظات احملتمـلة مـع موضـوع وهـدف العهـد، ينـبغي للدول أن تأخذ يف              . حتفظهـا 

تحفظات وكذلك تأثري كل حتفظ منها على سالمة العهد اليت تظل متثل     االعتـبار أيضاً األثر االمجايل موعة من ال       
وال ينـبغي لـلدول أن تـبدي عـدداً مفـرطاً من التحفظات حبيث ينصب قبوهلا يف الواقع على عدد           . اعتـبارا أساسـياً   

مية ال ولكي ال تفضي التحفظات اىل حالة مستد. حمدود من التزامات حقوق االنسان وليس على العهد يف حد ذاته
ا ينبغي أال تؤدي بصورة منتظمة اىل التقليل من االلتزامات املتعهد    إتطـبق فيهـا املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، ف        

كما ينبغي أال تسعى االعالنات . ـا حبيث تقتصر على تلك القائمة حاليا يف معايري القانون الداخلي األقل تشددا        
لـتزامات احملـددة مبوجـب العهـد مـن دالالـا املستقلة باإلشارة إىل مطابقتها             التفسـريية أو الـتحفظات اىل جتـريد اال        

وينبغي للدول أال . لألحكـام القائمـة يف القـانون احملـلي أو إىل عـدم قبوهلا إال بقدر ما تكون مطابقة هلذه األحكام          
عهد مطابق لذلك املعىن حتاول، من خالل التحفظات أو االعالنات التفسريية، أن تقرر أن معىن نص من نصوص ال

 .الذي فسرته به أية هيئة أخرى منشأة مبوجب معاهدة دولية
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ومن . جـراءات لضـمان اتفـاق كـل حتفـظ مـع موضـوع العهد واهلدف منه       إوينـبغي لـلدول أن تسـتحدث        -٢٠
ت احمللية اليت املـرغوب فيـه أن تقوم الدولة اليت تبدي حتفظاً باإلشارة يف عبارات حمددة إىل التشريعات أو املمارسا      

تعـتقد أـا غـري مـتوافقة مـع الـتزامات العهـد املـتحفظ عـليها وبيـان الفـترة الزمـنية الـيت حتـتاج اليهـا جلعل قوانينها                          
وممارسـاا اخلاصـة مـتوافقة مـع العهد أو األسباب اليت جتعلها غري قادرة على جعل قوانينها وممارساا متوافقة مع          

ن تكفـل إعـادة الـنظر يف ضـرورة اإلبقـاء عـلى التحفظات بصورة دورية واضعة يف                   وينـبغي لـلدول أيضـاً أ      . العهـد 
وينبغي سحب التحفظات يف أقرب وقت . اعتبارها أي مالحظات وتوصيات تقدمها اللجنة أثناء النظر يف تقاريرها

عة التحفظات أو كمـا ينـبغي أن تتضـمن الـتقارير املقدمة اىل اللجنة معلومات عن االجراءات املتخذة ملراج       . ممكـن 
 .إعادة النظر فيها أو سحبها

 احلواشي 

 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام) د)(١(٢املادة  )١( 

وبدأ سرياا يف عام  ١٩٦٩عـلى الرغم من أن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات قد عقدت يف عام            )٢( 
القانون الدويل العام يف هذا الشأن حسبما سبق أن أكدته  فإن أحكامها تعرب عن - أي بعد سريان العهد -١٩٨٠

 .١٩٥١  لعامقضية التحفظات على اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيةحمكمة العدل الدولية يف 

 ولكـن ليـس بعـبارات تعين االحتفاظ باحلق يف التعذيب أو            ٧ و ٦أبديـت حتفظـات عـلى املـادتني          )٣( 
 .باحلرمان من احلياة تعسفا

 اليت هي نفسها   ٥إن اختصـاص اللجـنة فـيما يتعـلق ـذا االلـتزام املوسـع منصوص عليه يف املادة                     )٤( 
موضـوع شـكل من أشكال التحفظ على أساس أن املنح التلقائي هلذا االختصاص ميكن أن يتحفظ عليه من خالل      

 .بيان يفيد بعكس ذلك ويتم إصداره وقت التصديق على الربوتوكول أو االنضمام إليه

 )٢)(١()١٩٩٦الدورة السابعة واخلمسون،  (٢٥املادة  ٢٥التعليق العام رقم 

 مـن العهـد تقر وحتمي حق كل مواطن يف أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، وحقه يف أن            ٢٥إن املـادة     -١
النظر عن  ويطلب العهد إىل الدول، بغض      . له فرصة تقلد الوظائف العامة     ينـتخب أو ينـتخب، وحقـه يف أن تتاح         

ماهية دستورها أو نوع احلكم القائم، أن تعتمد ما قد يلزم من التدابري التشريعية والتدابري األخرى لضمان إمكانية 
 أساس احلكم الدميقراطي القائم على موافقة    ٢٥وتعترب املادة   . فعلية تسمح للمواطنني بالتمتع باحلقوق اليت حيميها      

 .ة يف العهدالشعب والذي يراعي املبادئ املكرس
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 من العهد متصلة حبق الشعوب يف تقرير مصريها وإن كانت           ٢٥وتعتـرب احلقوق املنصوص عليها يف املادة         -٢
 حبرية تقرير مركزها السياسي واختيار شكل )١(١فتتمتع الشعوب مبوجب احلقوق املشمولة يف املادة . متميزة عنه

راد يف املشـاركة بكـل مـا يعـين إدارة الشؤون العامة من              حـق األفـ    ٢٥وتتـناول املـادة     . دسـتورها أو نـوع حكمهـا      
وقــد تفضــي هــذه احلقــوق، بوصــفها حقوقــا فــردية، إىل عــدد مــن الشــكاوى تقــع يف إطــار الــربوتوكول . عمــليات

 .االختياري األول

خـالل مـا هـي عـليه احلـال بالنسـبة إىل حقـوق وحريات أخرى              " كـل مواطـن   " حقـوق    ٢٥وحتمـي املـادة      -٣
فتنبغي اإلشارة يف . )مـن احلقـوق الـيت توفـر جلميـع األفراد ضمن إقليم الدولة وحسب قضائها           (لعهـد   يعـترف ـا ا    

وال جيوز التمييز . ٢٥تقارير الدول إىل األحكام القانونية اليت تعرف اجلنسية يف إطار احلقوق احملمية مبوجب املادة 
اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو بـني املواطـنني يف هـذه احلقـوق على أساس العرق، أو اللون، أو         

وقد يستثري التمييز بني هؤالء . غريه، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو امللك، أو النسب أو غري ذلك من مركز
الذيـن يسـتحقون اجلنسـية مبوجـب ميالدهـم وهـؤالء الذيـن حيصـلون عليها بطلب اجلنسية، بعض التساؤالت فيما                      

فيجب أن تبني الدول يف تقاريرها ما إذا كان لديها أي فئات، من قبيل         . ٢٥بقـة ذلـك ألحكـام املـادة         يتعـلق مبطا  
املقـيمني بصـفة دائمـة، تتمتع ذه احلقوق بصورة حمدودة كتمتعها مثال حبق االقتراع يف االنتخابات احمللية أو حبق                   

 .شغل مناصب عمومية معينة

ــرض أي شــروط  ،وجيــب االســتناد  -٤ ــدى ف ــادة     ل ــة مبوجــب امل ــايري ،٢٥عــلى ممارســة احلقــوق احملمي  إىل مع
فقـد يكـون مـن املعقـول، على سبيل املثال، فرض حد أدىن للسن املطلوبة النتخاب الفرد أو               . موضـوعية ومعقولـة   

تعيينه لشغل وظائف معينة يكون أكرب من السن املطلوبة ملمارسة حق االنتخاب الذي ينبغي أن يتاح لكل مواطن            
. وال جيوز تعليق أو إبطال ممارسة املواطنني لتلك احلقوق إال ألسباب موضوعية ومعقولة ينص عليها القانون. بالغ

فقد يشكل العجز العقلي املثبت سببا، على سبيل املثال، حلرمان أحد األشخاص من حقه يف االنتخاب أو يف شغل 
 .منصب

 هو مفهوم واسع يتعلق مبمارسة السلطة السياسية،        )أ(رة  ومفهوم إدارة الشؤون العامة املشار إليه يف الفق        -٥
وعـلى وجـه اخلصـوص، السلطات التشريعية والتنفيذية واإلدارية؛ وهو يشمل شىت أوجه اإلدارة العامة كما خيص                

وجيب أن حتدد يف . حتديـد وتـنفيذ السياسـة العامـة الـيت سـتتبع عـلى األصـعدة الدوليـة والوطـنية واإلقلـيمية واحمللية                  
لدسـتور والقوانـني األخـرى كيفيـة توزيـع السـلطات، والوسائل اليت ستتاح للمواطنني األفراد كي ميارسوا حقهم              ا

 . يف املشاركة يف الشؤون العامة٢٥احملمي يف املادة 

ويشــارك املواطــنون مباشــرة يف إدارة الشــؤون العامــة عــندما ميارســون الســلطة بوصــفهم أعضــاء اهليــئات    -٦
ويشارك املواطنون يف إدارة   .  احلق يف املشاركة املباشرة    )ب(وتؤيـد الفقرة    . غل مناصـب تـنفيذية    التشـريعية أو بشـ    



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 152 

 

الشـؤون العامـة بصـفة مباشـرة، أيضـا، عـندما خيـتارون دستورهم أو يعدلونه، أو يبتون يف مسائل عامة عن طريق              
ــل    وجيــوز للمواطــنني أن . )ب(فقرة االســتفتاءات الشــعبية أو غريهــا مــن اإلجــراءات االنــتخابية الــيت جتــري طــبقا ل

يشـاركوا مباشـرة بانضـمامهم إىل اـالس الشـعبية املخولـة بسـلطة اختـاذ القـرارات يف املسـائل احمللية أو يف شؤون                 
وجيب، حيثما أقرت املسامهة . مجاعـة معيـنة، وبانتسـام إىل هيـئات تنشـأ بالتشـاور مـع احلكومـة لتمثيل املواطنني            

 وأال تفرض عليهم ٢ من املادة ١أال مييزوا بني املواطنني بناء على األسس املذكورة يف الفقرة   املباشـرة للمواطنني،    
 .قيود غري معقولة

 أنـه يف حـال مشـاركة املواطـنني يف إدارة الشـؤون العامـة عـن طريق ممثلني               ٢٥ويفـترض ضـمنيا يف املـادة         -٧
طة حكومية وأم بالتايل حياسبون نتيجة العملية االنتخابية خيتاروم حبرية، أن هؤالء املمثلني ميارسون يف الواقع سل

ويفترض ضمنيا، أيضا، أن املمثلني ال ميارسون إال السلطات اليت خيولون ا      . عـلى كيفيـة ممارسـتهم لتلك السلطة       
قتراع اليت أما املشاركة عن طريق املمثلني املنتخبني حبرية فهي متارس من خالل عملية اال. طبقا لألحكام الدستورية

 .)ب(جيب أن تقرها قوانني تكون مطابقة ملا ورد يف الفقرة 

وكذلك، يشترك املواطنون يف إدارة الشؤون العامة مبمارسة النفوذ من خالل املناقشات العامة واحلوار مع  -٨
تماع، وتكوين وتعزز هذه املشاركة بضمان حرية التعبري، واالج. ممثليهم، أو من خالل قدرم على تنظيم أنفسهم

 .اجلمعيات

 على أحكام حمددة تتناول حق املواطنني يف املشاركة يف إدارة الشؤون           ٢٥ مـن املادة     )ب(وتـنص الفقـرة      -٩
 من إجراء انتخابات دورية نزيهة لضمان )ب(وال بد استنادا إىل الفقرة . العامـة كناخـبني أو مرشـحني لالنتخاب      
وجيب أن جتري . اس عما ميارسونه من سلطات تشريعية أو تنفيذية تعهد إليهمشعور املمثلني بأم حماسبون أمام الن

تـلك االنـتخابات بصـورة دوريـة على فترات ال تكون متباعدة أكثر مما ينبغي لتضمن أن سلطة احلكومة ما زالت                
 )ب(لفقرة وجيـب أن تضـمن احلقـوق واحلريات املنصوص عليها يف ا   . قائمـة عـلى التعـبري احلـر عـن إرادة الناخـبني        

 .مبوجب القانون

وجيـب أن يقـر حـق االقـتراع يف االنـتخابات واالسـتفتاءات الشـعبية مبوجب القانون وجيوز أن خيضع هذا           -١٠
ومن غري املعقول تقييد هذا احلق على . تعيني حد أدىن لسن ممارسة حق االنتخابمثل لتقييدات معقولة، فقط احلق 

وجيب أال . وط اإلملام بالقراءة والكتابة، أو مستوى التعليم، أو امللكيةأسـاس اإلصـابة بعجز جسمي، أو فرض شر   
 .يشكل االنتساب إىل عضوية أحد األحزاب شرطا لألهلية يف االنتخاب أو أساسا لعدم األهلية

وجيـب عـلى الـدول أن تـتخذ تدابري فعالة لكي تضمن جلميع املؤهلني لالنتخاب إمكانية ممارستهم حلقهم               -١١
كما ينبغي، . نـبغي، حيـثما كـان تسـجيل الناخـبني ضـروريا، السهر على تيسري هذه العملية وعدم إعاقتها               في. ذاك
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حيثما طلب الوفاء بشروط إثبات اإلقامة قبل التسجيل، أن تكون تلك الشروط معقولة وأال تفرض بأسلوب حيرم 
جيب أن يطبق حبذافريه، حظر أي تدخل وينبغي أن يتم، عمال بقانون العقوبات الذي . املشردين من حق االنتخاب

وتعترب محالت تثقيف وتسجيل . تعسـفي يف عمـليات التسـجيل أو االقـتراع وكذلك أي ديد أو ختويف للناخبني            
 . ممارسة فعالة٢٥الناخبني ضرورية لضمان ممارسة جمتمع متنور للحقوق املنصوص عليها يف املادة 

وحـرية تكويـن اجلمعيـات شـروطا أساسـية، أيضـا، ملمارسـة حق             وتشـكل حـرية التعـبري وحـرية الـتجمع،            -١٢
وينبغي أن تتخذ تدابري إجيابية للتغلب على صعوبات معينة من قبيل . االنتخاب بصورة فعالة، لذا جيب محايتها متاما

خاب من األميـة، والعوائـق الـلغوية، والفقـر، أو مـا يعيق حرية التنقل مما حيول دون متكن األشخاص املؤهلني لالنت                
كما ينبغي أن . وجيب أن توفر املعلومات واملواد الالزمة لالقتراع بلغات األقليات . ممارسـة حقوقهـم بصورة فعلية     

تعـتمد أساليب معينة، مثل استخدام الصور الفوتوغرافية والرموز لضمان أن الناخبني األميني حصلوا على ما يلزم       
ى الدول األطراف أن تبني يف تقاريرها طريقة معاجلتها للصعوبات وجيب عل. من املعلومات لتمكينهم من االختيار

 .املشار إليها يف هذه الفقرة

أن تضـمن تقاريـر الـدول وصـفا لألحكـام الـيت تضـبط حق االنتخاب ووصفا لكيفية إعمال هذه                     ينـبغي   و -١٣
 وصفا للعوامل اليت تعوق     وكذلـك، ينـبغي أن تضـمن تقاريـر الـدول          . األحكـام خـالل الفـترة املشـمولة يف الـتقرير          

 .املواطنني يف ممارسة حق االنتخاب، وللتدابري اإلجيابية املتخذة للتغلب على تلك العوامل

األحكام التشريعية اليت حترم املواطنني من حقهم يف        يف تقاريرها   لدول األطراف أن تبني وتشرح      ل ينـبغي و -١٤
فإن كانت اإلدانة الرتكاب جرمية هي سبب . لة وموضوعيةوينبغي أن تكون أسباب هذا احلرمان معقو. االنتخاب

وجيب أال حيرم من . احلرمان من هذا احلق، جيب أن تكون فترة احلرمان متناسبة مع خطورة اجلرمية وأمهية العقوبة          
 .ممارسة حق االنتخاب األشخاص الذين احتجزت حريتهم ولكن مل تتم إدانتهم بعد

خاب حرية اختيار املرشحني بإعمال حق ترشيح النفس واغتنام الفرص لتقلد       وتضمن للمتمتعني حبق االنت    -١٥
وينـبغي أن تكـون أي تقييـدات تفرض على حق ترشيح النفس لالنتخاب، مثل تعيني حد            . املناصـب إعمـاال فعـاال     

  أي شخص مؤهل، غري منىنوجيب أال يستث. أدىن للسـن، تقييـدات مـربرة قائمـة عـلى معـايري موضـوعية ومعقولة             
تنطـبق عـليه هـذه الـتقييدات، من ترشيح نفسه لالنتخاب ألسباب غري مقبولة أو ألسباب متييزية من قبيل مستوى                 

وجيب عدم إخضاع أي شخص ألي شكل كان . التعليم، أو مكان اإلقامة، أو النسب، أو بسبب انتمائه السياسي
دول األطراف أن تبني وتوضح ما لديها من     وينـبغي لـل   . مـن أشـكال الـتمييز أو الـتحيز ـرد قيامـه بترشـيح نفسـه                

 .أحكام تشريعية تسمح مبنع أفراد مجاعة أو فئة من الناس من ترشيح أنفسهم لتقلد املناصب



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 154 

 

وينبغي، يف حال .  أن تكـون شـروط تـاريخ الـتعيني، أو الرسـوم أو الكفاالت معقولة وغري متييزية           ينـبغي و -١٦
أي يف ( املناصب الترشيحية على أا تتعارض مع شغل مراكز معينة   وجـود مـربرات معقولة تدعو إىل اعتبار بعض        

، أال تقيد التدابري املتخذة لتفادي )القضاء، أو بالنسبة إىل مناصب عسكرية من الرتب العالية، أو يف اإلدارة العامة
انني استنادا إىل معايري وجيب أن حتدد يف القو.  تقييدا ال لزوم له)ب(تضارب املصاحل احلقوق احملمية مبوجب الفقرة 

 .موضوعية ومعقولة وحسب إجراءات منصفة األسباب اليت جتيز فصل شاغلي املناصب املنتخبني

 أال يقيـد حـق األشـخاص يف ترشـيح أنفسـهم لالنـتخاب بشـروط غـري معقولـة تطـالب بأن يكون                         ينـبغي و -١٧
طلب إىل املرشح تلبية شرط توافر عدد وإن . املرشـح منتسـبا إىل عضـوية أحـد األحـزاب أو عضـوية أحزاب معينة          

. أدىن من املؤيدين لقبول ترشيحه، وجب أن يكون هذا الشرط ضمن املعقول وأال يستخدم كعائق لصد املرشحني
 من العهد حلرمان أي شخص ٥ من املادة )١(وال جيوز التذرع باملذهب السياسي دون املساس مبا ورد يف الفقرة            

 .من ترشيح نفسه لالنتخاب

ــبغي و -١٨ ــة         ين ــيت حتــدد شــروط شــغل املناصــب العام ــة ال ــدول وصــفا لألحكــام القانوني ــر ال أن تضــمن تقاري
وجيب أن . باالنـتخابات وتـبني مجيـع الـتقييدات املوضـوعة عـلى شـغل مناصـب معيـنة واملؤهـالت املطـلوبة لشغلها                   

وجيب أن .  أو تقييدات أخرىتوضـح الـتقارير شـروط الـتعيني، أي احلـد األدىن املطلوب من السن، وأي مؤهالت           
مبا يف (تذكـر الـتقارير مـا إذا وجدت تقييدات تستثين انتخاب بعض األشخاص من ذوي املراكز يف اخلدمة العامة                     

وينبغي وصف األسباب واإلجراءات .  لشـغل مناصـب عامـة معيـنة    )ذلـك مناصـب يف الشـرطة أو اخلدمـة املسـلحة          
 .املنتخبنيالقانونية املعتمدة لفصل شاغلي املناصب 

، أن تكون االنتخابات نزيهة وحرة جتري دوريا يف إطار قوانني تضمن ممارسة             )ب(، وفقـا للفقرة     بوجيـ  -١٩
وجيـب أن يتمـتع املؤهـلون لالنـتخاب حبـرية اإلدالء بصوم ملن خيتارون من بني         . حقـوق االنـتخاب ممارسـة فعـلية       

تفتاء الشـعيب أو االسـتفتاء العـام، وأن يتمتعوا حبرية    املرشـحني لالنـتخاب ولصـاحل أو ضـد أي اقـتراح يطـرح لالسـ           
مناصـرة احلكومـة أو معارضـتها دون إخضـاعهم لـنفوذ مفـرط أو قسـر مـن أي نوع كان مما قد يشوب أو يكبت                     

وجيـب أن ميكـن الناخـبون مـن تكويـن رأيهم بصورة مستقلة دون التعرض           . حـرية الـناخب يف التعـبري عـن مشـيئته          
وقد . ستخدام العنف، أو اإلكراه، أو اإلغراء، أو حماوالت التدخل بالتالعب مهما كان نوعهاللعنف أو التهديد با

تكـون بعـض الـتقييدات املعقولـة الـيت تسـتهدف احلـد مـن تكـاليف احلمـالت االنـتخابية مـربرة إن كانت ضرورية                     
يشوا إفراط يف اإلنفاق لصاحل أي لضمان حرية االختيار التامة للناخبني، أو للتأكد من أن العملية الدميقراطية ال      

 .وجيب أن تراعى النتائج اليت تسفر عنها االنتخابات الرتيهة وأن يتم تنفيذها. من املرشحن أو األحزاب

وينـبغي إنشـاء سلطة انتخابية مستقلة لإلشراف على عملية االنتخاب ولضمان إنصافها ونزاهتها وسريها         -٢٠
وينبغي للدول أن تتخذ التدابري الالزمة لضمان سرية االقتراع . طابق أحكام العهد وفقـا لـلقوانني املعمـول ـا مبا ي         
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وذلك يعين وجوب محاية الناخبني من شىت أشكال . أثـناء االنـتخابات، مبـا يف ذلـك االقـتراع الغيـايب حيـثما وجـد          
م، ومحاية هؤالء من أي القسر أو اإلغراء اليت تدفعهم إىل الكشف عن نواياهم االقتراعية أو عمن استفاد من صو

ويعترب كل ما يبطل هذه احلقوق منافيا ملا ورد من أحكام يف املادة . تدخل غري قانوين أو تعسفي يف عملية االقتراع
وجيـب أن تضـمن، أيضـا، سـالمة صـناديق االقـتراع، وأن تفرز األصوات يف حضور املرشحني أو             .  مـن العهـد    ٢٥

قلة يف عملية االقتراع وفرز األصوات وتتاح إمكانية املراجعة القضائية أو   وينـبغي أن تدقق جهات مست     . وكالئهـم 
وجيب أن توفر املساعدة املتاحة . غريها من اإلجراءات املشاة لضمان ثقة الناخبني بأمانة االقتراع وفرز األصوات

بني عــلى هــذه كمــا جيــب الســعي إلطــالع الناخــ. لــلمعوقني فــاقدي البصــر أو األميــني عــن طــريق جهــات مســتقلة 
 .الضمانات على أكمل وجه

على أن تراعى يف أي رص احلجيب أن العهـد ال يفـرض اتـباع أي نظام انتخايب خاص،          عـلى الـرغم مـن       و -٢١
 من العهد، وأن تضمن وتنفذ حرية ٢٥نظـام يؤخـذ بـه يف دولـة من الدول األطراف احلقوق احملمية مبوجب املادة             

 وينبغي أن يطبق املبدأ اآلخذ بالصوت الواحد للشخص الواحد، وأن يساوى بني .للناخبني يف التعبري عن مشيئتهم
وجيب أال يفضي تعيني احلدود االنتخابية وأسلوب االقتراع إىل تكوين فكرة مشوهة عن     . أصـوات مجيـع الناخـبني     

ملواطنني يف اختيار توزيع الناخبني أو إىل التمييز ضد أي فئة من الفئات، كما جيب أال يؤدي ذلك إىل إبطال حق ا
 .ممثليهم حبرية أو تقييد هذا احلق بصورة غري معقولة

أن تـبني تقاريـر الـدول مـا هـي الـتدابري املعتمدة لضمان انتخابات حقيقية وحرة ودورية، وكيف         ينـبغي   و -٢٢
أن تصف النظام وينبغي للتقارير . يضـمن ويـنفذ نظامهـا االنـتخايب أو نظمهـا االنـتخابية التعبري عن إرادة الناخبني             

وكذلك ينبغي للتقارير أن . االنـتخايب وأن توضـح كيـف متثل يف اهليئات املنتخبة خمتلف اآلراء السياسية يف اتمع      
تصـف القوانـني واإلجـراءات الـيت تضـمن لكـل مواطـن ممارسـة حقـه فعال يف االنتخاب حبرية، وتبني كيف يضمن                         

 أن توضح التقارير كيف مت تطبيق هذه الضمانات عمليا ينبغيو. القـانون سـرية وأمانـة وصـالحية عمـلية االقتراع        
 .خالل الفترة املشمولة يف التقرير

 حـق املواطـنني والفـرص املتاحة هلم لتقلد مناصب يف اخلدمة             ٢٥ مـن املـادة      )ج(وتتـناول الفقـرة الفـرعية        -٢٣
 قدم املساواة أن تكون املعايري وجيـب لضـمان فرصـة احلصـول على هذه الوظائف على         . العامـة عـلى قـدم املسـاواة       

وجيوز اختاذ  . واإلجـراءات املتـبعة يف الـتعيني، والـترقية، والوقـف املؤقـت عـن العمـل، والطـرد، موضوعية ومعقولة                    
تدابـري تصـحيحية يف احلـاالت املناسـبة لضـمان إمكانيـة تقـلد وظـائف يف اخلدمـة العامـة جلميـع املواطنني على قدم                         

إمكانيـة االلـتحاق باخلدمـة العامـة عـلى قدم املساواة واستنادا إىل معايري اجلدارة العامة،                 وتضـمن إتاحـة     . املسـاواة 
ويعترب ضمان . وإتاحـة الوظـائف الثابـتة، حترر من يشغل منصبا يف اخلدمة العامة من أي تدخل أو ضغوط سياسية        
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، لدى ممارسته ٢ من املادة ١عدم إخضاع أي شخص للتمييز على أساس أي سبب من األسباب املبينة يف الفقــرة 
 .، أمرا يتسم بأمهية بالغة٢٥ مـن املادة )ج(حلقوقه املكرسة يف الفقرة الفرعية 

وينبغي لتقارير الدول أن تشمل وصفا لشروط تقلد مناصب يف اخلدمة العامة، وللتقييدات املفروضة على  -٢٤
ؤقت عن العمل، والطرد أو العزل من الوظيفة، فضال عن ذلك، واإلجراءات املتبعة يف التعيني، والترقية، والوقف امل

وكذلك، جيب أن تبني . وصـف اآلليـات القضـائية أو غريهـا مـن آليـات املـراجعة الـيت تنطبق على هذه اإلجراءات                 
 .التقارير كيفية استيفاء شرط املساواة وما إذا كانت اختذت تدابري تصحيحية وإىل أي مدى يف حالة اختاذها

ــتام بــاحلقوق احملميــة مبوجــب املــادة   وضــروري -٢٥ ، أن يــتمكن املواطــنون واملرشــحون  ٢٥ لضــمان التمــتع ال
وذلك . واملمثلون املنتخبون من تبادل املعلومات واآلراء بكل حرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والسياسية       

. تقييد، وعلى إطالع الرأي العاميفترض وجود صحافة حرة قادرة على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو 
 من العهد، ومراعاة هذه احلقوق ٢٢ و٢١ و ١٩ويتطـلب ذلـك التمـتع متتعا تاما باحلقوق املضمونة مبوجب املواد             

عـلى أمت وجـه، مبـا فيهـا حـق الفـرد يف ممارسـة نشـاط سياسـي مبفـرده أو بانتسـابه إىل حـزب سياسـي أو غـريه من                     
العامـة، وحق تنظيم مظاهرات واجتماعات سلمية، وحق االنتقاد واملعارضة،   املـنظمات، وحـرية مناقشـة الشـؤون         

 .وحق نشر املقاالت السياسية، وحق تنظيم محلة انتخابية والدعاية ملبادئ سياسية

ويعتـرب احلـق يف حـرية تكويـن اجلمعيـات، مبـا يف ذلـك احلـق يف تشـكيل منظمات تعىن بالشؤون السياسية             -٢٦
ــتحاق ــ  ــة واالل ــادة     والعام ــة مبوجــب امل ــلحقوق احملمي ــنظمات، إضــافة أساســية ل فاألحــزاب السياســية  . ٢٥ذه امل

فيجب على الدول   . واالنضـمام إىل عضوية األحزاب تلعب دورا هاما يف إدارة الشؤون العامة والعملية االنتخابية             
لتطبيق بغية متكني مواطنيها من  الواجبة ا٢٥أن تضمن يف إدارا الداخلية مراعاة األحزاب السياسية ألحكام املادة 

 .ممارسة حقوقهم املعترف ا يف إطار هذه املادة

تفسري أي حقوق معترف ا وحممية مبوجب      ال جيوز    من العهد،    ٥ مـن املادة     ١ومـراعاة ألحكـام الفقـرة        -٢٧
 احلقوق واحلريات ، على أا تنطوي على احلق يف القيام بعمل أو إقرار أي عمل يهدف إىل القضاء على      ٢٥املادة  

 .احملمية مبوجب العهد أو تقييدها إىل حد أبعد مما هو منصوص عليه يف هذا العهد

 احلواشي

يوليه / متـوز ١٢ املعقـودة يـوم   )الـدورة السـابعة واخلمسـون   ( ١٥١٠اعـتمدته اللجـنة يف جلسـتها        )١( 
١٩٩٦. 

 .تعليق العاميشري الرقم الوارد بني قوسني إىل الدورة اليت اعتمد فيها ال )٢( 
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 )*١٩٩٧الدورة احلادية والستون، (استمرارية االلتزامات  ٢٦التعليق العام رقم 

ال حيـتوي العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنية والسياسية على أي حكم بشأن إائه وال ينص على أي          -١
نسـحاب على ضوء القواعد  ولذلـك جيـب الـنظر يف إمكانيـة اإلـاء أو الـنقض أو اال           . نقـض لــه أو انسـحاب مـنـه        

وعلى هذا األساس، ال خيضع    . املنطـبقة مـن القـانون الـدويل العـريف، الـيت تتجـلى يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات                  
العهـد للـنقض أو لالنسحاب منه ما مل يثبت أن األطراف انتوت اإلقرار بإمكانية النقض أو االنسحاب أو أن يرد          

 .كم طبيعة املعاهدةضمنا حق خيول القيام بذلك حب

وعدم إقرار األطراف يف العهد بإمكانية النقض وكون عدم اإلشارة إىل النقض مل يكن جمرد إغفال صادر    -٢
ــبوهلا    ) ٢(٤١عــن األطــراف مهــا أمــران تظهــرمها حقيقــة أن املــادة     ــة طــرف بســحب ق مــن العهــد ال تســمح لدول

وجيه إشعار مناسب ذا املعىن على حني أنه ليس هناك الختصاص اللجنة بالنظر يف رسائل م الدول عن طريق ت         
وفضال عن ذلك، فإن الربوتوكول االختياري امللحق . أي حكم يتعلق بنقض العهد يف حد ذاته أو باالنسحاب منه

ويضاف إىل ذلك، . بـالعهد، الـذي مت الـتفاوض عـليه واعتماده بالتزامن مع العهد، يسمح للدول األطراف بنقضه                
 املقارنـة، فـإن االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـلى مجيـع أشـكال الـتمييز العنصـري اليت اعتمدت يف السنة                وعـلى سـبيل   

السابقة العتماد العهد، تسمح صراحة بالنقض ولذلك ميكن اخللوص إىل أن واضعي العهد تعمدوا استبعاد إمكانية 
 .لذي أغفلت صياغته عمدا شرط النقضواالستنتاج نفسه ينطبق على الربوتوكول االختياري الثاين، ا. النقض

وفضال عن ذلك، فمن الواضح أن العهد ليس من قبيل املعاهدات اليت تنطوي ضمنا، حبكم طبيعتها، على  -٣
وجبـانب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي أعد واعتمد هو          . احلـق يف الـنقض    

املدنية والسياسية يف وقت واحد، يتخذ العهد شكل معاهدة إلضفاء طابع قانوين   والعهـد الـدويل اخلـاص باحلقوق        
على حقوق اإلنسان العاملية اسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وهذه الصكوك الثالثة غالبا ما يشار إليها 

ة والسياسية على هذا النحو ال إن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدني". الشرعية الدولية حلقوق اإلنسان  "بوصفها  
 .يتصف بالطابع املؤقت الذي تتسم به معاهدات ترى اإلقرار حبق يف النقض بالرغم من غياب نص حمدد ذا املعىن

واللجنة املعنية . إن احلقـوق اسـدة يف العهـد هـي مـلك للسـكان الذيـن يعيشـون يف إقليم الدولة الطرف                      -٤
، كما تشهد بذلك ممارساا الدائبة، وجهة النظر القائلة بأن السكان فور منحهم حبقوق اإلنسان تبنت على الدوام

 محايـة لـلحقوق الـواردة يف العهـد تؤول تلك احلماية إىل اإلقليم وتظل ملكا لسكانه، برغم ما يطرأ من تغيري على            
____________________ 

 .، املرفق السابعA/53/40وارد يف الوثيقة  * 
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الطرف، مبا يف ذلك جتزئتها إىل أكثر من دولة واحدة أو حتوهلا إىل دولة خلف أو أي إجراء الحق         حكومة الدولة   
 .تتخذه الدولة الطرف ويستهدف حرمام من احلقوق اليت يضمنها العهد

ولذلك تعتقد اللجنة اعتقادا جازما بأن القانون الدويل ال يسمح لدولة صدقت على العهد أو انضمت إليه  -٥
 .فت دولة أخرى فيه أن تنقض هذا العهد أو تنسحب منهأو خل

 )*١٩٩٩الدورة السابعة والستون، ) (حرية التنقل (١٢املادة  ٢٧التعليق العام رقم 

وهي تتفاعل مع عدة حقوق أخرى واردة يف      . متـثل حـرية التـنقل شـرطا ال بـد مـنه لتـنمية اإلنسـان احلرة                  -١
وقد . ص تقارير الدول األطراف وبالغات األفراد يف كثري من األحيان         العهـد كمـا يتضـح مـن جتربة اللجنة يف فح           

إىل الصلة اخلاصة بني ) ١٩٨٦، "وضع األجانب مبوجب العهد ("١٥أشـارت اللجـنة أيضـا يف تعـليقها العـام رقم           
 .)١(١٣ و١٢املادتني 

جيب أالَّ تبطل مبدأ حرية ، ١٢والقيـود املسموح ا، اليت ميكن فرضها على احلقوق احملمية مبوجب املادة              -٢
، واحلاجة إىل االتساق مع احلقوق      ٣، الفقرة   ١٢التـنقل، وهـي حيكمهـا شـرط الضـرورة املنصـوص عـليه يف املادة                 

 .األخرى املعترف ا يف العهد

وينـبغي أن تقـدم الــدول األطـراف يف تقاريـرها إىل اللجــنة معـلومات عـن القواعــد القانونيـة واملمارســات         -٣
، آخذة يف احلسبان املسائل املطروقة يف هذا   ١٢والقضـائية احملـلية املتصـلة بـاحلقوق احملميـة مبوجـب املـادة               اإلداريـة   

 .وجيب أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن وسائل االنتصاف املتاحة يف حالة تقييد هذه احلقوق. التعليق العام

 )١الفقرة (حرية التنقل وحرية إختيار مكان اإلقامة 

تمـتع كـل فـرد موجـود بصفة قانونية يف إقليم دولة ما باحلق يف حرية التنقل واختيار مكان إقامته داخل             ي -٤
أما مسألة وجود . ومن حيث املبدأ، يوجد مواطنو الدولة بصفة قانونية دائماً داخل إقليم تلك الدولة. ذلك اإلقليم

مها القانون الداخلي للدولة، الذي جيوز له أن يفرض داخل إقليم دولة ما فهي مسألة حيك" بصفة قانونية"أجنيب ما 
ويف هذا الصدد، . قيوداً على دخول األجنيب إىل إقليم الدولة، شريطة أن متتثل تلك القيود اللتزامات الدولة الدولية

د رأت اللجـنة بالنسـبة لألجنيب الذي دخل دولة ما بطريقة غري مشروعة، ولكن وضعه أصبح متفقاً مع القانون بع        
 وما أن يصبح الشخص . ١٢ ألغراض املادة )٢(ذلـك، أن وجـوده داخـل إقلـيم تـلك الدولـة جيـب أن يعتـرب قانونيـاً             

____________________ 

 .CCPR/C/21/Rev.1/Add.9وارد يف الوثيقة  * 
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، ١٢ة  من املاد٢ و١موجـوداً بصـفة قانونيـة داخـل دولـة مـا، فـإن أي قيـود عـلى حقوقه احملمية مبوجب الفقرتني            
وكذلـك أي معاملة خمتلفة عن املعاملة اليت حيظى ا املواطنون، ال بد من تربيرها مبوجب القواعد املنصوص عليها             

ولـذا، مـن املهم أن تشري الدول األطراف يف تقاريرها إىل احلاالت اليت تعامل فيها     . )٣(١٢ مـن املـادة      ٣يف الفقـرة    
 .ا يف هذا الصدد، وإىل مربرات هذا االختالف يف املعاملةاألجانب معاملة خمتلفة عن معاملة مواطنيه

وطبقا . وينطبق احلق يف حريرة التنقل على إقليم الدولة املعنية كله، مبا يف ذلك مجيع أحناء الدول االحتادية -٥
تع والتم.  حيق لألشخاص التنقل من مكان إىل آخر واإلقامة يف مكان ما حسب اختيارهم          ١٢ من املادة    ١لـلفقرة   

وأي . ـذا احلـق جيـب أال خيضـع ألي غـرض أو سـبب معني للشخص الراغب يف التنقل أو يف اإلقامة يف مكان ما            
 .٣قيود على هذا احلق جيب أن تكون متسقة مع أحكام  الفقرة 

 من أي تدخل سواء كان من      ١٢وجيـب عـلى الدولـة الطـرف أن تضـمن محاية احلقوق املكفولة يف املادة                  -٦
وعلى سبيل . وهـذا االلـتزام يرتدي أمهية خاصة بالنسبة حلماية حقوق املرأة  . أو مـن جهـات خاصـة      جهـات عامـة     

املـثال، فـإن إخضاع حق املرأة يف حرية التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حىت لو كانت تربطه ا           
 .١٢ من املادة ١الفقرة عالقة قرابة، سواء بالقانون أو باملمارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام 

، فإن احلق يف اإلقامة يف مكان ما خيتاره الشخص املعين داخل إقليم ١٢ من املادة ٣ورهناً بأحكام الفقرة  -٧
ما يشمل احلماية ضد مجيع أشكال التشريد الداخلي القسري، وحيول دون منع األشخاص من الدخول أو البقاء يف 

تجاز القانوين ميس بشكل أكثر حتديداً احلق يف احلرية الشخصية وتشمله املادة بيد أن االح . جـزء حمـدد من اإلقليم     
 .)٤( معا٩ً و١٢ويف بعض الظروف قد تنطبق املادتان .  من العهد٩

 )٢الفقرة (حرية مغادرة الشخص ألي بلد، مبا يف ذلك بلده 

ة ألي غرض حمدد أو متوقفة ال جيوز اشتراط أن تكون حرية الشخص ملغادرة أي إقليم يف دولة ما خاضع -٨
وبالتايل، فإن السفر إىل اخلارج مكفول باملادة باإلضافة . على املدة اليت خيتار الشخص أن يبقى خالهلا خارج البلد

وكذلـك فـإن حـق الفـرد يف حتديـد الدولـة اليت يقصدها ميثل جزءاً من       . إىل املغـادرة بغـرض اهلجـرة بصـورة دائمـة          
، ليـس مقصـوراً عـلى األشـخاص املوجودين بصفة           ٢، الفقـرة    ١٢ إىل أن نطـاق املـادة        وبالـنظر . الضـمان القـانوين   

قانونيـة داخـل إقلـيم الدولـة، فـإن األجـنيب الـذي يطـرد حبكـم القـانون مـن البـلد حيـق له أيضاً أن خيتار الدولة اليت               
 .)٥(يقصدها رهناً مبوافقة تلك الدولة

 ٢ة اجلنسية لتمكني الفرد من التمتع باحلقوق اليت تكفلها الفقرة وتفْرض التزامات على دولة اإلقامة ودول -٩
ونظراً ألن السفر الدويل يتطلب عادة وثائق مالئمة، ويتطلب جواز سفر بالتحديد، فإن احلق يف . )٦(١٢من املادة 

ادة من وإصدار جوازات السفر هو ع. مغـادرة بـلد مـا جيـب أن يشمل احلق يف احلصول على وثائق السفر الالزمة        
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ورفـض الدولـة إصـداره أو متديد فترة صالحيته ملواطن مقيم يف اخلارج قد حيرمه من       . واجـب دولـة جنسـية الفـرد       
وليس مربراً للدولة أن تزعم أن مواطنها يستطيع أن يعود . )٧(احلـق يف مغـادرة بـلد اإلقامـة والسفر إىل مكان آخر      

 .إىل بلدها بدون جواز سفر

ارسات الدول أن للقواعد القانونية والتدابري اإلدارية تأثرياً عكسياً على حق املغادرة،        وكـثرياً مـا تظهـر مم       -١٠
ولذا، من املهم للغاية أن تبلغ الدول األطراف عن مجيع القيود القانونية والعملية  . وخاصـة مغـادرة الشخص لبلده     

يتسىن للجنة تقييم إتساق تلك القواعد الـيت تطـبقها عـلى حـق املغـادرة بالنسـبة ملواطنيها وبالنسبة لألجانب، حىت         
وينبغي للدول األطراف أيضاً أن تضمن تقاريرها معلومات عن    . ١٢ من املادة    ٣واملمارسـات مـع أحكـام الفقرة        

التدابري اليت تفرض جزاءات على وسائط النقل الدولية اليت تنقل إىل إقليمها أشخاصاً ال حيملون الوثائق املطلوبة يف 
 .يت متس فيها هذه التدابري حق مغادرة بلد آخراحلاالت ال

 )٣الفقرة (القيود 

 ١ على ظروف استثنائية ميكن فيها تقييد احلقوق املكفولة مبوجب الفقرتني           ١٢ من املادة    ٣تنـص الفقرة    -١١
امة أو  جتيـز لـلدولة تقييـد هـذه احلقـوق فقـط حلمايـة األمـن القومـي أو الـنظام العام أو الصحة الع                      ٣فالفقـرة   . ٢و

ويستوجب السماح ذه القيود أن ينص عليها القانون، وأن تكون . اآلداب العامـة أو حقـوق اآلخـرين وحـريام      
ضـرورية يف جمـتمع دميقـراطي حلمايـة هـذه األغـراض، وأن تكـون متسـقة مع مجيع احلقوق األخرى املعترف ا يف                      

 ). أدناه١٨انظر الفقرة (العهد 

ولذا ينبغي أن حتدد تقارير . مـن أن حيدد الظروف اليت جيوز فيها احلد من احلقوق      وال بـد لـلقانون نفسـه         -١٢
فالقيود اليت ال ينص عليها القانون، أو اليت ال تتسق مع    . الـدول القواعـد القانونيـة اليت توضع القيود على أساسها          

 .٢ و١ ، ستمثل انتهاكا للحقوق املكفولة مبوجب الفقرتني١٢ من املادة ٣متطلبات الفقرة 

، أن ١٢ من املادة ٣وينـبغي للدول، لدى اعتمادها القوانني اليت تنص على القيود املسموح ا يف الفقرة             -١٣
؛ وجيب أن تقْلَب )٥ من املادة ١انظر الفقرة (تسترشد دائماً باملبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر احلق من جراء القيود 

وينبغي للقوانني اليت جتيز تطبيق القيود أن تستخدم معايري دقيقة، . واالستثناءالعالقة بني احلق والقيد، بني القاعدة  
 .وال جيوز هلا أن متنح املسؤولني عن تنفيذها حرية غري مقيدة للتصرف حسب تقديرام

 بوضـوح إىل أنـه ال يكفـي أن ختدم القيود األغراض املسموح ا؛ فيجب    ١٢ مـن املـادة      ٣وتشـري الفقـرة      -١٤
وجيب أن تتمشى التدابري التقييدية مع مبدأ التناسب؛ وجيب أن تكون مالئمة   . ن تكـون ضـرورية حلمايـتها      أيضـاً أ  

لـتحقيق وظيفـتها احلمائيـة؛ وجيـب أن تكـون أقـل الوسـائل تدخـالً مقارنـة بغريهـا من الوسائل اليت ميكن أن حتقق                      
 .النتيجة املنشودة؛ وجيب أن تكون متناسبة مع املصلحة اليت ستحميها
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وال بـد مـن احـترام مـبدأ التناسـب، ال يف القـانون الـذي حيدد إطار القيود وحده، بل أيضاً يف تطبيقه من            -١٥
وينـبغي لـلدول أن تكفـل سـرعة إجنـاز أي إجـراءات متصـلة مبمارسـة تلك                 . جـانب السـلطات اإلداريـة والقضـائية       

 .دابري التقييديةاحلقوق أو تقييدها، وأن تكفل توفري األسباب اليت تربر تطبيق الت

 من املادة ٢ و١وكثرياً ما أخفقت دول يف إثبات أن تطبيق قوانينها املقيدة للحقوق املكفولة يف الفقرتني             -١٦
فتطبيق القيود، يف أي حالة فردية، جيب أن    . ١٢ من املادة    ٣ يتسـق مـع مجيـع املتطلـبات املذكـورة يف الفقـرة               ١٢

وعلى سبيل املثال، فإن هذه . ن يليب شرط الضرورة ومتطلبات التناسبيسـتند إىل أسس قانونية واضحة، وجيب أ     
، أو إذا منع فرد ما من السفر "أسرار الدولة"الشـروط لـن تـلىب إذا مـنع فـرد مـا من مغادرة بلد ما رد أنه حيمل             

 عسكرية ومـن اجلهـة األخـرى، فـإن الشـروط ميكـن أن تلـبيها قيود على دخول مناطق        . داخـلياً بـدون إذن صـريح      
(ألسبـاب متعلقـة باألمن القومي، أو قيود على حرية اإلقامة يف مناطق يسكنها سكان أصليون أو جمتمعات أقليات

٨(. 

إن احلواجـز القانونيـة والـبريوقراطية املـتعددة اجلوانـب، والـيت تؤثـر بدون الزم على التمتع الكامل حبقوق           -١٧
مبـا يف ذلـك مغـادرة بـلدهم، واخـتيار مكـان إقامـتهم، هـي مصدر قلق             األفـراد يف التـنقل حبـرية ومغـادرة بـلد مـا،              

وقـد انـتقدت اللجـنة، فـيما يتعـلق حبـق التنقل داخل بلد ما، األحكام اليت تتطلب من األفراد تقدمي طلب         . رئيسـي 
ريات يف البت للسـماح هلم بتغيري إقامتهم أو التماس موافقة السلطات احمللية يف املكان املقصود، باإلضافة إىل التأخ    

وممارسات الدول مفعمة بكمية من العقبات اليت تزيد من صعوبة مغادرة البلد، خاصة         . يف هـذه الطلـبات املكتوبة     
عدم إمكانية وصول مقدمي الطلبات : وتشمل  هذه القواعد واملمارسات مجلة أمور، منها مثالً  . بالنسبة ملواطنيها 

ملتعلقة باملتطلبات؛ واشتراط تقدمي طلب من أجل استمارات خاصة ميكن إىل السلطات املختصة وانعدام املعلومات ا
عـن طـريقها احلصـول عـلى وثـائق تقـدمي الطلـبات املناسـبة إلصـدار جـواز سـفر؛ واحلاجة إىل بيانات داعمة ملقدم                           
الطـلب مـن مستخدميه أو من أفراد أسرته؛ وإعطاء وصف دقيق لطريق السفر؛ وإصدار جوازات السفر فقط بعد                    
دفـع رسـوم باهظـة تـتجاوز إىل حـد كـبري تكـاليف اخلدمـة املقدمة من اإلدارة؛ والتأخريات غري املعقولة يف إصدار                        
وثائق السفر؛ والقيود على أفراد األسرة املسافرين مجاعة؛ واشتراط تقدمي مبلغ مايل كعربون للعودة إىل الوطن أو                

قصـودة أو مـن أشخاص عائشني هناك؛ وإزعاج مقدمي   إبـراز تذكـرة عـودة؛ واشـتراط إبـراز دعـوة مـن الدولـة امل                
الطلـبات، مـثالً بالـتخويف بالعـنف البدين أو التهديد باالعتقال أو فقدان الوظيفة أو طرد األطفال من املدارس أو             

ويف ضوء هذه . من اجلامعات؛ ورفض إصدار جواز سفر بزعم أن مقدم الطلب سيلحق الضرر بسمعة البلد الطيبة
 ٣ ينبغي للدول األطراف أن تستوثق من أن مجيع القيود اليت تفرضها متتثل امتثاالً تاماً ألحكام الفقرة املمارسات،

 .١٢من املادة 
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 جيب أن يكون متسقاً مع احلقوق األخرى     ١٢ مـن املادة     ٣وتطـبيق القيـود املسـموح ـا مبوجـب الفقـرة              -١٨
وبالتايل فإن تقييد احلقوق املنصوص عليها يف . دم التمييزاملكفولـة يف العهـد ومـع املـبادئ األساسـية للمسـاواة وعـ             

 عن طريق أي متييز أياً كان نوعه، سواء كان على أساس العرق أو اللون أو اجلنس ١٢ مـن املادة    ٢ و ١الفقـرتني   
 أساس أو الديانـة أو الرأي السياسي أو غري السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو امللكية أو امليالد أو على              

وقد الحظت اللجنة خالل فحصها لتقارير الدول عدة حاالت . الوضع االجتماعي، سيمثل انتهاكاً واضحاً للعهد
تطـبق فيهـا تدابـري متـنع املرأة من التنقل حبرية أو من مغادرة البلد إال مبوافقة شخص ذكر أو برفقته، وهي حاالت                  

 . أيضا١٢ًمتثل انتهاكاً للمادة 

 )٤الفقرة (ول إىل بلده حق الشخص يف الدخ

وهذا احلق له عدة  . إن حـق الشـخص يف الدخـول إىل بـلده يعـترف بعالقـة الشـخص اخلاصـة بذلـك البلد          -١٩
وال يقتصر على حقه يف العودة بعد مغادرة بلده، إذ حيق له . فهو يعين ضمناً حق الشخص يف البقاء يف بلده. أوجه

واحلق يف ). مـثالً، إذا كـان ذلك البلد وطن الشخص باجلنسية  (د خارجـه  أيضـا اـيء إىل البـلد ألول مـرة إذا ولِـ            
وهــو يعــين ضــمناً أيضــاً حظــر . العــودة يكتســب أمهيــة قصــوى لالجــئني الراغــبني يف العــودة إىل الوطــن باخــتيارهم

 .عمليات ترحيل السكان القسرية أو طردهم اجلماعي إىل بلدان أخرى

وبالتايل فإن ..."). ال جيوز حرمان أحد (" بني املواطنني واألجانب ١٢ادة  من امل٤وال متيز صياغة الفقرة  -٢٠
" بلده"ونطاق عبارة . )٩("بلِده"األشخاص الذين حيق هلم ممارسة هذا احلق ميكن حتديد هويام فقط بتفسري عبارة 

سية املكتسبة بامليالد أو  أي اجلن-وهو ليس مقصوراً على اجلنسية باملعىن الشكلي ". بلد جنسيته"أوسع من مفهوم 
إنـه يشـمل، عـلى األقـل، الشخص الذي ال ميكن اعتباره جمرد أجنيب، وذلك حبكم روابطه اخلاصة ببلد         . بالتجـنس 

وينطبق هذا مثالً على حالة مواطين بلد ما جردوا فيه من جنسيتهم بإجراٍء ميثل انتهاكاً            . معـني أو استحقاقاته فيه    
حالة أشخاص أُدمج بلد جنسيتهم يف كيان قومي آخر، أو جرى حتويله إىل كيان كهذا،             لـلقانون الـدويل، وعـلى       

 تسمح بتفسري أوسع ١٢ من املادة ٤ويضاف إىل ذلك أن صياغة الفقرة       . وحـرموا من جنسية هذا الكيان اجلديد      
حلصر األشخاص قـد يشـمل فئات أخرى من األشخاص املقيمني فترات طويلة األجل، ومنهم على سبيل املثال ال ا       

وبالنظر إىل أن عوامل . عدميـو اجلنسـية احملـرومون تعسفاً من احلق يف اكتساب جنسية بلد إقامتهم على هذا النحو     
أخـرى قـد تـؤدي يف ظـروف معينة إىل إقامة صالت وثيقة ودائمة بني الشخص والبلد، ينبغي للدول األطراف أن                      

 .لدائمني يف العودة إىل بلد إقامتهمتضمن تقاريرها معلومات عن حقوق املقيمني ا

والغرض من اإلشارة إىل . وال جيـوز بـأي حـال حـرمان شـخص مـا تعسـفاً مـن احلـق يف الدخول إىل بلده                   -٢١
مفهوم التعسف يف هذا السياق هو التشديد على أنه ينطبق على أي إجراء للدولة، سواء كان تشريعياً أو إدارياً أو 

من بالضـرورة أن يكـون أي تدخـل، حـىت ولـو حبكم القانون، متفقاً مع أحكام العهد                   قضـائياً؛ فاإلشـارة إليـه تضـ       
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وتـرى اللجـنة أنـه قـلَّما تكون هناك     . وغاياتـه وأهدافـه، وأن يكـون يف مجيـع األحـوال معقـوالً يف الظـروف املعيـنة         
وجيب على الدولة .  ميكن أن تعترب معقولة حلرمان شخص ما من الدخول إىل بلده- إذا وجـدت أصالً  -ظـروف   

 . على منعه تعسفاً من العودة إىل بلده- بتجريد شخص ما من جنسيته أو بطرده إىل بلد آخر -الطرف أال تقِْدم 

 احلواشي

 ).٨الفقرة  (٢٠، الصفحة ١٩٩٧أغسطس / آب١٥، HRI/GEN/1/Rev.3الوثيقة  )١( 

 .٢-٩، الفقرة Sweden. Celepli v ٤٥٦/١٩٩١البالغ رقم  )٢( 

، ١٩٩٧أغسطس / آب١٥،  HRI/GEN/1/Rev.3 يف الوثيقـة     ٨، الفقـرة    ١٥التعـليق العـام رقـم        )٣( 
 .٢٠الصفحة 

/١٥٧، البـالغ رقم ١٠، الفقـرة Zaire. Mpandajila v ١٣٨/١٩٨٣أنظــر مثـالً البـالغ رقـم   )٤( 
١٩٨٣ Zaire. Nsusu v-Mpaka ٢٤٢/٧١٩٨ والــــبالغ رقــــم ٢٤١/١٩٨٧، الــــبالغ رقــــم ١٠، الفقــــرة 
Zaire. BirhashwirwaLTshisekedi v ١٣، الفقرة. 

ــام رقــم     )٥(  ــليق العـ ــر التع ــرة ١٥انظ ــة ٩، الفق أغســطس / آب١٥، HRI/GEN/1/Rev.3 يف الوثيق
 .٢٠، الصفحة ١٩٩٧

 ٥٧/١٩٧٩؛ البالغ رقم ٤-٩، الفقرة Uruguay. Montero v، ١٠٦/١٩٨١انظر البالغ رقم  )٦( 
Uruguay. Vidal Martins v٧٧/١٩٨٠؛ البالغ رقم ٧فقرة ، ال Uruguay. Lichtensztein v ١-٦،الفقرة. 

 .٩، الفقرة Uruguay. Vidal Martins v ٥٧/١٩٧٩انظر البالغ رقم  )٧( 

ــام رقــم   )٨(  ــر التعــليـق العـ أغســطس / آب١٥، HRI/GEN/1/Rev.3 يف الوثيقــة ٧، الفقــرة ٢٣انظـ
 .٣٩، الصفحة ١٩٩٧

 .Canada. Stewart v، ٥٣٨/٩٩٣١انظر البالغ رقم  )٩( 
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 اثالث

 التوصيات العامة 

 املعتمدة من جلنة القضاء على التمييز العنصري 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، جيوز للجنة           ٩ من املادة    ٢وفقـا لـلفقرة      
وينبغي . ات الـواردة من الدول األطراف  إبـداء اقـتراحات وتوصـيات عامـة اسـتنادا إىل دراسـتها للـتقارير واملعـلوم                

. إبـالغ هـذه االقتراحات والتوصيات العامة إىل اجلمعية العامة مشفوعة بأية مالحظات قد تبديها الدول األطراف          
 . توصية١٨وقد اعتمدت اللجنة حىت اآلن توصيات عامة جمموعها 

 *)١٩٧٢الدورة اخلامسة، (التوصية العامة األوىل 

يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  دورا اخلامسةندما نظرت خالل وجدت اللجنة، ع 
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ان قوانني عدة دول أطراف ال تتضمن األحكام ٩

 مبوجب االتفاقية بالنسبة إىل مجيع  من االتفاقية، وهي أحكام إلزامية التنفيذ   )ب( و )أ(٤املنصـوص عـليها يف املادة       
مع إيالء االعتبار الواجب للمبادئ اليت يتضمنها االعالن العاملي حلقوق اإلنسان واحلقوق املبينة           (الـدول األطراف    
 .) من االتفاقية٥بصراحة يف املادة 

نظر يف أن تبتوصـي اللجنة الدول األطراف اليت يوجد يف قوانينها نقص يف هذا الصدد،  بـناء عـلى ذلـك      و 
وفقـا الجراءاا التشريعية    مـن االتفاقيـة  )ب( و)أ(٤حكـام تـتفق مـع متطلـبات املـادة        أمسـألة اسـتكمال قوانيـنها ب      

 .الوطنية

 *)١٩٧٢الدورة اخلامسة، (التوصية العامة الثانية 

ا ضمنا إىل نظـرت اللجنة يف عدة تقارير واردة من الدول األطراف أُعرب فيها عن االعتقاد، أو لُمح فيه          
) CERD/C/R.12 (١٩٧٠يناير / كانون الثاين٢٨االعـتقاد، بـأن املعلومات املذكورة يف رسالة اللجنة املؤرخة يف     

 .ال لزوم ألن توفرها الدول األطراف اليت ال يوجد يف أقاليمها متييز عنصري

____________________ 
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 من االتفاقية الدولية للقضاء ٩ من املادة ١ول األطـراف تـتعهد، وفقاً للفقرة   ولكـن، نظـرا ألن مجيـع الـد         
على مجيع أشكال التمييز العنصري، بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذا واليت جتعل أحكام االتفاقية نافذة، ونظرا 

 تشري إىل ١٩٧٠يناير /  كانون الثاين٢٨املعلومات اليت ترد قائمة ا يف رسالة اللجنة املؤرخة يف           ألن مجيع فئات  
االلـتزامات الـيت تعهـدت ا الدول األطراف مبوجب االتفاقية، فإن هذه الرسالة موجهة إىل مجيع الدول األطراف                   

وترحب اللجنة بأن تدرج يف التقارير الواردة . بـال متييـز، سـواء وجد يف إقليم كل منها متييز عنصري أو مل يوجد         
األطـراف، الـيت مل تفعـل ذلـك، املعـلومات الالزمـة وفقـاً جلميـع العـناوين املبينة يف رسالة اللجنة                      مـن مجيـع الـدول       

 .املذكورة آنفا

 )*١٩٧٢الدورة السادسة، (التوصية العامة الثالثة 

 اليت تتضمن معلومات عن التدابري املتخذة       ،نظـرت اللجـنة يف بعـض الـتقارير الـواردة من الدول األطراف              
 .العالقات مع النظم العنصرية يف اجلنوب األفريقيبشأن رات أجهزة األمم املتحدة لتنفيذ قرا

يف الفقرة العاشرة من ديباجة االتفاقية الدولية       " قـد عقـدت عزمها    " الـدول األطـراف      وتالحـظ اللجـنة أن     
يل متحرر من مجيع بناء جمتمع دو"للقضـاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، على القيام جبملة أمور، من بينها،             

 ".أشكال العزل والتمييز العنصريني

تشــجب الــدول األطــراف بصــفة خاصــة العــزل   " مــن االتفاقيــة، ٣وتالحــظ اللجــنة أيضــا أنــه، يف املــادة   
 ".العنصري والفصل العنصري

، الفرع ثالثا، مباشرة بعد )٢٦-د( ٢٧٨٤وفضـال عن ذلك، تالحظ اللجنة ان اجلمعية العامة، يف القرار            
أن أحـاطت عـلما مـع الـتقدير بـتقرير اللجـنة السـنوي الـثاين وبعـد أن أيـدت بعـض اآلراء والتوصيات املقدمة من                           

جنوب أفـريقيا االمتـناع عـن اتيـان أي عمل من شأنه تشجيع            جـنوب   اللجـنة، قـد طلـبت إىل مجيـع املـتاجرين مـع              
لة انتهاك مبادئ وأهداف االتفاقية الدولية أفـريقيا والـنظام غـري الشـرعي احلـاكم يف روديسـيا اجلـنوبية عـلى مواصـ          

 .للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله

اللجـنة أن الـتدابري املـتخذة عـلى املستوى الوطين النفاذ أحكام االتفاقية تترابط مع التدابري املتخذة        ى  وتـر  
 . يف كل مكانمبادئ االتفاقيةاحترام على املستوى الدويل للتشجيع على 
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 من االتفاقية من جانب أي ٩ من املادة ١وتـرحب اللجـنة بـأن تـدرج يف الـتقارير املقدمة مبوجب الفقرة           
دولـة طـرف ختتار أن تفعل ذلك، معلومات تتعلق حبالة عالقاا الدبلوماسية واالقتصادية وغري ذلك من العالقات                   

 . اجلنوب األفريقيبالنظم العنصرية يف

 )*١٩٧٣الدورة الثامنة، (التوصية العامة الرابعة 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

 من االتفاقية الدولية للقضاء على ٩ يف الـتقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة      بعـد أن نظـرت     
 مجيع أشكال التمييز العنصري يف دورتيها السابعة والثامنة،

 وجوب أن تكون التقارير اليت ترسلها الدول األطراف إىل اللجنة موفرة للمعلومات وإذ تضع يف اعتبارها 
 قدر اإلمكان،

 معلومات ذات صلة ٩ الـدول األطراف إىل بذل جهودها لتدرج يف تقاريرها املقدمة مبوجب املادة           تدعـو  
 . من االتفاقية١دة عن التكوين الدميغرايف لسكاا املشار إليهم يف أحكام املا

 **)١٩٧٧الدورة اخلامسة عشرة، (التوصية العامة اخلامسة 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

ــبارها   ــادتني  إذ تضــع يف اعت ــتمييز      ٩ و٧ أحكــام امل ــع أشــكال ال ــة للقضــاء عــلى مجي ــة الدولي  مــن االتفاقي
 العنصري،

تمييز العنصري، وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني  بـأن مكافحة النعرات املؤدية إىل ال  واقتـناعا مـنها    
اجلماعـات العـرقية واالثـنية، ونشـر مـبادئ ومقاصـد ميـثاق األمـم املـتحدة وإعالنـات حقـوق اإلنسـان وغريها من                
الصـكوك ذات الصـلة الـيت اعـتمدا اجلمعيـة العامـة لألمـم املـتحدة يف هذا الصدد، هي كلها وسائل مهمة وفعالة                     

 على التمييز العنصري،للقضاء 

____________________ 
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 مـن االتفاقيـة، وهـي ملزمة جلميع الدول األطراف،    ٧ أن االلـتزامات املنصـوص عـليها يف املـادة         وإذ تـرى   
لعنصري ال ميارس يف األقاليم اخلاضعة لواليتها، جيـب أن تفي ا هذه الدول، مبا فيها الدول اليت تعلن أن التمييز ا      

 من ٩ من املادة ١وأنـه، بالـتايل، جيـب عـلى مجيع الدول األطراف أن تدرج يف التقارير اليت تقدمها عمال بالفقرة      
 تلك االتفاقية، معلومات عن تنفيذها ألحكام هذه املادة،

 من ٩ يف التقارير اليت قدمتها وفقا للمادة        أدرجتاليت  الدول األطراف   عدد   قلة   وإذ تالحـظ مـع األسف      
 من االتفاقية نافذة، وأن هذه املعلومات كثريا ٧االتفاقية معلومات عن التدابري اليت اختذا واليت جتعل أحكام املادة 

 ما كانت عامة وسطحية،

 مــن الــدول ، أن تطــلب معــلومات اضــافية٩ مــن املــادة ١ إىل أنــه جيــوز للجــنة، عمــال بالفقــرة  وإذ تشــري 
 األطراف،

 ٩ من كل دولة طرف مل تقم بذلك أن تدرج يف التقرير املقبل الذي ستقدمه عمالً باملادة              ترجو -١ 
 معلومات مناسبة عن ،تقريـرها الدوري املقبل قـرر لـتقدمي   مـن االتفاقيـة، أو يف تقريـر خـاص تقدمـه قـبل املوعـد امل           

  من االتفاقية نافذة؛٧ة التدابري اليت اختذا واليت جتعل أحكام املاد

 من االتفاقية، أن تتضمن املعلومات   ٧ أنظـار الـدول األطـراف إىل أنـه جيـب، وفقـا للمادة                توجـه  -٢ 
يف ميادين التعليم والتربية "اليت اختذا  " الـتدابري الفوريـة والفعالـة     "الـيت تشـري إليهـا الفقـرة السـابقة معـلومات عـن               

 :بقصد" والثقافة واالعالم

 ؛"كافحة النعرات املؤدية إىل التمييز العنصريم" )أ( 

 ؛"تعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو االثنية" )ب( 

نشر مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وإعالن األمم املتحدة " )ج( 
 .وكذلك االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري. "للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

 *)١٩٨٢الدورة اخلامسة والعشرون، (التوصية العامة السادسة 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

 بــأن عــددا كــبريا مــن الــدول صــدق عــلى االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــلى مجيــع أشــكال الــتمييز   إذ تســلم 
 و انضم إليها،العنصري أ
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 يف اعتبارها، مع ذلك، أن التصديق وحده ال ميكّن جهاز الرقابة املنشأ مبوجب االتفاقية من أداء وإذ تضع 
 مهمته بفعالية،

ودورية عن التدابري اليت  مـن االتفاقيـة تـلزم الدول األطراف بتقدمي تقارير أولية        ٩ إىل أن املـادة      وإذ تشـري   
 جتعل أحكام االتفاقية نافذة،

 تقريرا ٤٢ دولة قد فات حالياً موعد تقدميها، وان ٦٢ تقريرا مطلوبة من ٨٩ أن ما ال يقل عن وإذ تعلن 
 دولـة قـد فـات موعـد تقدميها، وأن كل دولة من تلك الدول متأخرة يف تقدمي     ١٥مـن هـذه الـتقارير مطـلوبة مـن           

 مل ١٩٧٨ إىل ١٩٧٣كثر، وأن أربعة من التقارير األولية اليت كان من الواجب تقدميها يف الفترة من  تقريرين أو أ  
 يتم تلقيها بعد،

 ، وكذلك أن الرسائل التذكريية املوجهة بواسطة األمني العام إىل الدول األطرافوإذ تالحـظ مـع األسف    
األثـر املنشـود، يف مجيـع    مل حتـدث  ة إىل اجلمعيـة العامـة   يف الـتقارير السـنوية املقدمـ   املدرجـة  املعـلومات ذات الصـلة   

 احلاالت،

 : اجلمعية العامة إىل ما يليتدعو 

 أن حتيط علما باحلالة؛ )أ( 

أن تستخدم سلطتها لضمان أن تتمكن اللجنة من الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية بصورة أكثر  )ب( 
 .فعالية

 )*١٩٨٥الدورة الثانية والثالثون، ( من االتفاقية ٤نفيذ املادة التوصية العامة السابعة املتعلقة بت

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

 ١٠٠يف أكثر من نظرت  عاما، و١٦ يف الـتقارير الدوريـة لـلدول األطـراف عـلى مـدار فترة       وقـد نظـرت    
 حالة يف التقارير الدورية السادسة والسابعة والثامنة للدول األطراف،
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 املؤرخ يف )٧-د( ٣، ومقررها ١٩٧٢فرباير / شباط٢٤ إىل توصـيتها العامة األوىل الصادرة يف      وإذ تشـري   
 ،وتؤكدمها من جديد، ١٩٧٣مايو / أيار٤

ن احلاالت  أن الـدول األطـراف قـد قدمت، يف عدد من التقارير، معلومات بشأ       وإذ تالحـظ مـع االرتيـاح       
  من االتفاقية فيما يتعلق بأعمال التمييز العنصري،٤احملددة اليت تتناول تنفيذ املادة 

 من ٤، أنـه مل تسـن يف عـدد مـن الدول األطراف التشريعات الالزمة لتنفيذ املادة                  وإذ تالحـظ، مـع ذلـك       
  من االتفاقية،)ب( و)أ(٤االتفاقية، ومل تِف بعد دول أطراف كثرية جبميع متطلبات املادة 

تـتعهد باختاذ تدابري فورية  "، ٤ إىل أن الـدول األطـراف، وفقـا لـلفقرة األوىل مـن املـادة             وإذ تشـري كذلـك     
، مع املراعاة احلقة للمبادئ    "اجيابيـة راميـة إىل القضـاء عـلى كـل حتـريض عـلى هـذا الـتمييز وكـل عمل من أعماله                       

  من هذه االتفاقية،٥قوق املقررة صراحة يف املادة الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وللح

 اهلادفة إىل ردع العنصرية والتمييز العنصري فضال عن ٤ اجلوانـب الوقائيـة لـلمادة       وإذ تضـع يف اعتـبارها      
 األنشطة الرامية إىل تعزيزمها أو التحريض عليهما،

 من االتفاقية )ب( و)أ(٤ادة  بـأن تقـوم الـدول األطـراف الـيت ال تـليب تشريعاا أحكام امل         توصـي  -١ 
 باختاذ اخلطوات الالزمة بغية تلبية املتطلبات االلزامية لتلك املادة؛

 مـن الـدول األطراف، اليت مل تقدم إىل اللجنة يف تقاريرها الدورية معلومات أكثر اكتماال           تـرجو  -٢ 
ن تضمن تقاريرها املقتطفات ذات أوأن تفعل ذلك ، )ب( و)أ(٤عن أسلوب ونطاق التنفيذ الفعال ألحكام املادة 

 الصلة من النصوص؛

 من الدول األطراف، اليت مل تفعل ذلك بعد، أن تبذل اجلهود لتقدمي قدر أكرب من     تـرجو كذلـك    -٣ 
املعـلومات، يف تقاريـرها الدوريـة، بشأن القرارات اليت اختذا احملاكم الوطنية املختصة ومؤسسات الدولة األخرى           

 .)ب( و)أ(٤ال التمييز العنصري وال سيما اجلرائم اليت تتناوهلا املادة فيما يتعلق بأعم

الدورة الثامنة والثالثون، ( من االتفاقية   ١ من املادة    ٤ و ١التوصـية العامـة الثامـنة املتعلقة بتفسري وتطبيق الفقرتني           
١٩٩٠*( 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

تتعلق مبعلومات عن الطرق اليت جيري ا حتديد هوية األفراد من  يف تقاريـر مـن دول أطراف       وقـد نظـرت    
 حيث انتمائهم إىل فئة أو فئات عرقية أو إثنية معينة،

 أن يكـون هـذا التحديد للهوية، إذا مل يوجد ما يربر خالف ذلك، قائما على أساس التحديد الذايت       تـرى  
 .هلذه اهلوية من قبل الفرد املعين

____________________ 
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 *)١٩٩٠الدورة الثامنة والثالثون، ( من االتفاقية ٨ من املادة ١التوصية العامة التاسعة املتعلقة بتطبيق الفقرة 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

 احلريات األساسية، أن احترام استقالل اخلرباء أمر ضروري لتأمني املراعاة التامة حلقوق اإلنسان وإذ ترى 

  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،٨ من املادة ١ إىل الفقرة وإذ تشري 

 نـزوع ممثلي دول ومنظمات ومجاعات إىل ممارسة الضغط على اخلرباء، وال سيما أولئك  وإذ يـثري جـزعها     
 الذين يعملون بصفة مقررين قطريني،

رموا دون أي حتفـظ مركـز أعضـائها بصـفتهم خـرباء مستقلني ذوي نزاهة مسلّم ا           بـأن حيـت    توصـي بقـوة    
 .ويعملون بصفتهم الشخصية

 **)١٩٩١الدورة التاسعة والثالثون، (التوصية العامة العاشرة املتعلقة باملساعدة التقنية 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

شخصيات اليت تتوىل رئاسة اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات   بتوصـية االجـتماع الـثالث لل       إذ حتيـط عـلما     
حقـوق اإلنسـان، عـلى حنـو مـا أقرته اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة واألربعني، بشأن وجوب تنظيم سلسلة من       
احلــلقات الدراســية أو حــلقات العمــل عــلى الصــعيد الوطــين، لغــرض تدريــب املشــتركني يف إعــداد تقاريــر الــدول    

 األطراف،

 إزاء اسـتمرار بعـض الـدول األطـراف يف االتفاقيـة الدوليـة للقضاء على مجيع أشكال            وإذ يسـاورها القـلق     
 التمييز العنصري يف عدم وفائها بالتزاماا بتقدمي التقارير مبوجب االتفاقية،

ساعدة ال  أن الدورات التدريبية وحلقات العمل اليت تنظم على الصعيد الوطين ميكن أن تقدم موإذ تعتقد 
 حد هلا إىل املوظفني املسؤولني عن إعداد تقارير الدول األطراف،

 مـن األمـني العـام أن يـنظم، بالتشـاور مـع الـدول األطـراف املعنية، ما يناسب من دورات                       تـرجو  -١ 
 تدريب وحلقات عمل وطنية، موجهة إىل موظفيها القائمني بإعداد التقارير، يف أقرب وقت ممكن؛

____________________ 
 .A/45/18واردة يف الوثيقة  * 
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 باالسـتفادة من خدمات موظفي مركز حقوق اإلنسان فضال عن خرباء جلنة القضاء على          توصـي  -٢ 
 .التمييز العنصري، حسبما هو مناسب، يف إدارة دورات التدريب وحلقات العمل هذه

 *)١٩٩٣الدورة الثانية واألربعون، (لقة بغري املواطنني التوصية العامة احلادية عشرة املتع

 مـن االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء عـلى مجيـع أشـكال الـتمييز العنصري تعرف التمييز                   ١ مـن املـادة      ١الفقـرة    -١
 تسـتثين مـن هذا التعريف األفعال اليت تصدر عن إحدى الدول األطراف واليت     ١ مـن املـادة      ٢والفقـرة   . العنصـري 
 بإعالا أنه ال جيوز للدول ١ من املادة ٢ تقيد الفقرة ١ من املادة ٣والفقرة . ني املواطـنني وغري املواطنني   تفـرق بـ   

 .األطراف، فيما يتعلق بغري املواطنني، أن متيز ضد أي جنسية معينة

راف يف  قد فُسرت يف بعض األحيان على أا جتعل الدول األط   ١ من املادة    ٢والحظت اللجنة أن الفقرة      -٢
ولذلك، تؤكد اللجنة أن الدول     . حـل مـن أي الـتزام بـاالبالغ عـن املسـائل املتصلة بالتشريعات املتعلقة باألجانب                
 .األطراف ملزمة باالبالغ بشكل كامل عن التشريعات املتعلقة باألجانب وتنفيذها

بأي شكل من احلقوق  جيـب أال تفسر على حنو ينتقص  ١ مـن املـادة   ٢وتؤكـد اللجـنة كذلـك أن الفقـرة        -٣
واحلـريات املعـترف ـا واملنصـوص عـليها يف الصـكوك األخـرى، وخباصة االعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد                     

 .الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 *)١٩٩٣الدورة الثانية واألربعون، (ل اخلَلَف التوصية العامة الثانية عشرة بشأن الدو

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري 

 أمهيـة املشـاركة العامـة مـن جـانب الـدول يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز                 إذ تؤكـد   
 العنصري،

  ظهور دول خلَف نتيجة حلل بعض الدول،وإذ تضع يف اعتبارها 

ألمــني العـام، بوصــفه وديعــا   ل- إذا مل تفعــل ذلـك بعــد  -ل اخلَــلَف عـلى أن تؤكــد   الــدوتشـجع  -١ 
لالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــلى مجيــع أشــكال الــتمييز العنصــري، أــا تظــل مقيــدة بااللــتزامات املترتــبة عــلى هــذه  

 الدول السلف أطرافا فيها؛إذا كانت االتفاقية، 

 ــــــــــــــــــــ

 ..A/48/18قة واردة يف الوثي * 
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 إىل االتفاقية الدولية للقضاء على  - بعد   مل تفعـل ذلك    إذا   -إىل االنضـمام     الـدول اخلـلف      تدعـو  -٢ 
 الدول السلَف أطرافا فيها؛إذا مل تكن مجيع أشكال التمييز العنصري، 

تفاقية  من اال١٤ من املادة ١ الدول اخللف إىل النظر يف أمهية إصدار إعالن مبوجب الفقرة     تدعو -٣ 
الدوليـة للقضـاء عـلى مجيع أشكال التمييز العنصري، تعترف فيه باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري يف           

 .استالم ودراسة الرسائل املقدمة من األفراد

 الدورة(التوصية العامة الثالثة عشرة بشأن تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف جمال محاية حقوق اإلنسان             
 *)١٩٩٣الثانية واألربعون، 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ٢ من املادة ١تتعهد الدول األطراف، وفقا للفقرة      -١
السـلطات العامـة واملؤسسـات العامـة، الوطـنية واحملـلية، ألي ممارسة من ممارسات             أي مـن    العنصـري، بعـدم إتيـان       

 من االتفاقية بالنسبة إىل    ٥ول األطراف، كذلك، بضمان احلقوق املدرجة يف املادة         الـتمييز العنصـري؛ وتـتعهد الد      
 .أي شخص دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين

وتتوقف تأدية هذه االلتزامات إىل حد كبري على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الوطنية الذين ميارسون           -٢
ة، وخباصة صالحيات االحتجاز أو االعتقال، وعلى ما إذا كانوا ملمني إملاما سليما بااللتزامات        صالحيات الشرط 

وينـبغي أن يتلقى املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني تدريبا مكثفا لضمان      . املترتـبة عـلى دولـتهم مبوجـب االتفاقيـة         
انة ودعم حقوق اإلنسان جلميع األشخاص دون قيامهم، لدى أداء واجبام، باحترام كرامة اإلنسان ومحايتها وصي

 .متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين

 من االتفاقية، باستعراض وحتسني تدريب      ٧وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل القيام، لدى تنفيذها املادة           -٣
ذلـك مدونة قواعد السلوك للموظفني املكلفني      املوظفـني املكـلفني بإنفـاذ القوانـني حبيـث تـنفّذ معـايري االتفاقيـة وك                

 .كما ينبغي هلا أن تدرج ما يتصل بذلك من معلومات يف تقاريرها الدورية.  تنفيذا كامال)١٩٧٩(بإنفاذ القوانني 

 *)١٩٩٣الدورة الثانية واألربعون، ( من االتفاقية ١ من املادة ١التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن الفقرة 

م الـتمييز، إىل جـانب املسـاواة أمـام القانون واملساواة يف احلماية القانونية دون أي متييز، مبدأ         يشـكل عـد    -١
وتـود اللجـنة أن توجـه نظـر الـدول األطـراف إىل بعـض مالمح تعريف التمييز              . أساسـيا يف محايـة حقـوق اإلنسـان        

 ففي . لى مجيع أشكال التمييز العنصري مـن االتفاقية الدولية للقضاء ع ١ مـن املـادة   ١العنصـري الـوارد يف الفقـرة     
____________________ 
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 من ٧الواردة يف الفقرة " بسبب"ال حتمـل أي معـىن خمتـلف عن عبارة       " يقـوم عـلى أسـاس     "اللجـنة أن عـبارة      رأي  
وهذا . املساس حبقوق وحريات معينةفكل متايز يكون متناقضاً مع االتفاقية، إذا كان غرضه أو أثره هو . الديباجة

، بإلغاء أي قانون أو ممارسة ٢ من املادة   )ج(١مـا يؤكـده االلـتزام املـترتب عـلى الـدول األطـراف مبوجـب الفقرة                  
 .يؤديان إىل خلق التمييز العنصري أو ادامته

يق، اليت تقيم على أساس وتالحظ اللجنة أن التفريق يف املعاملة ال يشكل متييزا، إذا كانت معايري هذا التفر -٢
وعند نظر  .  من االتفاقية  ١ من املادة    ٤مقارنـتها بـأهداف ومقاصـد االتفاقيـة، شـرعية أو تقـع ضمن نطاق الفقرة                 

. اللجنة يف املعايري اليت ميكن أن تكون قد استعملت، ستعترف بأنه ميكن ألفعال معينة أن تكون هلا أغراض متباينة      
يما إذا كـان لفعـل ما أثر يتناقض مع االتفاقية، ستبحث كي ترى ما إذا كان هلذا   وعـند سـعي اللجـنة إىل الـبت فـ       

 .الفعل أثر خمتلف ال مربر له على مجاعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثين

ماعية والثقافية،  مـن االتفاقيـة إىل امليادين السياسية واالقتصادية واالجت  ١ مـن املـادة   ١كمـا تشـري الفقـرة       -٣
 .٥وترد احلقوق واحلريات ذات الصلة يف املادة 

 *)١٩٩٣الدورة الثانية واألربعون، ( من االتفاقية ٤التوصية العامة اخلامسة عشرة بشأن املادة 

 على أا ٤لدى اعتماد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، كان ينظر إىل املادة  -١
ويف ذاك الوقـت، كان هناك خوف واسع االنتشار من إحياء    . ية بالنسـبة إىل النضـال ضـد الـتمييز العنصـري           رئيسـ 

وكـان حظـر نشـر أفكـار التفوق العنصري، والنشاط املنظم الذي من احملتمل أن حيرض         . االيديولوجيـات املسـتبدة   
قت، ما برحت اللجنة تتلقى أدلة على   ومنذ ذاك الو  . الـناس عـلى ارتكـاب العـنف العنصـري، يعتـرب أمـراً حساسـاً               

ونتيجة هلذا، أضحى اآلن . العنف املنظم القائم على أساس األصل اإلثين وعلى االستغالل السياسي للفروق اإلثنية     
 . ذا أمهية متزايدة٤تنفيذ املادة 

ولتأدية . طبيعتها ملزمة ب٤وتشـري اللجنة إىل توصيتها العامة السابعة، اليت أوضحت فيها أن أحكام املادة    -٢
هـذه االلـتزامات، جيـب عـلى الـدول األطـراف ليـس فقـط سـن تشريعات مناسبة وإمنا أيضا ضمان تنفيذها بشكل                 

ونظـرا ألن ديدات العنف العنصري وأفعاله تؤدي بسهولة إىل أفعال أخرى كهذه وختلق جوا من العداء،               . فعـال 
 .ل الفوريليس هناك ما يفي بالتزامات الرد الفعال سوى التدخ

 

 

____________________ 
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 نشر ��١:  مـن الـدول األطـراف أن تفـرض عقوبـات عـلى أربـع فئات لسوء السلوك                 )أ(٤وتطـلب املـادة      -٣
 ��٣ التحريـض على الكراهيــة العنصريــة؛ و     ��٢األفكـار القائمـة عـلى الـتفوق العنصـري أو الكراهية العنصرية؛ و             

التحريض على ��٤ف املرتكـبة ضد أي عرق أو أية مجاعة من األشخاص من لون أو أصل إثين آخر؛ و              ـال العـن  أفعـ 
 .ارتكاب أفعال كهذه

ويف رأي اللجـنة أن حظـر نشـر مجيـع األفكـار القائمـة عـلى الـتفوق العنصـري أو الكـراهية العنصـرية إمنا                          -٤
 مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق     ١٩نصـوص عـليه يف املـادة    وهـذا احلـق م  . ينسـجم مـع احلـق يف حـرية الـرأي والتعـبري      

وعالقته .  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري��٨)د(٥اإلنسـان، ومشار إليه يف املادة   
وممارسـة املواطـن هلـذا احلـق تتضمن واجبات ومسؤوليات خاصة، حمددة يف     .  مشـار إليهـا يف املـادة ذاـا     ٤باملـادة   
.  من اإلعالن العاملي املذكور، حيظى بينها االلتزام بعدم نشر األفكار العنصرية بأمهية خاصة٢٩ من املادة ٢الفقرة 

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ٢٠وتـود اللجـنة، عـالوة عـلى ذلـك، أن توجـه نظـر الـدول األطراف إىل املادة             
 دعـوة إىل الكـراهية القوميـة أو العنصرية أو الدينية تشكل             املدنيـة والسياسـية، الـيت توجـب أن حتظـر بالقـانون أيـة              

 .حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف

 متويـل األنشـطة العنصـرية، اليت تشمل يف رأي اللجنة مجيع األنشطة املذكورة يف    )أ(٤كمـا تعـاقب املـادة       -٥
وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل . والعنصرية أعـاله، أي مجيـع األنشـطة املنبـثقة من االختالفات اإلثنية              ٣الفقـرة   

 .التحقيق فيما إذا كانت قوانينها الوطنية وكذا تنفيذها يستوفيان هذا املتطلب

وقـد أكـدت بعـض الـدول أن مـن غري املالئم يف نظامها القانوين اإلعالن عن عدم شرعية منظمة ما، قبل                    -٦
 تضع عبئا )ب(٤ويف رأي اللجنة أن املادة . ي أو بالتحريض عليهقيام أعضاء تلك املنظمة بالترويج للتمييز العنصر

فال بد من إعالن عدم . أكرب على كاهل هذه الدول مؤداه أن حترص على جماة هذه املنظمات يف أبكر وقت ممكن
وينبغي املعاقبة على   . شـرعية هـذه املـنظمات وكذلـك النشـاطات املـنظمة والنشـاطات الدعائيـة األخـرى وحظرها                  

 .ملشاركة يف هذه املنظماتا

فالسلطات العامة يف مجيع املستويات اإلدارية، .  من االتفاقية التزامات السلطات العامة)ج(٤وحتدد املادة  -٧
وترى اللجنة أن على الدول األطراف أن تكفل مراعاة هذه السلطات هلذه            . مبا فيها البلديات، ملتزمة ذه الفقرة     

 .ير عن ذلكااللتزامات وأن تقدم تقار
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 *)١٩٩٣الدورة الثانية واألربعون، ( من االتفاقية ٩التوصية العامة السادسة عشرة بشأن تطبيق املادة 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، تتعهد الدول األطراف    ٩مبوجـب املـادة      -١
رير لكي تنظر فيها اللجنة، بشأن التدابري اليت اختذا إلعمال بـأن تقـدم، عن طريق األمني العام لألمم املتحدة، تقا        

 .أحكام االتفاقية

وفـيما يتعـلق بالـتزام الـدول األطـراف املشـار إليـه، الحظـت اللجـنة، يف بعـض املناسبات، أن التقارير قد                          -٢
 .أوردت إشارات إىل حاالت قائمة يف دول أخرى

ــة بشــأن حمــتويات  ٩ل األطــراف بأحكــام املــادة  وهلــذا الســبب، تــود اللجــنة أن تذكّــر الــدو   -٣  مــن االتفاقي
، اليت تعد الوسيلة االجرائية الوحيدة املتاحة للدول لتوجيه انتباه اللجنة إىل احلاالت ١١تقاريرها، مع مراعاة املادة 

 .اليت ترى فيها أن بعض الدول األخرى ال تقوم بإعمال أحكام االتفاقية

الدورة الثانية واألربعون، (اء مؤسسـات وطـنية لتيسـري تـنفيذ االتفاقيـة      ـرة بشـأن إنشـ  التوصـية العامـة السـابعة عشـ     
١٩٩٣(* 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

 ممارسة الدول األطراف بشأن تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز إذ تضع يف اعتبارها 
 العنصري،

 لة التشجيع على إنشاء مؤسسات وطنية لتيسري تنفيذ االتفاقية، بضرورة مواصواقتناعا منها 

  احلاجة إىل زيادة تعزيز تنفيذ االتفاقية،وإذ تؤكد 

 الـدول األطـراف بأن تنشئ جلانا وطنية أو هيئات أخرى مالئمة، آخذة يف اعتبارها، مع                 توصـي  -١ 
ت الوطنية واملرفقة بقرار جلنة حقوق اإلنسان       مـراعاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـال، املـبادئ املتعـلقة مبركـز املؤسسا                

 :، لكي حتقق، يف مجلة أمور، املقاصد التالية١٩٩٢مارس / آذار٣ املؤرخ ١٩٩٢/٥٤
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 من  ٥تعزيـز احـترام التمـتع حبقـوق اإلنسـان دون أي متييـز، عـلى الـنحو املـبين صـراحة يف املادة                          )أ( 
 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛

 استعراض السياسات احلكومية الرامية إىل احلماية من التمييز العنصري؛ )ب( 

 رصد االمتثال التشريعي ألحكام االتفاقية؛ )ج( 

 تثقيف اجلمهور بشأن التزامات الدول األطراف مبوجب االتفاقية؛ )د( 

 كومات على إعداد التقارير املقدمة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري؛مساعدة احل )ه ( 

 بأنه، حيثما تنشأ هذه اللجان، ينبغي إشراكها يف إعداد التقارير ورمبا إشراكها أيضا توصي أيضا -٢ 
 .يف الوفود احلكومية بغية تعزيز احلوار بني اللجنة والدولة الطرف املعنية

الدورة الرابعة (مـنة عشـرة بشـأن إنشـاء حمكمـة دوليـة ملالحقـة اجلـرائم املرتكـبة ضـد اإلنسانية                 التوصـية العامـة الثا    
 *)١٩٩٤واألربعون، 

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

 العـدد املـتزايد مـن املذابـح والفظـائع املرتكـبة بدوافـع عنصـرية وإثنية يف مناطق خمتلفة من                 إذ يـثري جـزعها     
 العامل،

  بأن إفالت املرتكبني من العقاب هو عامل رئيسي مساهم يف وقوع وتكرار هذه اجلرائم، منهاواقتناعا 

 باحلاجة إىل القيام، بأسرع ما ميكن، بإنشاء حمكمة دولية ذات اختصاص عام ملالحقة جرمية واقتناعا منها 
ــرية التفاق      ــتهاكات اخلطـ ــانية واالنـ ــد اإلنسـ ــبة ضـ ــرائم املرتكـ ــة واجلـ ــادة اجلماعيـ ــام   اإلبـ ــنيف لعـ ــات جـ  ١٩٤٩يـ

 ،١٩٧٧والربوتوكوالت االضافية امللحقة ا لعام 

 العمل الذي سبق أن أجنزته بشأن هذه املسألة جلنة القانون الدويل، والتشجيع الذي وإذ تأخذ يف اعتبارها 
 ،١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ يف ٤٨/٣١أعطته يف هذا الصدد اجلمعية العامة يف قرارها 
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 القاضي ١٩٩٣مايو / أيار٢٥ املـؤرخ يف  )١٩٩٣(٨٧٢ قـرار جمـلس األمـن      وإذ تـأخذ يف اعتـبارها أيضـاً        
بإنشـاء حمكمـة دولية ملقاضاة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت                

 بقة،يف إقليم يوغوسالفيا السا

 وجوب إنشاء حمكمة دولية ذات اختصاص عام على وجه االستعجال ملالحقة جرمية اإلبادة ترى -١ 
اجلماعية واجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية، مبا يف ذلك القتل العمد واالفناء واالستعباد والترحيل والسجن والتعذيب 

ك مـن األفعـال الالإنسـانية املوجهة ضد أي    واالغتصـاب واالضـطهاد ألسـباب سياسـية وعنصـرية وديـنية وغـري ذلـ          
 وللربوتوكوالت االضافية امللحقة ١٩٤٩جمموعة من السكان املدنيني، واالنتهاكات اخلطرية التفاقيات جنيف لعام 

 ؛١٩٧٧ا لعام 

 األمـني العـام عـلى توجيـه نظـر األجهـزة واهليئات املختصة يف األمم املتحدة، مبا فيها جملس             حتـث  -٢ 
 إىل هذه التوصية؛األمن، 

 املفوض السامي حلقوق اإلنسان أن يكفل قيام مركز حقوق اإلنسان، بصورة منتظمة، ترجو من -٣ 
 لكـي تكون يف متناول احملكمة الدولية مبجرد  ١بـتجميع مجيـع املعـلومات املتصـلة باجلـرائم املشـار إليهـا يف الفقـرة              

 .إنشائها

 *)١٩٩٥الدورة السابعة واألربعون، ( من االتفاقية ٣ التوصية العامة التاسعة عشرة بشأن املادة

، اليت تتعهد الدول   ٣تـلفت جلـنة القضـاء عـلى الـتمييز العنصـري انتـباه الـدول األطراف إىل صياغة املادة                      -١
األطـراف مبوجـبها مبـنع وحظـر واستئصـال مجيـع ممارسـات العزل العنصري والفصل العنصري يف األقاليم اخلاضعة                 

قـد تكـون اإلشـارة إىل الفصـل العنصري وجهت حصراً إىل جنوب أفريقيا، إال أن هذه املادة بصيغتها              و. لواليـتها 
 .املعتمدة حتظر مجيع أشكال العزل العنصري يف مجيع البلدان

وتعـتقد اللجـنة أن االلـتزام باستئصـال مجيـع املمارسـات الـيت هي من هذا النوع يشمل االلتزام باستئصال          -٢
 .مارسات اليت اضطلعت أو تساحمت ا حكومات سابقة يف الدولة أو فرضتها قوى من خارج الدولةنتائج هذه امل
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وتالحـظ اللجـنة أنـه رغـم أن السياسـات احلكوميـة قـد تكـون هـي الـيت أوجدت أوضاع العزل العنصري              -٣
ن، فـإن وضـعا ميـارس فيـه العزل اجلزئي ميكن أن ينشأ أيضاً كناتج عرضي غري                الكـامل أو اجلـزئي يف بعـض البـلدا         

مقصـود لتصـرفات األفـراد، ففـي العديـد مـن املـدن، تتأثر األمناط السكنية بالفروق يف الدخل اليت تصحبها أحياناً                  
ة ما ويعاين فـوارق يف العـرق والـلون والنسـب واألصـل القومـي أو اإلثـين، حبيـث ميكـن أن يوصـم السـكان بوصـم              

 .األفراد شكالً من أشكال التمييز متتزج فيه األسباب العنصرية بأسباب أخرى

وتؤكــد اللجــنة لذلــك أنــه ميكــن أيضــاً أن ينشــأ وضــع مــن أوضــاع العــزل العنصــري دون أي مــبادرة أو    -٤
ليت ميكن أن وهي تدعو الدول األطراف إىل رصد مجيع االجتاهات ا. مشـاركة مباشـرة من جانب السلطات العامة       

تؤدي إىل نشوء العزل العنصري، والعمل على استئصال أية نتائج سلبية قد تنجم عنه، ووصف أي إجراء كهذا يف 
 .تقاريرها الدورية

 *)١٩٩٦الدورة الثامنة واألربعون، (التوصية العامة العشرون 

قوق واحلريات املدنية والسياسية  من االتفاقية التزام الدول األطراف بضمان التمتع، باحل    ٥تتضـمن املـادة      -١
وينبغي مالحظة أن احلقوق واحلريات املذكورة يف املادة . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من دون متييز عنصري

ويتصدر هذه احلقوق واحلريات تلك احلقوق واحلريات الناشئة عن ميثاق األمم       .  ال تشـكل قائمـة جامعة مانعة       ٥
وقد جرى تناول معظم هذه . املي حلقـوق اإلنسـان، عـلى النحو املذكور يف ديباجة االتفاقية     املـتحدة واإلعـالن العـ     

وعليه تكون مجيع الدول األطراف ملزمة باإلقرار . احلقوق بالتفصيل يف العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان
ة هذه االلتزامات إىل نظم قانونية   حبقـوق اإلنسـان وحبماية التمتع ا وإن اختلف أسلوب الدول األطراف يف ترمج             

 من االتفاقية، فضال عن أا تقتضي ضمان أن ختلو ممارسة حقوق اإلنسان من التمييز العنصري، ال           ٥واملادة  . هلـا 
تنشـئ مـن تـلقاء ذاـا حقوقـا مدنيـة أو سياسـية أو اقتصـادية أو اجـتماعية أو ثقافيـة، ولكـنها تفترض وجود هذه                 

وتلزم االتفاقية الدول حبظر التمييز العنصري، يف التمتع حبقوق اإلنسان هذه والقضاء على . احلقوق واالعتراف ا
 .هذا التمييز
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 من االتفاقية اليت تنطبق يف ظاهر األمر ٥مىت فرضت دولة ما قيدا على حق من احلقوق املدرجة يف املادة              -٢
 كل شخص داخل واليتها، وجب عليها أن تكفل أال يكون القيد يويف الغرض وال يف النتيجة، منافيا للمادة          ىـعل
واللجنة ملزمة، للتيقن يف أن هذه هي .  من االتفاقية باعتبارها جزءا ال يتجزأ من املعايري الدولية حلقوق اإلنسان١

د مـن أن أي قيـد مـن هـذا القـبيل ال يسـتتبع متييــزا       احلـال، بإجـراء مـزيد مـن الـبحث والـتحقيق مـن أجــل أن تـتأك        
 .عنصريا

ويتعني أن يتمتع كل األشخاص الذين يعيشون يف كنف دولة ما بكثري من احلقوق واحلريات املذكورة يف  -٣
، مــثل احلــق يف املســاواة يف املعامــلة أمـام احملــاكم، أمــا غــري ذلــك مـن احلقــوق، مــثل احلــق يف االشــتراك يف   ٥املـادة  

 .نتخابات ويف التصويت ويف الترشيح، فهي من حقوق املواطننياال

وتوصـي الـدول األطـراف بـتقدمي تقاريـر عن التنفيذ الالمتييزي لكل من احلقوق واحلريات املشار إليها يف                 -٤
 . من االتفاقية، حقا حمقا وحرية فحرية٥املادة 

.  من االتفاقية وأي حقوق مماثلة  ٥ يف املادة    وتـتوىل الدولـة الطـرف محايـة احلقـوق واحلـريات املشار إليها              -٥
وميكـن حتقيــق هــذه احلمايــة بأســاليب شــىت، ســواء باسـتخدام املؤسســات العامــة أو مــن خــالل أنشــطة املؤسســات   

والدولـة الطـرف املعـنية مـلزمة، عـلى كـل حـال، بكفالـة التنفيذ الفعلي لالتفاقية وبتقدمي تقرير عن ذلك                . اخلاصـة 
وبقدر ما يكون للمؤسسات اخلاصة تأثري على ممارسة احلقوق أو على توافر الفرص، . االتفاقية من ٩مبوجب املادة 

يـتعني عـلى الدولــة الطــرف أن تكفل أال يكون هدف نتيجة ذلك التأثري وال أثره إجياد التمييز العنصري أو إدامة          
 .أمده

 *)١٩٩٦الدورة الثامنة واألربعون، (التوصية العامة احلادية والعشرون 

تالحظ اللجنة أن اجلماعات أو األقليات العرقية أو الدينية كثريا ما تتخذ من احلق يف تقرير املصري أساسا  -١
 .ويف هذا الصدد تود اللجنة أن تعرب عن وجهات النظر التالية. لالدعاء باحلق يف االنفصال
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 من ١فقد ورد ذكره يف املادة . الشعوب يف تقرير املصري هو أحد مبادئ القانون الدويل األساسيةإن حق  -٢
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وكذلك يف الصكوك الدولية          ١ميثاق األمم املتحدة ويف املادة      

والسياسية على حق الشعوب يف تقرير املصري وينص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية . األخرى حلقوق اإلنسان
ويـنص عـالوة عـلى ذلـك عـلى حـق األقـليات العـرقية أو الدينية أو اللغوية يف التمتع بثقافتها أو يف ااهرة بدينها             

 .وممارسة شعائره أو يف استخدام لغتها

علقة بالعالقات الودية تؤكـد اللجـنة عـلى أن مـن واجـب الـدول، وفقـا إلعـالن مبادئ القانون الدويل املت                     -٣
والتعاون بني الدول طبقا مليثاق األمم املتحدة، وهو اإلعالن الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 

لكن  .، أن تقــــرر حـــق الشعوب يف تقرير مصريها         ١٩٧٠اكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٤ املـؤرخ    )٢٥ -د  ( ٢٦٢٥
ن كـل دولـة أن تعـزز، مـن خـالل اإلجراءات املشتركة واإلجراءات املنفصلة،               تـنفيذ مـبدأ تقريـر املصـري يقتضـي مـ           

ويف هذا الصدد، تسترعي . االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية وفقا مليثاق األمم املتحدة
أو إثنية وإىل أقليات دينية أو اللجنة انتباه احلكومات إىل اإلعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية 

 .١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٨، املؤرخ ٤٧/١٣٥لغوية، الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها 

فحـق الشـعوب يف تقرير مصريها له    . وفـيما يتعـلق حبـق الشـعوب يف تقريـر مصـريها، ينـبغي متييـز جانـبني          -٤
تحقيق مناهـا االقتصـادي واالجتماعي والثقايف من دون       جـانب داخـلي أي حـق مجيـع الشـعوب يف السـعي حبـرية لـ                 

ويف ذلـك الصـدد، توجـد صـلة حبـق كـل مواطـن يف اإلسـهام يف إدارة الشـؤون العامة على مجيع              . تدخـل خـارجي   
.  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري)ج(٥على النحو املشار إليه يف املادة  املستويات،

عـلى احلكومـات، بالـتايل، أن متـثل السـكان كافـة دون متييـز بسـبب العـرق أو اللون أو األصل القومي أو                       ويـتعني   
ويعــين اجلــانب اخلــارجي حلــق تقريــر املصــري أن جلميــع الشــعوب احلــق يف حــرية تقريــر مركــزها السياســي    . اإلثــين

ير الشعوب من االستعمار ومبنع إخضاع     ومكانـتها يف اتمع الدويل استنادا إىل مبدأ تساوي احلقوق وتأسيا بتحر           
 .الشعوب الستعباد األجنيب وسيطرته واستغالله

ومـن أجـل حتقيق االحترام التام حلقوق مجيع الشعوب يف دولة ما، يتعني أن تدعى احلكومات مرة أخرى                     -٥
أشكال التمييز العنصري، إىل التقيد بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وال سيما االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 

وجيب أن يكون احلرص على محاية حقوق األفراد من دون متييز ألسباب عرقية أو إثنية              . وإىل تـنفيذها تـنفيذا تاما     
 مـن االتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على مجيع     ٢فاملـادة  . أو قبـلية أو ديـنية أو غريهـا هـو املوجـه لسياسـات احلكومـات        

ئق الدوليـة األخـرى ذات الصـلة تقضـي بأنـه ينبغي للحكومات أن تراعي حقوق             أشـكال الـتمييز العنصـري والوثـا       
األشخاص املنتمني جلماعات إثنية وال سيما حقهم يف العيش الكرمي ويف احملافظة على ثقافتهم ويف املساواة يف جين 

مات أيضا أن تنظر، يف وينبغي للحكو. مثار النمو القومي ويف القيام بدورهم يف حكومة البلد الذي هم من مواطنيه
حـدود أطـرها الدسـتورية، يف القيـام، حسـب االقتضـاء، مبـنح األشـخاص املنتمني إىل اجلماعات العرقية أو اللغوية                     
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والذيـن هـم مـن عـداد مواطـنيها، احلق يف االضطالع باألنشطة اليت تتصل على وجه اخلصوص باحلفاظ على هوية              
 .أولئك األشخاص أو تلك اجلماعات

د اللجنة على أال يؤول أي من إجراءات اللجنة، مبقتضى اإلعالن املتعلق بالعالقات الودية، على أنه وتؤك -٦
يا، أوصال السالمة اإلقليمية أو الوحدة   ئتصـريح أو تشـجيع بشـأن إتيان أي عمل من شأنه أن يقطع، كليا أو جز                

وي حقـوق الشعوب وحقها يف تقرير       السياسـية لـلدول ذات السـيادة واملسـتقلة والـيت تتصـرف مبقتضـى مـبدأ تسـا                  
مصـريها والـيت لديهـا حكومـة متـثل كـل السـكان الذيـن ينتمون إلقليمها من دون متييز بسبب العرق أو املعتقد أو                     

. وترى اللجنة أن القانون الدويل مل يعترف حبق عام للشعوب يف أن تعلن منفردة االنفصــال عن دولــة مـا     . الـلون 
 وهي أن تفتت الدول ) وما بعدها١٧الفقرات  (" خطة السالم "للجنة باآلراء الواردة يف     ويف هـذا الصـدد، تـأخذ ا       

بيد أن هذا ال يستبعد إمكانية وضع . قد يضر حبماية حقوق اإلنسان فضال عن ضرره باحلفاظ على السلم واألمن         
 .ترتيبات يتم التوصل إليها باتفاقات حرة بني مجيع األطراف املعنية

 *)١٩٩٦الدورة التاسعة واألربعون، ( الثانية والعشرون التوصية العامة

 ،إن جلنة القضاء على التمييز العنصري

أو العـرقية قـد أدت إىل حـدوث تدفقات    / أن الصـراعات األجنـبية العسـكرية وغـري العسـكرية و           إذ تـدرك   
 هائلة من الالجئني وإىل تشريد أشخاص بسبب معايري عرقية يف أجزاء كثرية من العامل،

 أن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء على مجيع أشكال                   وإذ تضـع يف اعتـبارها      
الـتمييز العنصـري يعلـنان أن الـناس كافـة يولـدون أحـرارا ومتسـاويني يف الكـرامة واحلقـوق وأن لكل إنسان كافة             

لتمييز بسبب العرق أو اللون أو النسب أو األصل احلقوق واحلريات الواردة فيهما دومنا متييز أيا كان، وال سيما ا          
 القومي أو االثين،

 املتعـلقني مبركـز الالجـئني باعتـبارمها املصــدر     ١٩٦٧ وبـروتوكول عــام  ١٩٥١ اتفاقيـة عـام   وإذ تشـري إىل  
 الرئيسي للنظام الدويل حلماية الالجئني عموما،

قية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  من االتفا٥ الدول األطراف إىل املادة تسترعي انتباه - ١ 
، وتكرر التأكيد على أن االتفاقية ٥ بشأن املادة )٤٨ -د  (العنصـري وكذلـك إىل التوصية العامة العشرين للجنة          

تــلزم الــدول األطــراف حبظــر الــتمييز العنصــري يف التمــتع بــاحلقوق واحلــريات املدنيــة والسياســية واالقتصــادية           
 لثقافية، وبالقضاء على هذا التمييز؛واالجتماعية وا

 

 

____________________ 

 .A/51/18واردة يف الوثيقة  * 
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 : يف هذا الصدد على ما يليتؤكد - ٢ 

لكـل مـن هـؤالء الالجـئني واملشـردين احلق يف العودة حبرية إىل دياره األصلية يف ظل ظروف من                    )أ( 
 األمان؛

تكون عودة هؤالء الالجئني واملشردين عودة طوعية وباحترام الـدول األطـراف ملزمة بكفالة أن       )ب( 
 مبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئني وعدم إبعادهم؛

لكـل مـن هـؤالء الالجئني واملشردين، بعد عودته إىل دياره األصلية، احلق يف أن تعاد له ممتلكاته      )ج( 
. كات اليت ال ميكن إعادا إليه تعويضا مناسباالـيت حـرم مـنها يف سـياق الصـراع ويف أن يعـوض عن أي من املمتل              

 وتعترب أي من االلتزامات أو البيانات املتعلقة ذه املمتلكات واملنتزعة منه بالتهديد الغيا وباطال؛

لكـل مـن هـؤالء الالجـئني واملشـردين، بعـد عودتـه إىل ديـاره األصـلية، احلـق يف املشـاركة التامة                          )د( 
عامة على شىت املستويات، وله احلق يف احلصول، على قدم املساواة، على اخلدمات العامة  واملتسـاوية يف الشؤون ال    

 .ويف تلقي مساعدة إلنعاش حاله

 )*١٩٩٧الدورة احلادية واخلمسون، (التوصية العامة الثالثة والعشرون بشأن حقــوق شعـوب األصلية 

ام بالغني يف ممارسة جلنة القضاء على التمييز ظـلت حالة الشعوب األصلية مسألة حتظى دوما بعناية واهتم          -١
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع ٩العنصـري، وال سـيما يف الـنظر يف تقاريـر الـدول األطراف مبوجب املادة        

ويف هـذا الصـدد، دأبت اللجنة على تأكيد أن التمييز ضد الشعوب األصلية يندرج يف                . أشـكال الـتمييز العنصـري     
 .قية وأن من املتعني اختاذ مجيع التدابري املالئمة ملكافحة هذا التمييز والقضاء عليهنطاق االتفا

 ١٠وإذ تالحـظ اللجـنة أن اجلمعيـة العامـة قـد أعلنت العقد الدويل للسكان األصليني يف العامل ابتداء من                    -٢
يع أشكال التمييز العنصري    ، تعيد تأكيد أن أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على مج         ١٩٩٤ديسمرب  /كانون األول 

 .تسري على الشعوب األصلية

وتـدرك اللجـنة أن الشعوب األصلية، يف مناطق عديدة من العامل، عانت وما زالت تعاين من التمييز ومن                 -٣
احلــرمان مــن حقوقهــا اإلنســانية وحــرياا األساســية وال ســيما أــا فقــدت أرضــها ومواردهــا بفعــل املســتعمرين      

 .وبالتايل تعرض وما زال يتعرض للخطر حفظ ثقافتها وهويتها التارخيية. ارية ومؤسسات الدولةوالشركات التج

 :تدعو اللجنة الدول األطراف بصفة خاصة إىل - ٤

أن تقـر وحتـترم الـثقافة والـتاريخ والـلغة وطـريقة العيـش املـتميزة األصـلية باعتـبارها إغناء للهوية                        )أ( 
  حفظها؛الثقافية للدولة، وأن تشجع على

____________________ 

 .، املرفق اخلامسA/52/18واردة يف الوثيقة  * 
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أن تكفـل حـرية أفـراد الشـعوب األصـلية ومتـتعهم باملسـاواة يف الكرامة واحلقوق ومبنأى عن كل                    )ب( 
 متييز، وال سيما التمييز القائم على املنشأ أو اهلوية األصلية؛

ط اليت تتيح حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تتماشى أن توفـر للشـعوب األصـلية الشرو       )ج( 
 مع خصائصها الثقافية؛

أن تكفل مساواة أفراد الشعوب األصلية يف احلقوق فيما يتعلق باملشاركة الفعلية يف احلياة العامة،  )د( 
 وعدم اختاذ أي قرارات تتصل مباشرة حبقوقهم ومصاحلهم دون موافقة منهم عن بينة؛

أن تكفــل إمكانيــة متــتع اــتمعات احملــلية األصــلية حبقوقهــا يف ممارســة وإحيــاء تقاليدهــا وعاداــا    )ه( 
 .الثقافية، وحفظ لغاا وممارستها

وتدعـو اللجـنة الـدول األطـراف، بصـفة خاصـة، إىل أن تقـر وحتمـي حقـوق الشـعوب األصـلية يف امتالك                     - ٥
ا ومواردهـا املشاعة، ويف حالة ما إذا حرمت، دون موافقة منها عن   وتـنمية ومراقـبة واسـتخدام أراضـيها وأقالـيمه         

طيـب خاطـر وعـن بيـنة، مـن األراضـي واألقالـيم الـيت كـانت متلكها تقليديا أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقة                       
 وال جتوز االستعاضة عن احلق يف االسترداد باحلق يف. أخـرى، أن تـتخذ خطـوات إلعـادة تـلك األراضـي واألقاليم          

وينبغي أن يكون ذلك التعويض يف شكل . الـتعويض العـادل واملنصـف والفوري إال إذا تعذر ذلك ألسباب واقعية         
 .أراض وأقاليم كلما كان ذلك ممكنا

تدعـو اللجـنة كذلك الدول األطراف اليت توجد يف أقاليمها شعوب أصلية أن تدرج يف تقاريرها الدورية               - ٦
 .شعوب، مراعية مجيع األحكام ذات الصلة من االتفاقيةمعلومات كاملة عن حالة تلك ال

 )*١٩٩٩الدورة اخلامسة واخلمسون، ( من االتفاقية ١التوصية العامة الرابعة والعشرون بشأن املادة 

تشـدد اللجـنة على أن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وفقا للتعريف الوارد                   -١
 منها تتصل جبميع األشخاص الذين ينتمون إىل أعراق خمتلفة أو جمموعات وطنية أو إثنية         ١املادة   من   ١يف الفقـرة    

ومـن األساسـي، إذا أريـد أن تكفل اللجنة النظر بشكل مناسب يف التقارير الدولية      . خمتـلفة أو إىل سـكان أصـليني       
مات عن وجود مثل تلك اموعات      لـلدول األطـراف، أن توفـر الدول األطراف للجنة أقصى قدر ممكن من املعلو              

 .داخل أراضيها

 

____________________ 
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 مـن االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع        ٩ويـبدو مـن الـتقارير الدوريـة املقدمـة إىل اللجـنة مبوجـب املـادة                   -٢
يت اسـتلمتها اللجـنة، أن عـددا من الدول األطراف يعترف          أشـكال الـتمييز العنصـري، ومـن املعـلومات األخـرى الـ             

. بوجـود بعـض اموعـات الوطـنية أو اإلثـنية أو السـكان األصـليني على أراضيها، بينما تتجاهل جمموعات أخرى           
وينـبغي تطـبيق معـايري بشـكل موحد على مجيع اموعات، وخاصة عدد األشخاص املعنيني، وكوم من عرق أو                    

 . أو أصل وطين أو إثين خيتلف عن األغلبية أو عن جمموعات أخرى داخل اموعة السكانيةلون أو ساللة

وال تقـوم بعـض الـدول األطـراف جبمع بيانات عن األصل اإلثين أو الوطين ملواطنيها أو ألشخاص آخرين                -٣
ت إثنية أو سكانا يقـيمون بأراضـيها، ولكـنها تقـرر حسـب تقديـرها الـذايت مـا هي اموعات اليت تشكل جمموعا                 

وتـرى اللجـنة أن هـناك معيارا دوليا يتعلق باحلقوق     . أصـليني جيـب االعـتراف ـم ومعاملـتهم عـلى ذلـك األسـاس               
احملددة لألشخاص املنتمني لتلك اموعات، إىل جانب معايري معترف ا عموما تتعلق بتساوي اجلميع يف احلقوق             

ويف . ة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصريوبعـدم الـتمييز، مبـا يف ذلـك احلقـوق املدرج        
نفـس الوقـت، توجـه اللجـنة نظـر الدول األطراف إىل أن تطبيق معايري خمتلفة من أجل حتديد اموعات اإلثنية أو                    

 معاملة السـكان األصـليني مبـا يـؤدي إىل االعـتراف بالـبعض ورفـض االعـتراف بالـبعض اآلخر، ميكن أن يسفر عن                
 .خمتلفة لشىت اموعات ضمن اموعة السكانية لبلد ما

 من ٨ وإىل الفقرة ١٩٧٣وتشـري اللجـنة إىل التوصية العامة الرابعة اليت اعتمدا يف دورا الثامنة يف عام                 -٤
 من املادة ١رة املـبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بشكل ومضمون التقارير اليت تقدمها الدول األطراف مبوجب الفق      

، والــيت دعــت فيهــا الــدول األطــراف إىل الســعي إىل أن تــدرج يف تقاريــرها   (CERD/70/Rev.3) مــن االتفاقيــة ٩
 من االتفاقية، أي معلومات عن ١الدورية معلومات مناسبة عن التكوين الدميغرايف لسكاا، يف ضوء أحكام املادة 

 .ثين، حسب االقتضاءالعرق واللون والساللة واألصل الوطين أو اإل
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 اابعر

 التوصيات العامة

 املعتمدة من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

 مـن اتفاقيـة القضاء على التمييز ضد املرأة، جيوز للجنة أن تقدم اقتراحات        ٢١ مـن املـادة      ١وفقـا لـلفقرة      
وينبغي ادراج هذه االقتراحات   . دول األطراف وتوصيات عامة استنادا إىل حبث التقارير واملعلومات الواردة من ال         

وقد . والتوصـيات العامـة يف تقريـر اللجـنة مـع التعـليقات الـواردة من الدول األطراف، إن وجدت هذه التعليقات                   
 . توصية عامة٢٠اعتمدت اللجنة حىت اآلن ما جمموعه 

 *)١٩٨٦الدورة اخلامسة، ( ١  رقمالتوصية العامة

.  من االتفاقية احلالة القائمة حىت تاريخ تقدميها١٨املادة  األولية املقدمة مبوجب    ينـبغي أن تغطـي التقارير      
وينـبغي بعـد ذلـك تقدمي التقارير مرة كل أربع سنوات على األقل بعد حلول موعد التقرير األول، على أن تشمل        

 .لعقباتالعوائق اليت صودفت يف التنفيذ الكامل لالتفاقية والتدابري املتخذة لتذليل هذه ا

 **)١٩٨٧الدورة السادسة، ( ٢التوصية العامة 

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 أن اللجنة واجهت يف عملها صعوبات ترجع إىل أن بعض التقارير األولية املقدمة من إذ تضع يف اعتبارها 
ف املعلومات املتاحة يف الدولة الطرف املعنية       من االتفاقية مل جتسد على حنو وا       ١٨الـدول األطراف مبوجب املادة      

 وفقا للمبادئ التوجيهية،

 :توصي مبا يلي 

 من االتفاقية، املبادئ التوجيهية ١٨أن تتبع الدول األطراف، لدى إعدادها التقارير مبقتضى املادة  )أ( 
 موعدها؛من حيث شكل التقارير وحمتواها و) CEDAW/C/7 (١٩٨٣أغسطس /العامة املعتمدة يف آب

 : بالصيغة التالية١٩٨٦أن تتبع الدول األطــراف التوصيــة العامة املعتمدة يف عام  )ب( 

 

 ــــــــــــــــــــ

 .A/41/45واردة يف الوثيقة  * 

 .A/42/38واردة يف الوثيقة  ** 
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ئمة حىت تاريخ  من االتفاقية احلالة القا٨١ينبغي أن تغطي التقارير األولية املقدمة مبوجب املادة        "  
وينبغي بعد ذلك تقدمي التقارير مرة على األقل كل أربع سنوات بعد حلول موعد التقرير األول، . تقدميها

 ".على أن تشمل العقبات اليت صودفت يف التنفيذ الكامل لالتفاقية والتدابري املتخذة لتذليل هذه العقبات

لدولة الطرف إىل األمانة العامة قبل ثالثة أشهر على أن ترسل املعلومات االضافية املكملة لتقرير ا )ج( 
 .األقل من انعقاد الدورة اليت يكون مقررا أن ينظر يف التقرير أثناءها

 *)١٩٨٧الدورة السادسة، ( ٣  رقمالتوصية العامة

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 تقريرا مقدما من ٣٤ على التمييز ضد املرأة قد نظرت يف         أن اللجـنة املعنية بالقضاء     إذ تضـع يف اعتـبارها      
 ،١٩٨٣الدول األطراف منذ عام 

 أنــه عــلى الــرغم مــن ورود هــذه الــتقارير مــن دول ذات مســتويات امنائيــة   ها كذلــكرضــع يف اعتــباوإذ ت 
 عــن عوامــل مــتفاوتة، فإــا تعــرض مالمــح متبايــنة الدرجــات تشــري إىل وجــود تصــورات منطيــة جتــاه املــرأة، نامجــة 

  من االتفاقية،٥اجتماعية وثقافية، تكرس التمييز بني اجلنسني وحتول دون تنفيذ أحكام املادة 

 مجيع الدول األطراف على اعتماد برامج تعليمية وإعالمية اعتمادا فعاال يساعد يف القضاء على ألوان حتث 
 .جتماعية للمرأة على حنو تامالتحامل واملمارسات احلالية اليت تعرقل إعمال مبدأ املساواة اال

 **)١٩٨٧الدورة السادسة، ( ٤  رقمالتوصية العامة

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  يف تقارير الدول األطراف أثناء انعقاد دوراا،وقد نظرت 

 هدف االتفاقية وغايتها،، فيما يبدو، مع ىف إزاء العدد الكبري من التحفظات اليت تتناوإذ تعرب عن قلقها 

 ــــــــــــــــــــ

 .A/42/38واردة يف الوثيقة  * 

 .A/43/38واردة يف الوثيقة  ** 
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 بقـرار الـدول األطـراف بـأن تنظر يف التحفظات يف اجتماعها القادم املزمع عقده يف نيويورك عام             تـرحب  
 .النظر يف هذه التحفظات دف سحبها، وتقترح هلذه الغاية أن تعيد مجيع الدول األطراف املعنية ١٩٨٨

 *)١٩٨٨الدورة السابعة، ( ٥رقم التوصية العامة 

 تدابري خاصة مؤقتة

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 بأن التقارير واملالحظات االستهاللية والردود املقدمة من الدول األطراف تكشف أنه ولئن       إذ حتيط علما   
از تقدم هام فيما يتعلق بإلغاء القوانني التمييزية أو تعديلها، ما زالت هناك حاجة الختاذ إجراءات           كـان قد مت إحر    

 لتنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما، باألخذ بتدابري دف إىل تعزيز املساواة الفعلية بني الرجال والنساء،

  من االتفاقية،١-٤ إىل املادة وإذ تشري 

اف على زيادة االستفادة من التدابري اخلاصة املؤقتة، مثل العمل االجيايب أو  بـأن تعمل الدول األطر  توصـي  
 .املعاملة التفضيلية أو نظم احلصص، من أجل زيادة إدماج املرأة يف التعليم واالقتصاد والسياسة والعمل

 *)١٩٨٨الدورة السابعة، ( ٦رقم التوصية العامة 

 األجهزة الوطنية الفعالة والدعاية
 

 ،نة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةإن اللج
 

  يف تقارير الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،وقد نظرت 
 ،١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ املؤرخ يف ٤٢/٦٠ قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة وإذ تالحظ 
 : الدول األطراف مبا يليتوصي 
أو تعزيز األجهزة واملؤسسات واالجراءات الوطنية الفعالة، على مستوى حكومي رفيع، /ة و إقام -١ 

 :مع ختويلها ما يكفي من موارد والتزام وسلطة، من أجل

 ــــــــــــــــــــ

 .A/43/38واردة يف الوثيقة  * 
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 إسداء املشورة بشأن آثار مجيع السياسات احلكومية على املرأة؛ )أ( 

 الة املرأة بشكل شامل؛رصد ح )ب( 

وتنفيذ االستراتيجيات والتدابري الرامية للقضـاء على التمييز  املسـاعدة يف رسـم سياسـات جديـدة          )ج( 
 ؛ تنفيذاً فعاالًإىل القضاء على التمييز

اختـاذ اخلطوات املالئمة لضمان نشر االتفاقية والتقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         -٢ 
 ير اللجنة بلغات الدول املعنية؛ وتقار١٨

 التماس مساعدة األمني العام وإدارة شؤون اإلعالم يف توفري ترمجات لالتفاقية ولتقارير اللجنة؛ -٣ 

 .إدراج االجراءات املتخذة فيما يتعلق ذه التوصيات يف تقاريرها األولية وتقاريرها الدورية -٤ 

 *)٩٨٨١الدورة السابعة، ( ٧  رقمالتوصية العامة

 املوارد

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

/٤٢ من القرار ١٤، وعلى وجه اخلصوص الفقرة ٤١/١٠٨ و٤٠/٣٩ة ـة العامـ قرارات اجلمعيإذ تالحظ 
  اليت دعت اللجنة والدول األطراف إىل النظر يف مسألة عقد الدورات املقبلة للجنة يف فيينا،٦٠

 منه، اليت تطلب من ١١، وعلى وجه اخلصوص الفقرة ٤٢/١٠٥ قرار اجلمعية العامة ارهاوإذ تضع يف اعتب 
األمـني العـام تعزيز التنسيق بني مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومركز التنمية االجتماعية والشؤون اإلنسانية             

 دمات إىل اهليئات التعاهدية،التابع لألمانة العامة، فيما يتعلق بتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان وتقدمي اخل

 : الدول األطراف مبا يليتوصي 

أن تواصل تأييد املقترحات الداعية إىل تعزيز التنسيق بني مركز حقوق اإلنسان يف جنيف ومركز  -١ 
 التنمية االجتماعية والشؤون االنسانية يف فيينا، فيما يتعلق بتقدمي اخلدمات إىل اللجنة؛

 ــــــــــــــــــــ

 A/43/38واردة يف الوثيقة  * 
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 أن تؤيد املقترحات الداعية إىل اجتماع اللجنة يف نيويورك وفيينا؛ -٢ 

أن تتخذ مجيع اخلطوات الالزمة واملالئمة لضمان اتاحة موارد وخدمات كافية للجنة وملساعدا  -٣ 
 ملساعدة اللجنة يف التحضري يف أداء مهامهـا مبوجـب االتفاقية، وعلى وجه اخلصوص ضمان توفر موظفني متفرغني   

 لدوراا، ويف أثناء انعقادها؛

أن تضـمن تقـدمي التقارير واملواد التكميلية إىل األمانة يف وقت مالئم يسمح بترمجتها إىل اللغات                 -٤ 
 .الرمسية لألمم املتحدة حبيث ميكن توزيعها والنظر فيها من جانب اللجنة

 *)١٩٨٨، الدورة السابعة( ٨رقم التوصية العامة 

  من االتفاقية٨تنفيذ املادة 

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  من االتفاقية،١٨ يف تقارير الدول األطراف املقدمة وفقا للمادة وقد نظرت 

تام  من االتفاقية، لكفالة التنفيذ ال٤ الدول األطراف باختاذ مزيد من التدابري املباشرة، وفقا للمادة     توصـي  
 مـن االتفاقيـة ولكفالـة فـرص متـثيل املـرأة، عـلى قـدم املساواة مع الرجل ودون أي متييز، حلكومتها على             ٨لـلمادة   

 .املستوى الدويل واالشتراك يف أعمال املنظمات الدولية

 **)١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ٩  رقمالتوصية العامة

 البيانات اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة

  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،إن اللجنة  

 أن املعـلومات االحصـائية ضـرورية لـلغاية مـن أجل فهم احلالة الفعلية للمرأة يف كل         اذ تضـع يف اعتـبارها      
 دولة من الدول األطراف يف االتفاقية،

 حصاءات، أن العديد من الدول األطراف اليت تقدم تقاريرها لتنظر فيها اللجنة ال توفر اواذ الحظت 
 ــــــــــــــــــــ

 A/43/38واردة يف الوثيقة  * 

 .A/44/38واردة يف الوثيقة  * 
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 الـدول األطـراف بـأن تـبذل قصارى جهدها لضمان قيام دوائرها االحصائية الوطنية املسؤولة عن             توصـي  
غة استبياناا حبيث ختطيـط تعـدادات السـكان الوطـنية، وغريهـا مـن االستقصـاءات االجـتماعية واالقتصادية، بصيا          

ميكـن جتـزئة الـبيانات حسـب اجلـنس، سـواء مـن حيـث األعـداد املطـلقة أو النسـب املـئوية، كـي يتمكن مستعملو                              
 .البيانات املهتمون من احلصول بسهولة على املعلومات املتعلقة حبالة املرأة يف القطاع املعني الذي يهمهم

 *)٩١٩٨الدورة الثامنة، ( ١٠  رقمالتوصية العامة

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الذكرى العاشرة العتماد اتفاقية القضاء على

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 يوافق الذكرى السنوية العاشرة العتماد اتفاقية ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٨ أن اذ تضع يف اعتبارها 
 أة،القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر

 أنه ثبت خالل هذه السنوات العشر أن االتفاقية هي واحد من أكثر الصكوك         واذ تضع يف اعتبارها أيضا     
 فعالية بني تلك اليت اعتمدا األمم املتحدة لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمتمعات الدول األعضاء،

 ن األجهزة الفعالة والدعاية، بشأ)١٩٨٨الدورة السابعة، (، ٦رقم  إىل توصيتها العامة وإذ تشري 

 : بأن تنظر الدول األطراف، مبناسبة الذكرى العاشرة العتماد االتفاقية يف ما يليتوصي 

االضـطالع بـربامج، مبـا يف ذلـك تنظـيم مؤمترات وحلقات دراسية، للدعاية التفاقية القضاء على                 -١ 
 ومات عن االتفاقية يف بلداا؛مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باللغات الرئيسية، وتوفري معل

ــنفيذها        -٢  ــة وت ــلقة باالتفاقي ــة املتع ــتعاون يف محــالت الدعاي ــنية إىل ال ــنظماا النســائية الوط دعــوة م
 وتشجيع املنظمات غري احلكومية على الصعيد الوطين واالقليمي والدويل على الدعاية لالتفاقية وتنفيذها؛

، اليت تتعلق ٨ذ الكـامل ملبادئ االتفاقية، وخصوصا املادة    تشـجيع اختـاذ اجـراءات لضـمان التـنفي          -٣ 
 حدة ومنظومة األمم املتحدة؛ملتمبشاركة املرأة على مجيع مستويات نشاط األمم ا

 ــــــــــــــــ

 .A/44/38واردة يف الوثيقة  * 
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م بالتعاون مع الطـلب إىل األمني العام أن حييي الذكرى العاشرة العتماد االتفاقية عن طريق القيا             -٤ 
الوكـاالت املتخصصـة، بنشـر وتوزيـع املـواد املطـبوعة، وغريهـا من املواد املتعلقة باالتفاقية وتنفيذها، جبميع لغات                    

املتحدة الرمسية، وإعداد أفالم وثائقية تلفزيونية عن االتفاقية، واتاحة املوارد الالزمة لشعبة النهوض باملرأة يف األمم 
ات ـال للمعلومـا، لكي تعد حتليـدة يف فيينـم املتحـب األمـع ملكتـة التابـؤون االنسانيـة والشـاعية االجتمـز التنميـمرك
، الذي كان قــد نشر     )A/CONF.116/13(ة  ـن الـدول األطـــراف، بغيـــة حتديــث ونشــر تقريــر اللجن          ـة مـ  ـــ املقدم

املساواة والتنمية والسلم،   : د األمم املتحدة للمرأة   ألول مرة من أجل املؤمتر العاملي الستعراض وتقييم منجزات عق         
 .١٩٨٥الذي عقد يف نريويب يف عام 

 )*١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ١١  رقمالتوصية العامة

 تقدمي التقارير اخلدمات االستشارية التقنية اخلاصة بالتزامات

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 دولة قد صدقت على اتفاقية القضاء على        ٩٦، كانت   ١٩٨٩مارس  / آذار ٣أنه يف    إذ تضـع يف اعتـبارها      
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

  تقريرا دوريا ثانيا،١٩ تقريرا أوليا و٦٠ أنه ورد حىت هذا التاريخ يف اعتبارهاضع وإذ ت 

، ١٩٨٩مارس / آذار٣لول  تقريرا دوريا ثانيا حان موعد تقدميها حب٣٦ تقريرا أوليا و٣٦ أن وإذ تالحظ 
 ولكنها مل ترد بعد،

، بأن ينظم، يف ٤٣/١١٥ من قرار اجلمعية العامة ٩ بالطلب املوجه إىل األمني العام، يف الفقرة وإذ ترحب 
حدود املوارد املتاحة ومع مراعاة أولويات برنامج اخلدمات االستشارية، مزيدا من الدورات التدريبية للبلدان اليت       

 الصعوبات يف الوفاء بالتزاماا اخلاصة بتقدمي التقارير مبوجب الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،تعاين أشد 

 الـدول األطـراف بـأن تشـجع وتسـاند املشـاريع اخلاصة باخلدمات االستشارية التقنية، مبا يف ذلك                    توصـي  
دة الدول األطراف، بناء على طلبها، على   احلـلقات الدراسـية التدريبية، وأن تتعاون يف هذا اال، من أجل مساع            

 . من االتفاقية١٨الوفاء بالتزاماا اخلاصة بتقدمي التقارير مبوجب املادة 

____________________ 
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 )*١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ١٢  رقمالتوصية العامة

 العنف ضد املرأة

 ،ييز ضد املرأةإن اللجنة املعنية بالقضاء على التم

 من االتفاقية تلزم الدول األطراف بالعمل على محاية ١٦ و١٢ و١١ و٥ و٢ أن املواد إذ تضع يف اعتبارها 
 املرأة من أي فعل من أفعال العنف يقع داخل األسرة أو يف مكان العمل أو يف أي جمال آخر من احلياة االجتماعية،

 ،١٩٨٨/٢٧دي واالجتماعي  قرار الس االقتصايف اعتبارهاضع وإذ ت 

 : الدول األطراف بأن تورد يف تقاريرها الدورية إىل اللجنة معلومات عما يليتوصي 

مبا يف (التشـريع الـنافذ بشأن محاية املرأة من كافة أشكال العنف اليت تقع عليها يف احلياة اليومية                -١ 
 ؛)ان العمل، اخلذلك العنف اجلنسي، االيذاء داخل األسرة، التحرش اجلنسي يف مك

 التدابري األخرى املتخذة الستئصال هذا العنف؛ -٢ 

 وجود خدمات مساندة للنساء الاليت يقعن ضحايا االعتداء أو االيذاء؛ -٣ 

 .بيانات احصائية عن كافة أنواع العنف اليت متارس ضد املرأة وعن النساء ضحايا العنف -٤ 

 *)٩٨٩١الدورة الثامنة، ( ١٣  رقمالتوصية العامة

 تساوي أجور األعمال املتساوية القيمة

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن تكافؤ األجر للعاملني والعامالت ١٠٠ إىل االتفاقية رقم إذ تشري 
دول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع عن العمل ذي القيمة املتكافئة، اليت صدقت عليها الغالبية العظمى من ال

 أشكال التمييز ضد املرأة،

____________________ 
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 تقريرا أوليا ومخسة تقارير دورية ثانية واردة من ٥١ يف ١٩٨٣ إىل أا قد نظرت منذ عام وإذ تشري أيضا 
 الدول األطراف،

ارير الدول األطراف من اشارة إىل أنه حىت بعد قبول مبدأ تساوي أجور    أنـه رغـم ما يرد يف تق        وإذ تـرى   
األعمال املتساوية القيمة يف تشريعات كثري من البلدان، ال يزال يتعني بذل الكثري لضمان تطبيق ذلك املبدأ عمليا، 

 بغية التغلب على الفصل بني اجلنسني يف سوق العمل،

 :اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبا يلي الدول األطراف يف اتفاقية القضتوصي 

توخيـا لتـنفيذ اتفاقيـة القضـاء عـلى مجيـع أشـكال الـتمييز ضـد املرأة تنفيذا كامال، ينبغي تشجيع                -١ 
 ن منظمة العمل الدولية، على القيام بذلك؛ع الصادرة ١٠٠الدول اليت مل تصدق بعد على االتفاقية رقم 

سة ووضع واعتماد نظم لتقييم الوظائف تستند إىل معايري عدم التحيز ألحد ينبغي هلا النظر يف درا -٢ 
اجلنسـني، وتيسـر املقارنـة بـني قـيمة الوظـائف املختلفة يف طبيعتها واليت تسود املرأة فيها يف الوقت احلاضر، وقيمة          

التقارير اليت تقدمها إىل الوظـائف اليت يسود فيها الرجال يف الوقت احلاضر، وادراج النتائج املتحصلة من ذلك يف     
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؛

ينـبغي هلـا أن تدعـم، مـا أمكـنها، إنشـاء أجهـزة للتـنفيذ، وأن تشـجع اجلهـود الـيت تبذهلا أطراف               -٣ 
 .االتفاقات اجلماعية حيث تنطبق هذه االتفاقات، لضمان تطبيق مبدأ تساوي أجور األعمال املتساوية القيمة

 *)١٩٩٠الدورة التاسعة، ( ١٤  رقمالتوصية العامة

 ختان اإلناث 

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  استمرار ممارسة ختان اإلناث واملمارسات التقليدية األخرى اليت تضر بصحة املرأة،إذ يقلقها 

ذه املمارســات، والتنظــيمات النســائية  أن احلكومــات يف البــلدان الــيت توجــد فيهــا هــوإذ تالحــظ بارتيــاح 
الوطـنية، واملـنظمات غـري احلكوميـة، والوكـاالت املتخصصـة من مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة           

 لطفولة، وكذلك جلنة حقوق اإلنسان وجلنتها الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، ال تزال مهتمة باملسألة بعد أن ل
 ــــــــــــــــــ
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أدركت بصورة خاصة أن ملمارسات تقليدية مثل ختان اإلناث عواقب صحية وعواقب أخرى وخيمة على النساء 
 واألطفال،

 بالدراسـة الـيت أجراها املقرر اخلاص عن املمارسات التقليدية اليت تؤثر على   وإذ حتيـط عـلما مـع االهـتمام        
  واألطفال وبالدراسة اليت أجراها الفريق العامل اخلاص عن املمارسات التقليدية،صحة النساء

 بـأن النسـاء أنفسـهن بـدأن يـتخذن اجـراءات هامـة من أجل حتديد وحماربة املمارسات الضارة                     وإذ تسـلم   
 بصحة ورفاه النساء واألطفال،

إىل حباجة موعات املهتمة باألمر باختاذها  بـأن االجـراءات اهلامـة اليت تقوم النساء وسائر ا   واقتـناعا مـنها    
 دعم وتشجيع من احلكومات،

ة ممارسات م أن هناك ضغوطا حضارية وتقليدية واقتصادية مستمرة تساعد على إدا     وإذ تالحظ بقلق بالغ    
 ضارة من قبيل ختان اإلناث،

 : الدول األطراف مبا يليتوصي 

ء عـلى ممارسة ختان اإلناث، وميكن أن تتضمن هذه          أن تـتخذ تدابـري مالئمـة وفعالـة بغيـة القضـا             )أ( 
 :التدابري

ــنية       ��١  ــتمريض، أو التنظــيمات النســائية الوط ــات ال ــات الطــبية أو مجعي ــات أو اجلمعيــ ــام اجلامعــ قي
 أو اهليئات األخرى جبمع ونشر بيانات أساسية عن هذه املمارسات التقليدية؛ 

حمللي إىل التنظيمات النسائية اليت تعمل على القضاء على تقـدمي الدعـم عـلى الصـعيدين الوطـين وا        ��٢ 
 ختان اإلناث وغريه من املمارسات الضارة بالنساء؛ 

تشجيع السياسيني واملهنيني والزعماء الدينيني وزعماء اتمعات احمللية على مجيع املستويات، مبا             ��٣ 
 التأثري على االجتاهات الرامية إىل يف ذلـك العامـلون يف وسائط اإلعالم والفنون، على التعاون يف            
 القضاء على ختان اإلناث؛ 

األخـذ بـربامج تعلـيمية وتدريبية مالئمة وعقد ندوات تستند إىل نتائج البحوث عن املشاكل اليت      ��٤ 
 تنشأ عن ختان اإلناث؛ 

 اإلناث يف أن تضمن سياساا الصحية الوطنية استراتيجيات مالئمة دف إىل القضاء على ختان )ب( 
وميكـن أن تشمل هذه االستراتيجيات إيكال مسؤولية خاصة إىل املوظفني الصحيني، مبن          . الـرعاية الصـحية العامـة     

 فيهم القابلة التقليدية، بشرح اآلثار الضارة اليت تنجم عن ختان اإلناث؛
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مم املتحدة لدعم أن تطـلب املسـاعدة واملعـلومات واملشورة من املؤسسات املناسبة يف منظومة األ          )ج( 
 ومساندة اجلهود اجلاري بذهلا للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة؛

 من اتفاقية القضاء على مجيع ١٢ و١٠أن تضـمن تقاريرها إىل اللجنة معلومات مبوجب املادتني           )د( 
 .أشكال التمييز ضد املرأة عن التدابري املتخذة للقضاء على ختان اإلناث

 *)١٩٩٠الدورة التاسعة، ( ١٥  رقمالتوصية العامة

 التقاء ومكافحة جتنب التمييز ضد املرأة يف االستراتيجيات الوطنية 

 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب 

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ملترتـبة عـلى كـل مـــن التفشي     ه انتـباههــا إليهـــا عـن اآلثـار احملتمـلة ا      جـ  يف املعـلومات الـيت و      وقـد نظـرت    
 واالستراتيجيات املوضوعة ملكافحتها بالنسبة إىل ممارسة املرأة )اإليـدز (العـاملــي ملـتالزمــة نقـص املـناعة املكتسـب       

 حلقوقها،

 على التقارير واملواد اليت أعدا منظمة الصحة العاملية وغريها من مؤسسات وأجهزة وهيئات وقد اطلعت 
فـيما يتعـلق بفريوس نقص املناعة البشرية، وبصورة خاصة مذكرة األمني العام إىل جلنة مركز املرأة                 األمـم املـتحدة     

 بالنســبة إىل الــنهوض باملــرأة والوثيقــة اخلــتامية )اإليــدز(عــن اآلثــار املترتــبة عــلى مــتالزمة نقــص املــناعة املكتســب  
حقوق اإلنسان، اليت عقدت يف جنيف يف الفترة  و)اإليدز(للمشاورة الدولية بشأن متالزمة نقص املناعة املكتسب 

 ،١٩٨٩يوليه / متوز٢٨ إىل ٢٦من 

، بشأن جتنب ١٩٨٨مايو / أيار٣١ املؤرخ يف ٤٢-٤١ع . ص.  قرار مجعية الصحة العاملية جوإذ تالحظ 
مة نقص الـتمييز فـيما يتعلق باألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية واألشخاص الذين يعانون من متالز             

، بشأن عدم ١٩٨٩مارس / آذار٢، املؤرخ يف ١٩٨٩/١١، وقرار جلنة حقوق اإلنسان  )اإليدز(املـناعة املكتسـب     
الـتمييز يف ميـدان الصـحة، وبصـورة خاصـة إعـالن بـاريس عـن النسـاء واألطفـال ومتالزمة نقص املناعة املكتسب                  

 ،١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠، املؤرخ يف )اإليدز(

 أن مـنظمة الصـحة العامليـة قـد أعلـنت أن شـعار اليـوم العـاملي ملتالزمة نقص املناعة املكتسب               حـظ وإذ تال  
 ،")اإليدز(املرأة ومتالزمة نقص املناعة املكتسب " سيكون ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١ يف )اإليدز(

 

 ــــــــــــــــــــ
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 : مبا يليتوصي 

ف الدول األطراف جهودها يف نشر املعلومات من أجل زيادة الوعي العام خبطر اإلصابة              أن تكـث   )أ( 
، وال سيما بني صفوف النساء واألطفال،  )اإليدز(بفـريوس نقـص املـناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب            

 ومبا هلما من آثار عليهم؛

 اهتماما خاصا حلقوق )اإليدز(ناعة املكتسب أن تويل الربامج املوضوعة ملكافحة متالزمة نقص امل )ب( 
وحاجـات النساء واألطفال، وللعوامل املتصلة بالدور االجنايب للمرأة ومبركزها األدىن مرتبة يف بعض اتمعات مما               

 جيعلها عرضة بشكل خاص لإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية؛

 يف الرعاية الصحية األولية وأن تتخذ تدابري      أن تكفـل الـدول األطـراف املشـاركة الفعـلية للنسـاء             )ج( 
لتوسـيع دورهن كموفرات هلذه الرعاية وكعامالت صحيات ومثقفات يف جمال اتقاء االصابة بفريوس نقص املناعة      

 البشرية؛

 من االتفاقية معلومات عن     ١٢أن تضـمن مجيـع الـدول األطـراف تقاريرها املقدمة مبوجب املادة               )د( 
 عـلى حالـة املـرأة وعـن االجـراءات املـتخذة لتلـبية حاجـات النساء         )اإليـدز ( املـناعة املكتسـب   آثـار مـتالزمة نقـص     

 .)اإليدز(املصابات وملنع التمييز بصورة خاصة ضد املرأة عند التصدي ملتالزمة نقص املناعة املكتسب 

 )*١٩٩١الدورة العاشرة،  (١٦  رقمالتوصية العامة

 سرية يف الريف واحلضرالعامالت بال أجر يف املشاريع األ

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد )ه ( و)د(، )ج(١١ و)ج(٢ املادتني إذ تضع يف اعتبارها 
 لة املرأة، بشأن البيانات االحصائية فيما يتعلق حبا)١٩٨٩الدورة الثامنة، ( ٩املرأة والتوصية العامة رقم 

 أن هـناك نسـبة عاليـة مـن النساء يف الدول األطراف تعمل بال أجر، ودون ضمان              وإذ تـأخذ يف اعتـبارها      
 اجتماعي، ودون استحقاقات اجتماعية يف املشاريع اليت عادة ما ميتلكها أحد الذكور من أفراد األسرة،

لى التمييز ضد املرأة ال تشري عموما اىل املشكلة  أن التقارير املقدمة اىل اللجنة املعنية بالقضاء عوإذ تالحظ 
 اخلاصة بالعامالت بال أجر يف املشاريع األسرية،

 ــــــــــــــــــــ
 .A/46/38واردة يف الوثيقة  * 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 197 

  أن العمل بال أجر يشكل نوعا من استغالل املرأة يتناىف مع االتفاقية،وإذ تؤكد 

 : الدول األطراف مبا يليتوصي 

اج معــلومات يف تقاريــرها املــرفوعة اىل اللجــنة، بشــأن احلالــة القانونيــة واالجــتماعية للنســاء    إدر )أ( 
 العامالت بال أجر يف املشاريع األسرية؛

مجـــع بيانــات احصــائية عــن النســاء الــاليت يعمــلن بــال أجــر، ودون ضــمان اجــتماعي، ودون           )ب( 
أفـراد األسـرة، وادراج هـذه الـبيانات يف تقرير الدولة         اسـتحقاقات اجـتماعية يف املشـاريع الـيت ميتـلكها واحـد مـن                

 املرفوع اىل اللجنة؛

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان دفع األجر والتأمني االجتماعي واالستحقاقات االجتماعية للنساء  )ج( 
 .الاليت يعملن دون احلصول على هذه االستحقاقات يف املشاريع اليت ميتلكها واحد من أفراد األسرة

 )*١٩٩١الدورة العاشرة،  (١٧  رقمتوصية العامةال

 اس وتقدير كمية األنشطة املرتلية غري املكافأة اليت تقوم ا النساءقي

 واالعتراف ذه األنشطة يف الناتج القومي االمجايل

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 ء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، من اتفاقية القضا١١ املادة إذ تضع يف اعتبارها 

  من استراتيجيات نريويب التطلعية للنهوض باملرأة،١٢٠ اىل الفقرة وإذ تشري 

 أن قيـاس وتقدير كمية األنشطة املرتلية غري املكافأة اليت تقوم ا النساء واليت تسهم يف التنمية               وإذ تؤكـد   
 صادي الفعلي للمرأة، يف الكشف عن الدور االقتاساعدييف كل بلد، سوف 

  أساسا لصوغ سياسات أخرى تتصل بالنهوض باملرأة،ان بأن القياس والتقدير الكمي يتيحواعتقادا منها 
 مناقشات اللجنة االحصائية، يف دورا احلادية والعشرين بشأن التنقيح احلايل لنظام احلسابات وإذ تالحظ 

 الوطنية وبشأن تطوير االحصاءات عن املرأة،
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 : الدول األطراف مبا يليتوصي 
 

تشجيع ودعم البحوث والدراسات التجريبية لقياس وتقييم األنشطة املرتلية غري املكافأة اليت تقوم  )أ( 
ها الوطنية بشأن ـا املـرأة؛ وعـلى سـبيل املـثال باجـراء دراسـات استقصـائية عـن اسـتغالل الوقـت كجزء من براجم               

االحصاءات املرتلية، وعن طريق مجع االحصاءات ازأة حسب اجلنسني بشأن الوقت املستنفد يف األنشطة يف املرتل 
 ويف سوق العمل على السواء؛

 
اختـاذ اخلطوات، عمال بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واستراتيجيات    )ب( 

 للـنهوض باملـرأة، لتقدير حجم األنشطة املرتلية غري املكافأة اليت تقوم ا املرأة وادراجها يف الناتج               نـريويب التطـلعية   
 القومي االمجايل؛

 مــن االتفاقيــة، عــن ١٨ يف تقاريــر البــلدان املقدمــة مبوجــب املــادة ،العمــل عــلى ادراج معــلومات )ج( 
األنشطة املرتلية غري املكافأة، وكذلك بشأن التقدم احملرز البحوث والدراسات التجريبية املضطلع ا لقياس وتقييم 
 .يف ادماج األنشطة املرتلية غري املكافأة يف احلسابات الوطنية

 )*١٩٩١الدورة العاشرة، ( ١٨  رقمالتوصية العامة

 النساء املعوقات

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،٣اخلصوص املادة  على وجه إذ تأخذ يف اعتبارها 

 تقريرا دوريا مقدمة من الدول األطراف، وقد أدركت أن هذه التقارير       ٦٠ما يزيد على      يف وقـد نظـرت    
 تقدم معلومات قليلة جدا عن النساء املعوقات،

انني من متييز مضاعف يتصل بظروفهن املعيشية  إزاء حالـة النسـاء املعوقات، الالئي ع  وإذ يسـاورها القـلق    
 اخلاصة،

 مــن اســتراتيجيات نــريويب التطــلعية للــنهوض باملــرأة، والــيت تعتــرب فيهــا النســاء  ٢٩٦ اىل الفقــرة وإذ تشــري 
 ،"جماالت االهتمام اخلاص"املعوقات فئة متضررة حتت عنوان 

 ،)١٩٨٢( دعمها لربنامج العمل العاملي بشأن املعوقني وإذ تؤكد 
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 الدول األطراف بأن تقدم يف تقاريرها الدورية، معلومات عن النساء املعوقات وعن التدابري املتخذة توصي 
مات ملعاجلة حالتهن اخلاصة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة لضمان املساواة يف حصوهلن على التعليم والوظائف، واخلد
 .الصحية، والضمان االجتماعي، والتأكد من امكانية مشاركتهن يف مجيع جماالت احلياة االجتماعية والثقافية

 *العنف ضد املرأة: )١٩٩٢الدورة احلادية عشرة، ( ١٩التوصية العامة 

 معلومات أساسية

ة على التمتع حبقوقها اجلنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة املرأ       نوع  العـنف القـائم على أساس        -١
 .وحرياا على أساس املساواة مع الرجل

، بـأن تـدرج يف تقاريـرها معـلومات عـن العـنف وعن       ١٩٨٩يف عـام   الـدول   وكـانت اللجـنة قـد أوصـت          -٢
 .)، الدورة الثامنة١٢التوصية العامة (التدابري املتخذة ملعاجلته 

صيص جزء من الدورة احلادية عشرة إلجراء مناقشة       خت ١٩٩١ العاشرة املعقودة يف عام      ـا وتقـرر يف دور    -٣
ووقع .  مـن االتفاقيـة وسـائر املواد املتصلة بالعنف ضد املرأة ومضايقتها جنسيا واستغالهلا          ٦ودراسـة بشـأن املـادة       

  العاملي املعين حبقوق اإلنسان الذي عقدته اجلمعية العامة عمال١٩٩٣االختيار على هذا املوضوع حتسبا ملؤمتر عام 
 .١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٤٥/١٥٥بقرارها 

واستنتجت اللجنة أن تقارير الدول األطراف ال تعكس على حنو كاف الصلة الوثيقة بني التمييز ضد املرأة  -٤
ويقتضي التنفيذ الكامل . اجلنس، وانتهاكات حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    نوع  والعـنف القـائم على أساس       

 .ة أن تتخذ الدول تدابري عملية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأةلالتفاقي

واقـترحت اللجنة على الدول األطراف أن تراعي، لدى مراجعة قوانينها وسياساا، وعند تقدمي تقاريرها    -٥
 .اجلنسنوع مبقتضى االتفاقية، التعليقات التالية للجنة خبصوص العنف القائم على أساس 

 مةتعليقات عا
نوع ويشـمل هـذا الـتعريف العـنف القـائم عـلى أسـاس          .  مـن االتفاقيـة الـتمييز ضـد املـرأة          ١تعـرف املـادة      -٦

ويشمل األعمال .  أي العنف املوجه ضد املرأة بسبب كوا امرأة أو العنف الذي ميس املرأة على حنو جائر-اجلنس
ديد ذه األعمال، واإلكراه وسائر أشكال احلرمان الـيت تـلحق ضـررا أو أملـا جسديا أو عقليا أو جنسيا ا، والته               

اجلـنس قـد خيـرق أحكاما حمددة من االتفاقية بصرف النظر عما اذا       نـوع   والعـنف القـائم عـلى أسـاس         . مـن احلـرية   
 .كانت تلك األحكام ذكرت العنف صراحة أم مل تذكره
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اجلـنس الـذي يـنال مـن متـتع املـرأة حبقـوق اإلنسان واحلريات األساسية                 نـوع   م عـلى أسـاس      والعـنف القـائ    -٧
مبوجــب القــانون الــدويل العمومــي أو مبقتضــى اتفاقيــات حمــددة حلقــوق اإلنســان، أو يــبطل متــتعها بتــلك احلقــوق     

 :يات، على ما يليوتشتمل هذه احلقوق واحلر.  من االتفاقية١واحلريات، يعترب متييزا يف إطار معىن املادة 

 احلق يف احلياة؛ )أ( 

 احلق يف أال ختضع املرأة للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ )ب( 

 احلق يف احلماية املتساوية مبوجب القواعد االنسانية وقت الرتاعات املسلحة الدولية أو الداخلية؛ )ج( 

 منها؛احلق يف حرية شخصها وأ )د( 

 احلق يف احلماية املتساوية أمام القانون؛ )ه ( 

 احلق يف املساواة يف نطاق األسرة؛ )و( 

 احلق يف التمتع بأعلى املستويات املمكنة من الصحة اجلسدية والنفسية؛ )ز( 

 .احلق يف العمل يف ظروف عادلة ومواتية )ح( 

وهــذا الــنوع مــن العــنف قــد خيــرق أيضــا . امــةوتنطــبق االتفاقيــة عــلى العــنف الــذي ترتكــبه الســلطات الع -٨
التزامات تلك الدولة مبوجب القانون الدويل العمومي حلقوق اإلنسان، ومبوجب االتفاقيات األخرى، باإلضافة اىل 

 .كونه خرقا هلذه االتفاقية

انظر (ها عـلى أنـه جيـدر الـتأكيد عـلى أن التمييز يف االتفاقية ال يقتصر على أعمال من احلكومات أو بامس         -٩
 مـن االتفاقيـة تطـالب الـدول األطـراف باختـاذ مجيـع التدابري        )ه (٢مـثال ذلـك أن املـادة    . )٥ و)و(٢ و)ه  (٢املـواد   

ويقضــي القــانون الــدويل . املناسـبة للقضــاء عــلى الـتمييز ضــد املــرأة مــن جـانب أي شــخص أو مــنظمة أو مؤسسـة    
الدول أيضا عن األعمال اخلاصة إذا مل تتصرف باجلدية العمومـي وعهـود معيـنة حلقـوق اإلنسـان بامكانية مساءلة             

 .الواجبة ملنع انتهاكات احلقوق أو الستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقدمي تعويض
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 التعليقات على أحكام حمددة يف االتفاقية

 ٣ و٢املادتان  

ضافة اىل االلتزامات احملددة  الـتزاما شـامال بالقضاء على التمييز جبميع أشكاله، باال   ٣ و ٢تفـرض املادتـان      -١٠
 .١٦ إىل ٥الواردة يف املواد 

 )ج(١٠ و٥و) ه (٢اد وامل 

إن املواقف التقليدية اليت تعترب املرأة تابعة للرجل أو ذات دور منطي يكرس املمارسات الشائعة اليت تنطوي  -١١
راه، والوفيات بسبب املهر الذي عـلى العـنف أو اإلكـراه، مـثل العـنف وإساءة التصرف يف األسرة، والزواج باإلك           

وأوجـه التعصـب واملمارسـات هذه قد تربر العنف    . تدفعـه الـزوجة، واهلجمـات بإلقـاء احلوامـض، وخـتان اإلنـاث           
واألثر الذي يتركه هذا العنف يف   . اجلـنس على أساس أنه شكل من محاية املرأة أو التحكم فيها           نـوع   القـائم عـلى     

ها مـن املسـاواة يف التمـتع حبقـوق اإلنسـان واحلريات األساسية، ومن ممارستها             سـالمة املـرأة جسـديا ونفسـيا حيـرم         
ويف حـني أن هـذا التعـليق يتـناول أساسا العنف الفعلي أو التهديد باستعماله، فإن النتائج اليت تنطوي              . والعـلم ـا   

أدوار تابعة، وتساعد على اجلنس تساعد على إبقاء املرأة يف نوع عليها هذه األشكال من العنف القائم على أساس 
 .اخنفاض مستوى اشتراكها السياسي، وعلى اخنفاض مستوى تعليمها ومهاراا وفرص عملها

كمــا تســاهم هــذه املواقــف يف نشــر اإلباحيــة وتصــوير املــرأة واســتغالهلا جتاريــا باعتــبارها أدوات جنســية    -١٢
 .اجلنسنوع  وهذا بدوره يسهم يف العنف القائم على أساس. وليست بشرا سويا

 ٦املادة  

 من الدول األطراف أن تتخذ تدابري ملكافحة مجيع أشكال االجتار باملرأة واستغالل دعارة      ٦تطـلب املـادة      -١٣
 .املرأة

وباالضـافة اىل األشـكال املعهودة لالجتار، هناك أشكال     . ويـزيد الفقـر والـبطالة مـن فـرص االجتـار باملـرأة              -١٤
 السياحة اجلنسية، وتوظيف العاملني يف املنازل من البلدان النامية للعمل يف العامل       جديـدة لالسـتغالل اجلنسـي مـثل       

وهذه املمارسات ال تتمشى مع تساوي . املتقدم النمو، والزجيات املنظمة بني نساء العامل النامي واملواطنني األجانب
 يف خطـر خـاص مـن العنف وإساءة          فهـي تضـع املـرأة     . املـرأة يف التمـتع بـاحلقوق، ومـع احـترام حقوقهـا وكرامـتها              

 .املعاملة
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والبغايا بالذات . كمـا أن الفقـر والـبطالة يـرغمان كـثريا مـن النساء ومنهن الفتيات الصغريات على البغاء          -١٥
وهن . سـريعات الـتعرض للعـنف ألن مركـزهن الـذي قـد يكـون غـري مشـروع مييـل اىل وضعهن يف مكانة هامشية                          

 .القوانني هلن من االغتصاب وأشكال العنف األخرىحباجة اىل املساواة يف محاية 

وكثريا ما تؤدي احلروب واملنازعات املسلحة واحتالل األراضي اىل زيادة البغاء واالجتار بالنساء واالعتداء  -١٦
 .اجلنسي عليهن، مما يستدعي تدابري وقائية وجزائية معينة

 ١١املادة  

اجلنس، مثل نوع ة يف العمالـة عـندما تتعرض املرأة لعنف أساسه   ميكـن أن حتـدث إسـاءة بالغـة اىل املسـاوا           -١٧
 .املضايقة اجلنسية يف مكان العمل

وتشـمل املضــايقة اجلنســية أي ســلوك مقيـت ومــتعمد أساســه اجلــنس، مـثل املالمســات الــبدنية والعــروض     -١٨
وميكن .  سواء بالقول أو بالفعلاملادية، واملالحظات ذات الطابع اجلنسي، وعرض املواد اإلباحية واملطالب اجلنسية

أن يكون هذا السلوك مهينا ويتسبب يف مشكلة للصحة والسالمة؛ وهو متييزي عندما تعتقد املرأة ألسباب معقولة 
 .أن اعتراضها يسيء اىل وضعها يف العمل مبا يف ذلك توظيفها أو ترقيتها، أو عندما خيلق بيئة عمل معادية

 ١٢املادة  

 مــن الــدول األطــراف أن تــتخذ الــتدابري الــيت تضــمن احلصــول بالتســاوي عــلى الــرعاية    ١٢تطــلب املــادة  -١٩
 .وممارسة العنف ضد املرأة تعرض صحتها وحياا للخطر. الصحية

. وتوجد يف بعض الدول ممارسات تقليدية تدوم بفعل الثقافة والتقاليد وهي ضارة بصحة النساء واألطفال -٢٠
قيود الغذائية اليت تفرض على احلوامل، وتفضيل الذكور من األطفال، وختان اإلناث   ومـن مجلة هذه املمارسات ال     

 .أو بتر أجزاء من األعضاء التناسلية

 ١٤املادة  

اجلنس نتيجة الستمرار املواقف التقليدية فيما      نوع  تـتعرض املـرأة الـريفية خلطـر العـنف القائم على أساس               -٢١
وتتعرض فتيات اتمعات الريفية . اقف تترسخ يف كثري من اتمعات الريفية      وهـذه املو  . يتعـلق بـدور املـرأة كـتابع       

 .خلطر عنف خاص والستغالل جنسي عندما يغادرن اتمع الريفي حبثا عن العمالة يف املدن
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 )٥واملادة ( ١٦املادة  

 وفيهما انتهاك حلقوقها إن للتعقيم أو االجهاض القسريني أثرا سيئا على الصحة اجلسدية والنفسية للمرأة، -٢٢
 .يف أن تقرر عدد أطفاهلا والفترة بني اجناب طفل وآخر

ويف إطــار . وهــو يســود يف مجيــع اــتمعات. والعــنف األســري مــن أشــد أشــكال العــنف ضــد املــرأة خبــثا  -٢٣
ب، وغريه العالقـات األسرية تتعرض النساء من مجيع األعمار للعنف جبميع أنواعه، مبا يف ذلك الضرب، واالغتصا       

وعدم . مـن أشـكال االعـتداء اجلنسـي، والعـنف النفسـي وغـريه مـن أشـكال العـنف اليت ترسخها املواقف التقليدية           
وحتلل الرجال من مسؤوليام األسرية    . االسـتقالل االقتصـادي يرغم كثري من النساء على البقاء يف عالقات عنف            

األشكال من العنف تعرض صحة املرأة للخطر وتضعف وهذه  . ميكـن أن يعتـرب شـكال من أشكال العنف واإلكراه          
 .قدرا على املشاركة يف حياة األسرة واحلياة العامة على أساس من املساواة

 توصيات حمددة

 :ويف ضوء هذه التعليقات، توصي اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبا يلي -٢٤

مناسبة وفعالة للتغلب على مجيع أشكال العنف القائم على ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابري  )أ( 
 اجلنس، سواء كان عمال عاما أو خاصا؛نوع أساس 

ينبغي أن تضمن الدول األطراف أن تتيح القوانني اليت تناهض العنف وإساءة املعاملة يف األسرة،                )ب( 
اجلـنس، محايـة كافية جلميع     نـوع   واالغتصـاب، واالعـتداء اجلنسـي وغـريه مـن أشـكال العـنف القـائم عـلى أسـاس                     

كما أن تدريب   . وينـبغي توفـري خدمـات الوقاية والدعم املناسبة للضحايا         . النسـاء، واحـترام سـالمتهن وكرامـتهن       
العامـلني يف القضـاء ويف إنفاذ القوانني وغريهم من املوظفني احلكوميني على االحساس بتمايز اجلنسني أمر أساسي        

 لفعالية تنفيذ االتفاقية؛

ينـبغي أن تشـجع الـدول األطراف مجع االحصائيات والبحوث عن مدى حدوث العنف وأسبابه                )ج( 
 وآثاره، وعن فعالية االجراءات املتخذة ملنع العنف والتصدي له؛

 ينبغي اختاذ تدابري فعالة تكفل احترام وسائط االعالم اجلماهريي للمرأة وتشجيع احترامها؛ )د( 

ول األطـراف يف تقاريـرها طـبيعة ونطاق املواقف واألعراف واملمارسات اليت    ينـبغي أن حتـدد الـد       )ه ( 
وينبغي أن تبلغ عن التدابري املتخذة للتغلب على العنف وأثر . تدمي العنف ضد املرأة، وتبني نوع العنف الذي تسببه

 هذه التدابري؛
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نـبغي أن تستحدث الدول  وي. ينـبغي اختـاذ تدابـري فعالـة للتغـلب عـلى هـذه املواقـف واملمارسـات             )و( 
التوصية (بـرامج للتـثقيف واإلعـالم اجلمـاهريي للمسـاعدة يف القضـاء على أوجه التحامل اليت تعرقل مساواة املرأة              

 ؛)١٩٨٧ لعام ٣رقم 

 من الضروري اختاذ تدابري وقائية وعقابية حمددة للتغلب على االجتار باملرأة واالستغالل اجلنسي؛ )ز( 

 تقارير الدول األطراف نطاق مجيع هذه املشاكل وتدابري الوقاية وإعادة التأهيل     ينـبغي أن تصـف       )ح( 
 املتخذة حلماية املرأة اليت تعمل يف البغاء أو تتعرض لالجتار واألشكال األخرى         - مبـا يف ذلـك األحكـام اجلزائية          -

 كما ينبغي وصف فعالية هذه االجراءات؛. من االستغالل اجلنسي

 إجراءات التظلم وسبل االنتصاف الفعالة مبا يف ذلك التعويض؛ينبغي كفالة  )ط( 

ينـبغي للدول األطراف أن تضمن تقاريرها معلومات عن املضايقة اجلنسية، وعن التدابري املتخذة               )ي( 
 حلماية املرأة من املضايقة اجلنسية وغري ذلك من أشكال العنف أو االكراه يف مكان العمل؛

اف أن تنشئ أو تدعم اخلدمات اليت تقدم لضحايا العنف األسري واالغتصاب ينبغي للدول األطر )ك( 
تدريب اجلنس، مبا فيها خدمات املأوى، و     نوع  واالعتداء اجلنسي وغري ذلك من أشكال العنف القائم على أساس           

 ، وإعادة التأهيل، وتقدمي املشورة؛موظفي الصحة تدريباً خاصاً

 الــتدابري للتغــلب عــلى هــذه املمارســات وأن تــأخذ يف االعتــبار ينــبغي لــلدول األطــراف أن تــتخذ )ل( 
  لدى اإلبالغ عن املسائل املتعلقة بالصحة؛)١٤التوصية رقم (توصيات اللجنة بشأن ختان اإلناث 

ينـبغي لـلدول األطـراف أن تكفـل اختـاذ تدابـري ملـنع اإلكراه فيما يتعلق باخلصوبة واالجناب، وأن           )م( 
رأة اىل اللجوء اىل االجراءات الطبية غري املأمونة كاالجهاض غري املشروع بسبب االفتقار اىل تكفل عدم اضطرار امل

 اخلدمات املناسبة فيما يتعلق بالتحكم يف اخلصوبة؛

ينـبغي أن تذكـر الـدول األطـراف يف تقاريـرها مـدى حدوث هذه املشاكل وأن تشري اىل التدابري              )ن( 
 اليت اختذت وأثرها؛

اخلدمات املقدمة لضحايا العنف يف متناول املرأة الريفية        وضع  دول األطـراف أن تكفـل       ينـبغي لـل    )س( 
 عند االقتضاء خدمات خاصة للمجتمعات املنعزلة؛ توفر وأن 
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ينبغي أن تشتمل تدابري محاية أولئك من العنف على توفري فرص التدريب والعمالة ورصد ظروف  )ع( 
 ؛العمالة بالنسبة للعامالت يف املنازل

ينـبغي أن تبـلغ الـدول األطراف عن األخطار اليت تتعرض هلا املرأة الريفية، ومدى وطبيعة العنف            )ف( 
واإلسـاءة الـلذين يتعرضـن هلمـا، وحاجـتهن لـلدعم وغريه من اخلدمات وقدرن على احلصول عليها، وعن فعالية                    

 التدابري الرامية اىل التغلب على العنف؛

 :للتغلب على العنف األسري ما يليمة الزوتشمل التدابري ال )ص( 

 فرض عقوبات جنائية عند االقتضاء ووسائل انتصاف مدنية يف حالة حدوث العنف املرتيل؛ ��١ 

 األسرة اإلناث أو سـن تشـريعات إلبطـال دفـاع الشـرف فـيما يتعـلق باالعتداء على إحدى أفراد            ��٢ 
 قتلها؛ 

ايا العنف األسري، مبا فيها املأوى وبرامج اإلرشاد      تقـدمي اخلدمـات الـيت تكفل سالمة وأمن ضح          ��٣ 
 وإعادة التأهيل؛ 

 وضع برامج إلعادة التأهيل خاصة مبرتكيب العنف املرتيل؛ ��٤   

 دعم اخلدمات املقدمة لألسر اليت حدثت فيها حوادث السفاح أو االعتداء اجلنسي؛ ��٥ 

 املرتيل واالعتداء اجلنسي، وعن التدابري      وينبغي للدول األطراف أن تبلغ عن مدى حدوث العنف         )ق( 
 الوقائية والعقابية والعالجية املتخذة؛

لـتوفري محاية فعالة    الزمـة   ينـبغي أن تـتخذ الـدول مجيـع الـتدابري القانونيـة وغريهـا مـن الـتدابري ال                   و )ر( 
 :اجلنس، واليت تشمل، يف مجلة أمور أخرى، ما يلينوع للنساء من العنف القائم على أساس 

اختـاذ الـتدابري القانونيـة الفعالـة، مبـا فيهـا اجلـزاءات اجلـنائية وسـبل االنتصـاف املدنيـة، واألحكام                   ��١ 
التعويضـية حلماية املرأة من مجيع أنواع العنف، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور أخرى، العنف وإساءة       
 عمل؛املعاملة داخل األسرة، واالعتداء اجلنسي واملضايقة اجلنسية يف مكان ال 

اختـاذ الـتدابري الوقائيـة، مبـا يف ذلـك بـرامج االعالم اجلماهريي والتثقيف الرامية اىل تغيري املواقف             ��٢ 
 بشأن دور الرجال واملرأة ومركز كل منهما؛ 
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اختـاذ تدابـري احلمايـة، مبـا يف ذلـك توفري خدمات املأوى واالرشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء          ��٣ 
 ية للعنف أو يتعرضن خلطر العنف؛الالئي يقعن ضح 

اجلنس، وأن نوع ينـبغي أن تبـلغ الـدول األطـراف عـن مجيـع أشـكال العـنف القائم على أساس                و )ش( 
حتـتوي تقاريـرها عـلى مجيع البيانات املتاحة عن حدوث كل شكل من أشكال العنف، وعن آثار هذا العنف على          

 النساء الالئي يقعن ضحية له؛

وي تقاريــر الــدول األطــراف عــلى معـلومات عــن الــتدابري القانونيــة وتدابــري الوقايــة  ينـبغي أن حتــت  )ت( 
 .واحلماية اليت اختذت للتغلب على العنف ضد املرأة، وعن فعالية هذه التدابري

 *حتفظات تتعلق باالتفاقية: )١٩٩٢الدورة احلادية عشرة، ( ٢٠  رقمالتوصية العامة

لى الـتمييز ضــد املــرأة اىل القـرار الصــادر عــن االجـتماع الــرابع لــلدول    أشـارت اللجــنة املعـنية بالقضــاء عــ   -١
 . للجنة٤، اليت رحبت ا التوصية العامة رقم ٢-٢٨األطراف بشأن التحفظات على االتفاقية يف اطار املادة 

الدول  أوصت اللجنة ١٩٩٣وفـيما يتعـلق باألعمال التحضريية للمؤمتر العاملي املعين حبقوق اإلنسان لعام        -٢
 :مبا يلي

مسـألة شـرعية الـتحفظات عـلى اتفاقيـة القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واألثر       إثـارة    )أ( 
 القانوين لتلك التحفظات يف سياق التحفظات املتعلقة باملعاهدات األخرى اخلاصة حبقوق اإلنسان؛

 ت حقوق اإلنسان؛اعادة النظر يف تلك التحفظات بغرض تعزيز تنفيذ مجيع معاهدا )ب( 

الـنظر يف إدخال إجراء بشأن التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           )ج( 
 .مياثل ما هو متبع بالنسبة للمعاهدات األخرى اخلاصة حبقوق اإلنسان

 **املساواة يف الزواج والعالقات األسرية: )الدورة الثالثة عشرة( ٢١  رقمالتوصية العامة
 املساواة )، املرفق٣٤/١٨٠قرار اجلمعية العامة (تؤكد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  -١

وحتتل االتفاقية مركزا هاما بني املعاهدات الدولية املتعلقة . بني املرأة والرجل يف حقوق االنسان يف اتمع واألسرة
 .حبقوق االنسان

____________________ 
 .A/47/38دة يف الوثيقة وار * 
 .A/49/38واردة يف الوثيقة  ** 
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اإلعالن العاملي  : ومنها. ومثـة اتفاقيات وإعالنات أخرى تعطي أيضا أمهية بالغة لألسرة وملركز املرأة فيها             -٢
؛ والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنية والسياسية     ))٣ -د  ( ألـف    ٢١٧قـرار اجلمعيـة العامـة       (حلقـوق االنسـان     

، )١١ -د ( ١٠٤٠القرار (، واالتفاقيـة املتعـلقة جبنسـية املـرأة املتزوجة           )، املـرفق  )٢١ -د  ( ألـف    ٢٢٠٠القـرار   (
 -د (ف ـ أل١٧٦٣رار ـالق(ة الرضـا بالـزواج، واحلـد األدىن لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج             ــ  واتفاقي )رفقــ امل

؛ واستراتيجيات نريويب التطلعية ))٢٠ -د ( ٢٠١٨ار القر(، والتوصـية الالحقـة هلـا يف هـذا الشـأن        )، املـرفق  )١٧
 .للنهوض باملرأة

 
وتذكّـر اتفاقيـة القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حبقوق املرأة غري القابلة للتصرف اليت وردت                    - ٣

 الــثقافة مــن قــبل يف االتفاقيــات واإلعالنــات املذكــورة أعــاله، ولكــنها تذهــب اىل أبعــد مــن ذلــك فتعــترف بأمهيــة  
 .والتقاليد يف تشكيل تفكري الرجل واملرأة وسلوكهما ودورمها اهلام يف تقييد ممارسة املرأة للحقوق األساسية

 خلفية

وتنـتهز اللجنة هذه الفرصة     .  سـنة دوليـة لألسـرة      ١٩٩٤ سـنة    ٤٤/٨٢أعلـنت اجلمعيـة العامـة يف قـرارها           - ٤
ل األسـرة، باعتـبار ذلـك أحـد االجـراءات اليت تدعم وتشجع             لـتؤكد أمهيـة الـتقيد بـاحلقوق األساسـية لـلمرأة داخـ             

 .االحتفاالت اليت ستنظم على الصعيد الوطين

وإذ قـررت اللجـنة لذلـك أن حتـتفل بالسنة الدولية لألسرة، فإا تود أن حتلل ثالث مواد من االتفاقية هلا              -٥
 :أمهية خاصة من حيث مركز املرأة يف األسرة

 ٩املادة 

دول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو     متـنح الـ    -١  
وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنيب أو تغيري جنسية الزوج أثناء الزواج            . االحـتفاظ ا  

 .أن تتغري تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بال جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج

 .ح الدول األطراف املرأة حقا مساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلمامتن -٢   

 التعليق

. وعموما، تعطي الدولة اجلنسية للمولودين يف البلد     . اجلنسـية ال غـىن عـنها للمشـاركة الكامـلة يف اتمع             -٦
وعندما ال تتمتع املرأة مبركز . ةوميكن اكتساب اجلنسية أيضا باالقامة أو منحها ألسباب انسانية مثل انعدام اجلنسي

الـرعية أو املواطـنة، فإـا حتـرم مـن  حـق التصـويت أو التقدم لشغل وظيفة عامة، وقد حترم من املنافع العامة ومن                
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وينـبغي أن تكـون املـرأة الراشـدة قادرة على تغيري جنسيتها، وينبغي عدم التعسف يف إلغائها     . اخـتيار حمـل إقامـتها     
 .سخ الزواج أو تغيري الزوج أو األب جلنسيتهبسبب الزواج أو ف

 ١٥املادة 

 .تساوي الدول األطراف بني املرأة والرجل أمام القانون -١ 

متـنح الـدول األطـراف املـرأة، يف الشؤون املدنية، أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، ونفس فرص                -٢ 
وية حلقــوق الــرجل يف إبــرام العقــود وادارة  وهــي بوجــه خــاص تعطــي لــلمرأة حقوقــا مســا  . ممارســة تــلك األهــلية 

 .املمتلكات، وتعاملها باملساواة يف مجيع مراحل االجراءات املتبعة يف احملاكم واالس القضائية

توافـق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت هلا أثر قانوين                 -٣ 
 .لمرأة باطلة والغيةيستهدف تقييد األهلية القانونية ل

متـنح الـدول األطـراف الـرجل واملـرأة نفـس احلقـوق مـن حيـث القـانون املتعـلق بتنقل األشخاص                         -٤ 
 .وحرية اختيار حمل سكناهم واقامتهم

 التعليق

عندما تكون املرأة غري قادرة على ابرام عقد على االطالق أو ال تستطيع احلصول على ائتمان مايل، أو ال  -٧
وأي . ك إال مبوافقة أو ضمان من زوجها أو من ذكر من أقربائها، تكون حمرومة من االستقالل القانوينتستطيع ذل

قيـد مـن هـذا الـنوع ميـنعها مـن االنفراد حبيازة امللكية ومينعها من االدارة القانونية ألعماهلا التجارية اخلاصة، ومن                    
ل خطري من قدرة املرأة على إعالة نفسها ومن هم وهذه القيود حتد بشك   . ابـرام أي شكل آخر من أشكال العقود       

 .يف كنفها

يف بعض البلدان، يقيد القانون حق املرأة يف اقامة الدعاوى أو يقيده عدم استطاعتها احلصول على املشورة  -٨
ويف دول أخرى، يكون ملركزها كشاهدة أو لشهادا احترام أو وزن           . القانونيـة أو الـتماس االنصاف من احملكمة       

وهذه القوانني أو األعراف حتد فعال من حق املرأة يف السعي إىل احلصول         . أقـل مـن احـترام أو وزن شهادة الرجل         
عـلى نصـيبها العـادل مـن األمـوال أو يف االحـتفاظ ا، وتقلل مكانتها كعضو مستقل ومسؤول وموضع تقدير يف                        

انونية للمرأة أو تسمح لألفراد أو املؤسسات بذلك،        وعندما تسمح البلدان لقوانينها بأن تقيد األهلية الق       . جمتمعها
 .فإا حترم املرأة من حقوقها يف املساواة مع الرجل، وتقيد قدرا على إعالة نفسها ومن هم يف كنفها
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املوطـن يف البـلدان الـيت تـأخذ بالقـانون العـام يعـين البـلد الـذي يعتزم املرء أن يقيم فيه وأن خيضع                      مفهـوم    -٩
ويكتسب الطفل يف األصل موطنه من والديه، ولكن املوطن يعين يف سن الرشد البلد الذي يقيم . ائيةلسلطته القض 

وكما هو احلال يف اجلنسية، تبني دراسة تقارير الدول األطراف أنه    . فيـه الشـخص عـادة ويعـتزم االقامـة فيه دائما           
 املرأة الراشدة قادرة على تغيري موطنها       وينـبغي أن تكون   . ليـس مسـموحا دائمـا لـلمرأة قانونـا بـأن ختـتار موطـنها               

وأي تقييـد حلـق املـرأة يف اخـتيار موطنها على قدم      . بإرادـا، مـثل جنسـيتها، بصـرف الـنظر عـن حالـتها الـزوجية               
املساواة مع الرجل قد حيد من وصوهلا إىل احملاكم يف البلد الذي تقيم فيه أو مينعها من دخول أو مغادرة البلد حبرية 

 .ها الشخصيوحبكم حق

بنفس حقوق الرجال يف بالتمتع ينبغي السماح للنساء املهاجرات الالئي يعشن و يعملن مؤقتا يف بلد آخر  -١٠
 .حق جلب أزواجهن أو شركائهن أو أطفاهلن لالنضمام إليهن

 ١٦املادة 

األمور املتعلقة تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة  -١ 
 :بالزواج والعالقات األسرية، وتضمن بوجه

 نفس احلق يف التزوج؛ )أ( 

 نفس احلق يف حرية اختيار الزوج، ويف عدم عقد الزواج إال برضاها احلر الكامل؛ )ب( 

 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 

ــنظ   )د(  ــدة، بصــرف ال ــزوجية، يف األمــور املتعــلقة   نفــس احلقــوق واملســؤوليات كوال ــتها ال ر عــن حال
 بأطفاهلا، ويف كل األحوال، تكون مصاحل األطفال هي الراجحة؛

نفـس احلقـوق يف أن تقـرر حبـرية وبشـعور مـن املسـؤولية عـدد أطفاهلـا والفـترة بـني إجنـاب طفـل               )ه ( 
 ارسة هذه احلقوق؛وآخر، ويف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من مم

نفـس احلقـوق واملسـؤوليات فـيما يتعـلق بالواليـة والقوامـة والوصـاية عـلى األطفـال وتبنيهم، أو                       )و( 
ماشـابه ذلـك مـن األنظمة حني توجد هذه املفاهيم يف التشريع الوطين؛ ويف مجيع األحوال تكون مصلحة األطفال                  

 هي الراجحة؛
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، مبـا يف ذلـك احلـق يف اخـتيار اسـم األسـرة، واملهنة،                 نفـس احلقـوق الشخصـية لـلزوج والـزوجة          )ز( 
 والوظيفة؛

نفـس احلقــوق لكــال الــزوجني فـيما يتعــلق مبــلكية وحيــازة املمتـلكات واالشــراف عــليها وإدارــا     )ح( 
 .والتمتع ا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة

تخذ مجيع اإلجراءات الضرورية، مبا فيها التشريع، ليس خلطبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوين، وت -٢ 
 .لتحديد سن أدىن للزواج وجلعل تسجيل الزواج يف سجل رمسي أمرا إلزاميا

 التعليق

 احلياة العامة واخلاصة 

ويف مجيع . شـهد الـتاريخ اخـتالفا يف الـنظر اىل النشاط االنساين العام واخلاص، وجرى تنظيمه تبعا لذلك             -١١
انت أنشطة املرأة اليت تؤدي دورها التقليدي يف احلياة اخلاصة أو املرتلية، تعترب يف مرتلة أدىن منذ زمن اتمعات، ك

 .طويل

وحيـث أن هـذه األنشـطة ال تقـدر بـثمن لبقاء اتمع، فال ميكن تربير األخذ بقوانني أو أعراف خمتلفة أو                    -١٢
فهي متنع . الت هناك بلدان ال وجود للمساواة فيها قانوناوتكشف تقارير الدول األطراف أنه ماز  . متييـزية إزاءهـا   

وحىت عند وجود . املـرأة مـن تكـافؤ فـرص احلصـول عـلى املـوارد، ومـن التمـتع بتساوي املركز يف األسرة واتمع                  
هاك ملبدأي وذه الطريقة، هناك انت. املساواة قانونا، تسند مجيع اتمعات إىل املرأة أدوارا خمتلفة تعترب أدىن مكانة  

 . من االتفاقية٢٤ و٥ و٢ وأيضا يف املواد ١٦العدل واملساواة الواردين بالذات يف املادة 

 خمتلف أشكال األسرة 

وأيا كان . ميكن أن خيتلف شكل األسرة ومفهومها بني دولة وأخرى، بل بني منطقة وأخرى داخل الدولة -١٣
لعرف أو التقاليد داخل البلد، جيب أن تتفق معاملة املرأة داخل شـكلها، وأيـا كـان الـنظام القـانوين، أو الدين أو ا        

األسرة سواء من القانون أو يف احلياة اخلاصة مع مبدأي املساواة والعدل بني مجيع الناس، كما اشترطت ذلك املادة 
 . من االتفاقية٢
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 تعدد الزوجات 

وتعدد الزوجات . رس يف عدد من البلدانتكشف أيضا تقارير الدول األطراف عن أن تعدد الزوجات يما -١٤
له نتائج عاطفية ومالية خطرية عليها وعلى من تعوهلم إىل حد   خيـالف حـق املـرأة يف املسـاواة بالـرجل، وقد تكون            

وتالحــظ اللجــنة بقــلق أن بعــض الــدول األطــراف الــيت تضــمن  . يســتوجب عــدم تشــجيع هــذه الــزجيات وحظــرها 
وهذا ينتهك . دد الزوجات وفقا لقانون األحوال الشخصية أو للقانون العريفدساتريها تساوي احلقوق، تسمح بتع

 . من االتفاقية)أ(٥احلقوق الدستورية للمرأة وخيالف أحكام املادة 

 )ب( و)أ(١)١(، ١٦املادة 

دم رغـم أن معظـم البـلدان تفيد بأن دساتريها وقوانينها الوطنية تتقيد باالتفاقية، فإن عرفها وتقاليدها وع          -١٥
 .تنفيذها هلذه القوانني خيالف هذه االتفاقية فعال

. إن حـق املـرأة يف اخـتيار زوجها ويف التزوج حبرية هو حق أساسي حلياا ولكرامتها ومساواا كانسان                 -١٦
وتـبني دراسة تقارير الدول األطراف وجود بلدان تسمح بتزويج املرأة أو إعادة تزوجيها قسرا بناء على العرف أو                

وهناك بلدان أخرى تسمح بتدبري زواج املرأة لقاء . تقدات الدينية أو األصول العرقية جلماعات معينة من الناساملع
وجيب صون . املـال أو نيـل احلظـوة، ويف بـلدان أخرى، يرغم الفقر املرأة على الزواج من أجنيب سعيا لألمان املايل        

ص الذي تتزوجه، وإنفاذ ذلك قانونا، رهنا بقيود معقولة     حـق املـرأة يف املوافقـة على مبدأ الزواج وموعده والشخ           
 .على هذا احلق تستند مثال اىل حداثة سن املرأة أو قرابة الدم اليت تربطها بالشريك

 )ج)(١( ١٦املادة 

تبني دراسة تقارير الدول األطراف أن كثريا من البلدان تنص يف نظمها القانونية على حقوق ومسؤوليات  -١٧
عتمادا على تطبيق مبادئ القانون العام أو القانون الديين أو العريف، بدال من التقيد باملبادئ الواردة يف     الـزوجني، ا  

وهلـذه الـتفاوتات يف القوانني واملمارسات املتعلقة بالزواج عواقب واسعة املدى على املرأة، وتقيد دائما           . االتفاقيـة 
 وهـذه القيـود كـثريا ما تؤدي إىل إعطاء الزوج مركز رب         .حقوقهـا يف تسـاوي املركـز واملسـؤولية داخـل الـزواج            

 .األسرة وصاحب الكلمة األوىل يف اختاذ القرارات، وبالتايل ختالف أحكام االتفاقية

وينبغي االقرار مبساواة املرأة . كما أن املعاشرة حبكم الواقع ال تلقى عموما أية محاية قانونية على االطالق -١٨
. العالقة يف املركز مع الرجل سواء يف احلياة األسرية أو من حيث تقاسم الدخل واملمتلكاتاليت تعيش يف ظل هذه 

 .وينبغي أن يتساوى هؤالء النساء مع الرجال يف حقوق ومسؤوليات رعاية وتربية األطفال املعالني أو أفراد األسرة
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 )و( و)د)(١( ١٦املادة 

مبـبدأ تقاسـم الوالدين املسؤولية جتاه أطفاهلما من حيث   ، )ب( ٥تعـترف معظـم الـدول وفقـا لـنص املـادة         -١٩
يف اتفاقية حقوق " إيالء مصاحل الطفل الفضلى االعتبار األول "ب وقد أدرج املبدأ القائل . الرعاية واحلماية واإلعالة

عض البلدان ال بيد أن ب. ، ويبدو أنه أصبح مقبوال على الصعيد العاملي)، املرفق٤٤/٥٢قرار اجلمعية العامة (الطفل 
ومن مث فإن . تلتزم، يف املمارسة العملية، ال تلتزم مببدأ منح الوالدين مركزا متساويا ال سيما إذا كانا غري متزوجني

األطفـال الذيـن تثمرهم روابط من هذا القبيل ال يتمتعون دوما بنفس الوضع الذي يتمتع به األطفال املولودون يف           
ن اآلبـاء ال يشاركون يف مسؤولية رعاية أطفاهلم ومحايتهم وإعالتهم إذا كانت  كـنف الـزوجية، كمـا أن الكـثري مـ        

 .األمهات مطلقات أو يعشن منفصالت

ــة جيــب إنفاذهــا حبكــم القــانون، وحســب       -٢٠ واحلقــوق واملســؤوليات املشــتركة املنصــوص عــليها يف االتفاقي
وينبغي للدول األطراف أن تكفل . ة والوصاية والتبيناالقتضاء، من خالل املفاهيم القانونية املتصلة بالوالية والقوام

مبوجب قوانينها، املساواة بني الوالدين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية وعما إذا كانا يعيشان مع أطفاهلما أم ال 
 .يف احلقوق واملسؤوليات جتاه أطفاهلما

 )ه )(١( ١٦املادة 

ية األطفال على حقها يف احلصول على التعليم والعمل وغري        تؤثـر مسـؤوليات املـرأة املتعـلقة بـاحلمل وتـرب            -٢١
كمـا أن تلك املسؤوليات تلقي على عاتق املرأة أعباء جمحفة من          . ذلـك مـن األنشـطة املتصـلة بـتطورها الشخصـي           

وعـدد األطفـال والفـترة بـني إجنـاب طفل وآخر هلما أثر مماثل على حياة املرأة ويؤثران أيضا على صحتها                       . العمـل 
وهلذه األسباب حيق للمرأة أن تقرر عدد أطفاهلا والفترة بني إجناب . نية والعقـلية، وكذلـك على صحة أطفاهلا    الـبد 

 .طفل وآخر

وتكشـف بعـض الـتقارير عـن ممارسـات قسـرية تـترك يف املـرأة آثـارا خطـرية، مثل احلمل أو االجهاض أو                 -٢٢
فال من عدمه بالتشاور مع الزوج أو الشريك، فيجب   ولئن كان يفضل اختاذ قرار إجناب األط      . التعقـيم االجـباري   

وكـيما تتخذ املرأة قرارا  . مـع ذلـك أال يقيـد الـزوج أو الوالـد أو الشـريك أو احلكومـة احلـق يف اختـاذ هـذا القـرار                     
مسـتنريا بشـأن وسـائل مـنع احلمل املأمونة واملوثوق فيها، جيب أن تتوفر هلا معلومات عن وسائل منع احلمل وعن           

مها، وأن يكفـل هلـا احلصـول عـلى الـثقافة اجلنسية وخدمات تنظيم األسرة، حسبما تنص على ذلك املادة             اسـتخدا 
 . من االتفاقية)ح(١٠

ومثـة اتفـاق عام على أنه حيثما توافرت دون قيود الوسائل املالئمة لتنظيم النسل الطوعي، حتسنت صحة                -٢٣
 تــلك اخلدمــات تــؤدي إىل حتســن نوعيــة حيــاة الســكان وفضــال عــن ذلــك، فــإن. ومنــاء ورفــاه مجيــع أفــراد األســرة
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وصـحتهم بوجـه عـام، كمـا أن التنظـيم الطوعـي لـنمو السكان يساعد على صون البيئة وحتقيق التنمية االقتصادية              
 .واالجتماعية املستدامة

 )ز)(١( ١٦املادة 

يـق الـذات لكـل فـرد من     إن األسـرة املسـتقرة هـي األسـرة الـيت تنـبين عـلى مـبادئ اإلنصـاف والعـدل وحتق            -٢٤
ومـن مث، جيـب أن يكـون لكـل شـريك احلـق يف اخـتيار املهـنة أو الوظيفـة الـيت تناسـب قدراتـه ومؤهالته                          . أفـرادها 

وفضال عن ذلك، ينبغي أن     .  من االتفاقية  )ج( و )أ(١١وتطـلعاته عـلى أفضل وجه، حسبما تنص على ذلك املادة            
لذي حيافظ به على فرديته وهويته يف اتمع احمللي، ومييزه عن غريه يكون لكل من الشريكني احلق يف اختيار امسه ا

وعندما تضطر املرأة مبوجب القانون أو العرف إىل تغيري امسها عند الزواج أو عند فسخه، فإا . مـن أفـراد اـتمع    
 .حترم من هذه احلقوق

 )ح)(١(١٦املادة 

 اليت )٢(١٥كامل مع احلقوق املنصوص عليها يف املادة تـتداخل احلقوق املنصوص عليها يف هذه املادة وتت        -٢٥
 .تلزم الدول مبنح املرأة حقوقا مساوية للدخول يف التعاقدات وإبرام العقود وإدارة املمتلكات

وحق املرأة يف حيازة املمتلكات وإدارا .  لـلمرأة املسـاواة مع الرجل أمام القانون       )١(١٥وتضـمن املـادة      -٢٦
رف فيها هو احملور الذي يدور حوله حق املرأة يف التمتع باالستقالل املايل، ويف كثري من البلدان       والتمتع ا والتص  

سـيكون هلـذا احلـق أمهية حامسة فيما يتعلق بقدرة املرأة على كسب عيشها وعلى توفري سكن مالئم وتغذية كافية               
 .لنفسها وألسرا

صالح الزراعي أو إعادة توزيع لألرض فيما بني الفئات ذات     ويف البلدان اليت جيري فيها تنفيذ برنامج لإل        -٢٧
األصول العرقية املختلفة، ينبغي أن يراعى بدقة حق املرأة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، يف أن متتلك حصة من 

 .عاد توزيعها مساوية حلصة الرجلاملُُمثل هذه األرض 

لعازبـات أو املطـلقات وكـثري مـنهن يتحملن وحدهن         وتوجـد يف معظـم البـلدان نسـبة كـبرية مـن النسـاء ا                -٢٨
ولذا فإن أي متييز يف تقسيم املمتلكات يقوم على أساس أن الرجل وحده مسؤول عن إعالة   . مسؤولية إعالة أسرة  

املـرأة واألطفـال يف أسـرته، وأنـه يسـتطيع ويعـتزم أن يؤدي هذه املسؤولية بشرف، إمنا هو متييز غري واقعي بشكل                 
تايل فإن أي قانون أو عرف يعطي الرجل حقا يف حصة من املمتلكات أكرب من حصة املرأة عند إاء           وبال. واضـح 

الزواج أو عالقة املعاشرة حبكم الواقع أو عند وفاة قريب، إمنا هو قانون متييزي وسوف يكون له تأثري خطري على  
 . يف كرامة كشخص مستقلاستطاعة املرأة عمليا طالق زوجها، وإعالة نفسها أو أسرا، والعيش
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 .وينبغي ضمان مجيع هذه احلقوق بصرف النظر عن احلالة الزوجية للمرأة -٢٩

 املمتلكات الزوجية

مثـة بـلدان ال تعـترف حبـق املـرأة يف أن متتـلك حصـة مـن املمتـلكات مسـاوية حلصة الزوج أثناء الزواج أو               -٣٠
ويسلّم كثري من البلدان بذلك احلق ولكن      . أو تلك العالقة  عالقـة املعاشـرة حبكـم الواقع وعند انتهاء ذلك الزواج            

 .قدرة املرأة عمليا على ممارسته قد تكون مقيدة بسوابق قانونية أو بالعرف

وحـىت عـندما تكـون هـذه احلقوق القانونية ثابتة للمرأة، وتقوم احملاكم بإنفاذها، فإن الرجل هو الذي قد           -٣١
ويف كثري من الدول، مبا فيها تلك الدول اليت يوجد . ة أثناء الزواج أو عند الطالقيدير املمتلكات اليت متلكها املرأ

فيهـا نظـام املـلكية املشـتركة، ليـس مثـة حكـم قـانوين يشـترط استشـارة املـرأة عـند بيع املمتلكات اليت كان ميلكها                         
وهذا يقيد . متلكات بشكل آخرالطـرفان أثناء الزواج أو عالقة املعاشرة حبكم الواقع، أو عند التصرف يف تلك امل       

 .قدرة املرأة على مراقبة التصرف يف املمتلكات أو الدخل املتحصل منها

ويف بعض البلدان، يكون التركيز موجها بدرجة أكرب عند تقسيم ممتلكات الزوجية، إىل املسامهات املالية            -٣٢
األخرى مثل تربية األطفال ورعاية األقرباء يف املـلكية املكتسـبة أثـناء الـزواج، بيـنما ينـتقص مـن قـدر اإلسـهامات            

وهذه اإلسهامات ذات الطابع غري املايل اليت تقدمها الزوجة، كثريا ما متكّن الزوج . املسنني وأداء الواجبات املرتلية
 .فيجب إعطاء اإلسهامات املالية وغري املالية نفس الوزن. من كسب الدخل ومن زيادة األصول املالية

 مـن البـلدان ال يعـامل القـانون املمتـلكات اليت تراكمت أثناء املعاشرة حبكم الواقع نفس معاملة         ويف كـثري   -٣٣
ففي مجيع احلاالت تكون احلصة اليت حتصل عليها املرأة عند انقطاع تلك العالقة . املمتلكات املكتسبة أثناء الزواج
 امللكية اليت متيز على هذا النحو ضد املرأة   ولذا ينبغي إبطال ونبذ قوانني وأعراف     . أقـل بكـثري مـن حصـة شـريكها         

 .املتزوجة أو غري املتزوجة، اليت لديها أو ليس لديها أطفال

 اإلرث

ينـبغي لـتقارير الـدول األطـراف أن تتضـمن تعــليقات عـلى األحكـام القانونيـة أو العـرفية املتعـلقة بقوانــني            -٣٤
لى ذلك يف االتفاقية ويف قرار الس االقتصادي اإلرث مـن حيـث تأثريهـا عـلى مركـز املـرأة كمـا هـو منصوص ع           

، الذي يوصي فيه الس الدول بضمان أن يكون للرجل واملرأة اللذين جتمعهما )٣٤ -د ( دال ٨٨٤واالجتماعي 
نفس الدرجة من القرابة بشخص متويف احلق يف احلصول على حصص متساوية يف التركة، واحلق يف مرتبة متساوية 

 .وهذه األحكام مل تنفذ عموما. ثةيف ترتيب الور
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وهـناك العديـد مـن البـلدان اليت تؤدي قوانينها وممارساا املتعلقة باإلرث واملمتلكات إىل متييز خطري ضد            -٣٥
ونتـيجة هلـذه املعامـلة غـري املتكافـئة ميكـن أن حتصـل الـزوجة عـلى حصـة مـن ممتلكات الزوج أو األب عند                     . املـرأة 

ويف بعـض األحـوال، متـنح املرأة حقوق حمدودة     .  عـليه الـرجال األرامـل واألبـناء الذكـور          الوفـاة، أصـغر ممـا حيصـل       
ويف كثري من األحيان، ال تراعى يف حقوق النساء األرامل يف   . ومقيـدة فـال حتصـل إال عـلى إيراد من أمالك املتويف            

ام ختـالف االتفاقيـة وال بد من     وهـذه األحكـ   . اإلرث مـبادئ املسـاواة يف حيـازة املمتـلكات املكتسـبة أثـناء الـزواج               
 .الغائها

 )٢(١٦املادة 

حيـث إعـالن وبـرنامج عمـل فييـنا الـلذين اعـتمدمها املؤمتـر العـاملي حلقوق اإلنسان، الذي عقد يف فيينا يف                       -٣٦
ــن   ــترة م ــران٢٥ اىل ١٤الف ــه / حزي ــراف       ١٩٩٣يوني ــبذ األع ــة ون ــة القائم ــني واألنظم ــاء القوان ــلى إلغ ــدول ع ، ال

 واألحكام الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل متنع )٢(١٦واملادة  . اليت متيز ضد الطفلة وتسبب هلا أذى      واملمارسـات   
. الدول األطراف من السماح بالزواج لألشخاص الذين مل يبلغوا سن الرشد ومن املصادقة على صحة هذا الزواج      

عشرة من عمره، ما مل يكن سن الرشد    يعـين الطفـل كـل انسان مل يبلغ الثامنة           "ويف سـياق اتفاقيـة حقـوق الطفـل          
وبصرف النظر عن هذا التعريف، ومع أخذ اللجنة أحكام إعالن      ". حمـددا بـأقل مـن ذلـك يف القـانون املنطبق عليه            

ذلك .  سنة لكل من الرجل واملرأة١٨فييـنا يف االعتـبار، فهي ترى وجوب أن يكون احلد األدىن لسن الزواج هو               
وبالتايل ينبغي أال يسمح بالزواج قبل بلوغهما سن النضج . ب عليهما مسؤوليات هامةأن زواج الرجل واملرأة يرت

وتفيـد مـنظمة الصـحة العامليـة بأنـه عـندما يـتزوج القصـر، وال سيما الفتيات         . الكـامل واألهـلية الكامـلة للتصـرف     
صــبح اســتقالهلن ونتــيجة لذلــك، ي.  ميكــن أن تتضــرر وميكــن أن يــتعطل تعلــيمهن نويــنجنب أطفــاال، فــإن صــحته 

 .االقتصادي مقيدا

وهـذا ال يؤثـر عـلى املـرأة شخصـيا فحسـب بـل حيـد أيضـا مـن تنمية مهاراا واستقالهلا ويقلل من فرص                     -٣٧
 .حصوهلا على العمل، ومن مث يؤثر تأثريا ضارا على أسرا وجمتمعها احمللي

 ومبا أن مثل تلك األحكام تنطوي على .وحتدد بعض البلدان سنا لزواج الرجل ختتلف عن سن زواج املرأة -٣٨
افــتراض خــاطئ مــؤداه أن معــدل الــنمو الفكــري لــدى املــرأة خيتــلف عــنه لــدى الــرجل، أو أن طــور الــنمو الــبدين    

ويف بلدان أخرى يسمح بقيام أفراد األسرة بإجراء خطوبة . د الزواج ال أمهية له، فال بد من الغائها  ـوالفكـري عـن  
ومثل تلك التدابري ال ختالف االتفاقية فحسب بل وتتعارض أيضا مع . لزواج نيابة عن الفتاةالفتيات أو باملواعدة با

 .حق املرأة يف أن ختتار شريكها حبرية
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وينبغي أيضا للدول األطراف أن تشترط تسجيل مجيع الزجيات سواء كانت بعقود مدنية أو بعقود عرفية              -٣٩
ة أن تكفل االمتثال لالتفاقية وأن تقيم املساواة بني الشريكني وتضع فـبذلك ميكن للدول . أو وفقـا للشـرائع الديـنية    

 .حدا أدىن لسن الزواج، ومتنع اجلمع بني زوجتني وتعدد الزوجات وتكفل محاية حقوق الطفل

 التوصيات

 العنف ضد املرأة 

الدورة ( ١٩وصية العامة بالنظر إىل مكانة املرأة يف احلياة األسرية، تود اللجنة التأكيد على أن ألحكام الت -٤٠
 املتعـلقة بالعـنف ضـد املـرأة أمهيـة كـربى يف متكـني املـرأة مـن التمـتع بـاحلقوق واحلـريات على قدم              )احلاديـة عشـرة   

وحتـث اللجـنة الـدول األطراف على االستجابة لتلك التوصية العامة حىت تضمن عدم تعرض       . املسـاواة مـع الـرجل     
سـرية للعـنف القـائم عـلى نـوع اجلـنس الـذي يعوق إىل حد خطري قدرن على          النسـاء يف احليـاة العامـة واحليـاة األ         
 .ممارسة حقوقهن وحريان كأفراد

 التحفظات 

 كلها أو جزء منها،     ١٦ الدول األطراف اليت أدخلت حتفظات على املادة         ةرثالحظـت اللجـنة بانزعاج ك      -٤١
عيـة أن االمتـثال ميكـن أن يـتعارض مع رؤية عامة     ، مد٢وال سـيما عـند قيامهـا أيضـا بـإبداء حتفظـات عـلى املـادة            

 .لألسرة تنبين ضمن مجلة أمور على املعتقدات الثقافية أو الدينية أو على الوضع االقتصادي أو السياسي للبلد

ويف بعض . وكـثري مـن هـذه البـلدان يؤمـن بالـنظام األبـوي لألسـرة الـذي حيـايب األب أو الـزوج أو اإلبـن                -٤٢
ت اآلراء األصـولية أو غريهـا مـن اآلراء املـتطرفة أو الضائقة االقتصادية على العودة إىل القيم                البـلدان حيـث شـجع     

ويف بلدان أخرى يعترف فيها بأن اتمع احلديث . والتقاليد القدمية، تدهورت مكانة املرأة يف األسرة تدهورا حادا
مشاركة مجيع البالغني على حد سواء، بغض       يعـتمد يف تقدمـه االقتصـادي ويف حتقيـق الصـاحل العـام للجماعة على                 

 .النظر عن نوع اجلنس، جرى نبذ هذه احملرمات واألفكار الرجعية أو املتطرفة بصورة تدرجيية

 بالذات، تطلب اللجنة من مجيع الدول األطراف أن تسعى إىل         ٢٤ و ٣ و ٢ومتشـيا بوجه خاص مع املواد        -٤٣
د، من خالل النبذ الصارم لألفكار القائلة بعدم مساواة املرأة بالرجل الوصـول تدرجييا إىل مرحلة يقوم فيها كل بل  

 . من االتفاقية١٦ و١٥ و٩يف املرتل، بسحب حتفظاته وخباصة على املواد 

وينـبغي لـلدول األطراف أن تنبذ حبزم أية أفكار تدعو إىل عدم مساواة املرأة بالرجل، وتقرها القوانني أو              -٤٤
وانني اخلاصة أو األعراف وأن تسعى إىل الوصول إىل مرحلة تسحب فيها التحفظات وخباصة الشرائع الدينية أو الق

 .١٦على املادة 
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والحظـت اللجـنة، عـلى أسـاس دراستها للتقارير الدورية األولية والالحقة، أنه يف بعض الدول األطراف                   -٤٥
 الواقع قوانني معينة، وال سيما اليت تتناول يف االتفاقية اليت صدقت عليها أو انضمت إليها دون حتفظ، ال تتمشى يف

 .األسرة، مع أحكام االتفاقية يف الواقع

وال تــزال قوانيــنها تتضــمن كــثريا مــن الــتدابري الــيت متيــز ضــد املــرأة عــلى أســاس العــرف والعــادة والــتحيز    -٤٦
عل من الصعب على اللجنة أن وهذه الدول، بسبب موقفها احملدد فيما يتعلق ذه املواد، جت         .  الثقايف -االجتماعي  

 .تقيم وأن تفهم مركز املرأة

 من االتفاقية، أن تبذل تلك الدول األطراف اجلهود    ٢ و ١وتطـلب اللجـنة، وخباصـة عـلى أسـاس املادتني             -٤٧
اليت الالزمة لدراسة احلالة القائمة فعال فيما يتعلق ذه القضايا وأن تستحدث التدابري الالزمة يف تشريعاا الوطنية 

 .ال تزال تتضمن أحكاما متييزية ضد املرأة

 التقارير 

 :باالستعانة بالتعليقات الواردة يف هذه التوصية العامة، ينبغي للدول األطراف أن تضمن تقاريرها ما يلي -٤٨

ا ذكر املرحلة اليت مت بلوغها يف سعي البلد إىل إزالة مجيع التحفظات املبداة على االتفاقية وال سيم )أ( 
 ؛١٦التحفظات على املادة 

 وما إذا كانت ١٦ و١٥ و٩تـبيان مـا إذا كـانت قوانيـنها تـراعى فيهـا املـبادئ الـواردة يف املواد             )ب( 
 .مراعاة القانون أو االمتثال لالتفاقية يصطدمان مبعوقات سببها الشريعة الدينية أو القوانني اخلاصة أو العرف

 التشريعات 

، أن ١٦ و١٥ و٩ف، حيثما اقتضى األمر االمتثال لالتفاقية وخباصة االمتثال للمواد  ينـبغي لـلدول األطرا     -٤٩
 .تسن تشريعات يف هذا الصدد وتنفذها

 تشجيع االمتثال لالتفاقية 

، ينبغي للدول ٢٤ و٣ و٢باالستعانة بالتعليقات الواردة يف هذه التوصية العامة، وحسبما تقضي به املواد  -٥٠
تدابري لتشجيع االمتثال الكامل ملبادئ االتفاقية، ال سيما عندما يتعارض القانون الديين أو  األطـراف أن تستحدث     

 .اخلاص أو العرف مع تلك املبادئ

 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 218 

 

 * من االتفاقية٢٠تعديل املادة : )الدورة الرابعة عشرة( ٢٢التوصية العامة 

 ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

ول األطــراف فــي اتفاقيـــة القضـاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ستجتمع، بناء             أن الــد   إذ تالحـظ   
  من االتفاقية،٢٠ للنظر يف تعديل املادة ١٩٩٥على طلب اجلمعية العامة، يف عام 

  إىل مقررها الذي سبق أن اختذته يف دورا العاشرة، القاضي بكفالة الفعالية يف أعماهلا واحليلولةوإذ تشري 
 دون حدوث تأخري غري مستصوب، يف النظر يف تقارير الدول األطراف،

 االتفاقيـة تشـكل أحـد الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـيت صدق عليها أكرب عدد من               وإذ تذكّـر بـأن     
 الدول األطراف،

 اليومية  مـواد االتفاقية تتناول ما للمرأة من حقوق اإلنسان األساسية يف مجيع جوانب حياا   وإذ تـرى أن    
 ويف مجيع جماالت اتمع والدولة،

 إزاء عـبء العمـل الواقـع عـلى اللجـنة مـن جـراء تـزايد عدد التصديقات، باإلضافة إىل                      وإذ تشـعر بالقـلق     
 تراكم التقارير اليت مل ينظر فيها بعد، كما هو مبين يف املرفق األول، 

 بني تقدمي تقارير الدول األطراف والنظر فيها،       إزاء انقضاء فترة طويلة من الوقت      وإذ تشـعر بالقلق أيضا     
 مما يؤدي إىل ضرورة تقدمي الدول معلومات إضافية ألجل إستكمال تقاريرها،

 أن اللجـنة املعـنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة هي الوحيدة من هيئات اإلشراف   وإذ تضـع يف اعتـبارها     
ن فترة اجتماعها، وأن هذه الفترة هي أقصر فترة الجتماع أي عـلى معاهدات حقوق اإلنسان اليت حتد اتفاقيتها م        

 من هيئات اإلشراف على معاهدات حقوق اإلنسان، كما هو مبين يف املرفق الثاين،

 أن القيـد املفروض على مدة الدورات، بالشكل الوارد يف االتفاقية، قد حتول إىل عقبة كأداء          وإذ تالحـظ   
 حنو فعال يف إطار االتفاقية؛تواجه أداء اللجنة ملهامها على 

 من االتفاقية فيما يتعلق ٢٠ بـأن تـنظر الـدول األطـراف، بعني التشجيع، يف تعديل املادة         توصــي  -١ 
مبدة إجتماع اللجنة، حىت متكنها من االجتماع سنويا وللمدة الالزمة ألدائها الفعال ملهامها مبوجب إطار االتفاقية، 

  باستثناء ما تقرره اجلمعية العامة؛دون النص على أي تقييد بعينه،

____________________ 

 .A/50/38واردة يف الوثيقة  * 
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 بأن تأذن اجلمعية العامة للجنة، إىل حني إكمال عملية التعديل، بأن جتتمع على حنو        توصي أيضا  -٢ 
 قة العاملة فيما قبل الدورة؛ يف دورتني، متتد كل منهما ثالثة أسابيع ويسبقها اجتماع األفر١٩٩٦استثنائي يف عام 

ــرا شــفويا مــن رئيســة اللجــنة بشــأن      توصــي كذلــك  -٣  ــدول األطــراف تقري ــلقى اجــتماع ال ــأن يت  ب
 الصعوبات اليت تصادفها اللجنة يف أداء مهامها؛

 بـأن يقـدم األمـني العـام إىل الـدول األطـراف، يف اجـتماعها، مجيع املعلومات ذات الصلة                     توصـي  -٤ 
 .واملعلومات املشاة فيما يتصل بسائر هيئات اإلشراف على معاهدات حقوق االنسانبعبء عمل اللجنة 

 )*١٩٩٧الدورة السادسة عشرة، ( ٢٣التوصية العامة 

 احلياة السياسية والعامة

تـتخذ الـدول األطـراف مجيـع الـتدابري املناسـبة للقضـاء عـلى الـتمييز ضـد املرأة يف احلياة السياسية والعامة                     
 :جه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يفللبلد، وبو

التصـويت يف مجيـع االنـتخابات واالسـتفتاءات العامـة، وأهلية انتخاا لعضوية مجيع اهليئات اليت                   )أ( 
 ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

امة وتأدية مجيع املشـاركة يف صياغة سياسة احلكومة وتنفيذ هذه السياسة ويف شغل الوظائف الع         )ب( 
 املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

 .املشاركة يف املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت تعىن باحلياة العامة والسياسية للبلد )ج( 

 معلومات أساسية

.  العامة لبلدهاتويل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أمهية خاصة ملشاركة املرأة يف احلياة -١
 :ومما تنص عليه ديباجة االتفاقية ما يلي

 إىل أن الـتمييز ضد املرأة يشكل انتهاكا ملبدأي املساواة فــي احلقــوق واحترام كرامة              وإذ تشـري  "  
اإلنسان، وعقبـة أمام مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، يف حياة بلدها السياسية واالجتماعيــة 

ادية والـثقافية، ويعـوق منـو رخـاء اـتمع واألسـرة، ويزيد مــن صعوبة التنمية الكاملة إلمكانات        واالقتصـ 
 ".املرأة يف خدمة بلدها والبشرية

____________________ 

 .A/52/38واردة يف الوثيقة  * 
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قرار، وذلك على وتكرر االتفاقية كذلك يف ديباجتها، التأكيد على أمهية مشاركة املرأة يف عملية صنع ال             -٢
 :النحو التايل

 بـأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العامل، وقضية السلم، تتطلب مجيعا              واقتـناعا مـنها   "  
 ".أقصى مشاركة ممكنة من جانب املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع امليادين

 :بأنه يعين" التمييز ضد املرأة"لح  من االتفاقية، يفسر مصط١عالوة على ذلك، ففي املادة  -٣

أي تفـرقة أو اسـتبعاد أو تقييـد يـتم عـلى أسـاس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف                 " 
لــلمرأة، عــلى أســاس تســاوي الــرجل واملــرأة، حبقــوق اإلنســان واحلــريات األساســية يف امليــادين السياســية  

دنية أو يف أي ميدان آخر، أو ابطال االعتراف للمرأة ذه احلقوق           واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وامل   
 ".أو متتعها ا وممارستها هلا، بغض النظر عن حالتها الزوجية

وتويل اتفاقيات واعالنات وحتليالت دولية أخرى أمهية كبرية ملشاركة املرأة يف احلياة العامة، وتضع إطارا  -٤
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  )١(يـنها االعـالن العـاملي حلقـوق االنسان    لـلمعايري الدوليـة للمسـاواة، ومـن ب       

، )٥( من إعالن ومنهاج عمل بيجني١٣ والفقرة )٤(، وإعالن فيينا)٣(للمرأة، واتفاقية احلقوق السياسية )٢(والسياسية
، )٧(ه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان  الذي اعتمدت  ٢٥والتعليق العام    )٦( يف إطار االتفاقية   ٨ و ٥والتوصيتان العامتان   

 )٨(والتوصـية الـيت اعـتمدها جمـلس االحتـاد األورويب بشـأن املشـاركة املـتوازنة لـلمرأة والرجل يف عملية صنع القرار           
 .)٩("كيف خنلق توازنا بني اجلنسني يف جمال صنع القرار السياسي"ووثيقة اللجنة األوروبية 

 باختــاذ مجيــع الــتدابري املناســبة للقضــاء عــلى الــتمييز ضــد املــرأة يف احليــاة   الــدول األطــراف٧وتــلزم املــادة  -٥
ويشمل االلتزام احملدد يف . السياسـية والعامـة للبـلد وكفالـة متـتعها باملسـاواة مـع الـرجل يف احلياة السياسية والعامة          

 )ب( و)أ( يف الفقرات الفرعية  مجيـع جمـاالت احليـاة العامة والسياسية وليس مقتصرا على ااالت احملددة            ٧املـادة   
فهو يشري إىل ممارسة السلطة السياسية، وخاصة . واحليـاة السياسـية والعامـة لبـلد مـا مفهـوم واسـع النطاق              . )ج(و

ويشمل املصطلح مجيع جوانب اإلدارة العامة وصياغة      . ممارسـة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية واإلدارية      
ويشمل املفهوم أيضا العديد من جوانب      . األصـعدة الـدويل والوطـين واالقلـيمي واحمللي        السياسـات وتـنفيذها عـلى       

اــتمع املــدين، مبــا يف ذلــك اهليــئات العامــة واــالس وأنشــطة املــنظمات مــن قــبيل األحــزاب السياســية والــنقابات   
 من املنظمات املعنية باحلياة العامة والرابطات املهنية أو الصناعية، واملنظمات النسائية، واملنظمات اتمعية وغريها    

 .والسياسية
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ولكي تكون هذه املساواة فعالة، تتوخى االتفاقية وجوب أن يتم حتقيقها يف اطار نظام سياسي يتمتع فيه           -٦
كــل مواطــن بــاحلق يف التصــويت ويف أن ينــتخب يف انــتخابات دوريــة نــزيهة جتــرى عــلى أســاس التصــويت العــام    

ريقة تضمن التعبري احلر عن إرادة مجهور الناخبني، وفق ما تنص عليه ذلك الصكوك الدولية وباالقتراع السري، بط
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق ٢٥ من االعالن العاملي حلقوق االنسان واملادة ٢١حلقـوق االنسـان، مـثل املادة       

 .املدنية والسياسية

فرص ويف املشاركة يف احلياة العامة وصنع القرار باللجنة وقد دفع تشديد االتفاقية على أمهية املساواة يف ال -٧
ــادة   ــنها     ٧إىل أن تســتعرض امل ــبار، لــدى استعراضــها لقواني ــأخذ يف االعت ــدول األطــراف أن ت  وأن تقــترح عــلى ال

 .وسياستها ولدى تقدمي التقارير مبوجب االتفاقية، التعليقات والتوصيات املبينة أدناه

 تعليقات

وقد . لنشاط البشري يعتربان دوما متميزين، وقد جرى تنظيمهما وفقا لذلكلعام واخلاص اـاالن ال  ظـل    -٨
أســند لــلمرأة دائمــا اــال اخلــاص أو املــرتيل، املرتــبط باالجنــاب وتــربية األطفــال، وتعــامل هــذه األنشــطة يف مجيــع   

الحترام والتقدير، طائفة واسعة وعلى عكس ذلك، تشمل احلياة العامة اليت حتظى با. اتمعات على أا أقل درجة
وقد كان الرجل يسيطر على مدى التاريخ على احلياة العامة وميارس        . مـن األنشـطة خـارج اـال اخلـاص واملـرتيل           

 .سلطة كانت متكنه من حصر املرأة وإخضاعها داخل اال اخلاص

مع، ومشاركتها يف عملية التنمية، ورغـم الـدور األساسي الذي تؤديه املرأة يف كفالة معيشة األسرة وات          -٩
فقـد اسـتبعدت مــن احليـاة السياسـية وعمــلية صـنع القــرار، اللـتني حتـددان مــع ذلـك منـط حياــا اليوميـة ومســتقبل           

 .وقد كتم هذا االستبعاد صوت املرأة، وخاصة وقت األزمات، وطمس مسامهتها وجتارا. اتمعات

اليت تكبح قدرة املرأة على املشاركة يف احلياة العامة، كانت تتمثل يف ويف مجيع البلدان، فإن أهم العوامل  -١٠
اإلطـار الـثقايف للقـيم واملعـتقدات الدينية، وانعدام اخلدمات، وختلف الرجل عن تقاسم املهام املتصلة بتنظيم األسر                 

يع البلدان دورا يف حصر املرأة وأدت التقاليد الثقافية واملعتقدات الدينية، يف مج. املعيشية وبرعاية األطفال وتربيتهم
 .يف جماالت النشاط اخلاصة واستبعادها من املشاركة الفعالة يف احلياة العامة

ومـن شــأن إعفــاء املــرأة مــن بعــض أعــباء العمــل املـرتيل أن ميكــنها مــن املشــاركة عــلى حنــو أكــرب يف حيــاة    -١١
ن اختاذ القرارات السياسية اهلامة ومن املشاركة على حنو    وتبعية املرأة االقتصادية للرجل غالبا ما متنعها م       . جمتمعها

وعبء املرأة املزدوج، املتمثل يف العمل وتبعيتها االقتصادية، إىل جانب طول ساعات العمل . فعال يف احلياة العامة
 .أو عدم مرونتها يف اال العام والسياسي، كل ذلك مينعها من أداء دور أكثر فعالية
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لـب، مبـا يف ذلـك القوالب اليت تبثها وسائط اإلعالم، دور املرأة يف احلياة السياسية يف قضايا             وحتصـر القوا   -١٢
. مـثل البيـئة واألطفـال والصـحة، وتسـتبعدها مـن املسـؤولية عـن الشؤون املالية والتحكم بامليزانية وحل املنازعات             

ويف البلدان اليت . نها السياسيون عقبة أخرىوميكن أن خيلق اخنفاض درجة مشاركة املرأة يف املهن اليت خيتار من بي
متسك فيها الزعيمات بزمام السلطة بالفعل فإن ذلك يكون بفضل نفوذ اآلباء، أو األزواج أو األقارب من الذكور 

 .وليس بفضل جناحها يف االنتخابات مبا هلا من حق خاص

 النظم السياسية

.  دساتري وقوانني معظم البلدان ويف مجيع الصكوك الدوليةجرى تأكيد مبدأ املساواة بني املرأة والرجل يف  -١٣
ومـع ذلـك، فـإن املـرأة مل حتقـق يف السـنوات اخلمسـني املاضـية املسـاواة بل تعززت الالمساواة باخنفاض مستويات           

والسياسـات الـيت يضـعها الـرجل وحده والقرارات اليت يتخذها مبفرده ال              . مشـاركتها يف احليـاة العامـة والسياسـية        
ويتطلب التنظيم العادل والفعال للمجتمع إدماج مجيع أفراده        . تعكـس إال جـزءا مـن الـتجربة واإلمكانات البشرية          

 .ومشاركتهم

ومع أن . وال ميـنح أي نظـام سياسـي املـرأة حـق املشـاركة الكامـلة املتساوية واالستفادة منها على السواء                 -١٤
ــلمرأة    ــتاحة ل ــراطية حســنت الفــرص امل ــد مــن احلواجــز    األنظمــة الدميق ــإن العدي ــاة السياســية، ف  للمشــاركة يف احلي

وحىت الدميقراطيات . االقتصـادية واالجـتماعية والـثقافية الـيت مـا زالـت تواجههـا تقيـد مشـاركتها عـلى حنـو خطري                 
املسـتقرة تارخييـا قـد أخفقـت يف إدمـاج آراء ومصـاحل نصف السكان الذي تشكله املرأة إدماجا كامال وعلى قدم                     

. واـتمعات الـيت تسـتبعد املـرأة من احلياة العامة ومن عملية صنع القرار ال ميكن وصفها بأا دميقراطية                  . اةاملسـاو 
ولـن يكـون ملفهـوم الدميقراطية معىن حقيقي وفعال وتأثري دائم إال إذا كانت عملية صنع القرار السياسي مشتركة               

وتبني دراسة تقارير الدول األطراف أنه . على قدم املساواةبني املرأة والرجل وتأخذ يف االعتبار مصاحل كل منهما 
يف البلدان اليت تشارك فيها املرأة بصورة كاملة وعلى قدم املساواة يف احلياة العامة ويف عملية صنع القرار، يتحسن 

 .مدى إعمال حقوقها ومدى االمتثال لالتفاقية

 تدابري خاصة مؤقتة

فعدم حتقيق مشاركة املرأة    . ت القائمـة حبكم القانون فإن ذلك ال يكفي        بالـرغم مـن ضـرورة إزالـة العقـبا          -١٥
بالكـامل وعـلى قـدم املسـاواة ميكـن أن يكـون غـري مقصـود ونتـيجة ملمارسات وإجراءات بالية تعزز مركز الرجل                  

املادتني  تشجع االتفاقية على اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، بغية إعمال أحكام ٤فبموجب املادة . بصورة غري مقصودة
ويف احلـاالت الـيت وضـعت فيهـا البـلدان اسـتراتيجيات مؤقـتة فعالـة يف حماولة لتحقيق         .  عـلى الـنحو الكـامل   ٨ و ٧

املســاواة يف املشــاركة، مت تــنفيذ طائفــة واســعة مــن الــتدابري، مــنها تعيــني مرشــحات ومســاعدن ماليــا وتدريــبهن،  
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 حتقيـق املساواة يف املشاركة، وحتديد أهداف وحصص        وتعديـل اإلجـراءات االنـتخابية، وتنظـيم محـالت تسـتهدف           
عدديـة، وتدابري دف إىل تعيني نساء يف مناصب عامة مثل اجلهاز القضائي أو الفئات الفنية األخرى اليت تضطلع              

وإزالة العقبات رمسيا واختاذ تدابري خاصة مؤقتة لتشجيع مشاركة         . بـدور أساسـي يف احلياة اليومية لكل اتمعات        
 من الرجل واملرأة على قدم املساواة يف احلياة العامة تمعاما شروط مسبقة أساسية لتحقيق مساواة حقيقية             كـل 

بيد أنه من أجل التغلب على هيمنة الذكور على ااالت العامة هيمنة دامت قرونا فإن املرأة . يف احليـاة السياسـية   
لتحقيق املشاركة التامة والفعلية، وهو تشجيع ينبغي أن تقوده أيضا حباجة إىل تشجيع ودعم مجيع قطاعات اتمع 

ومن واجب الدول األطراف . الـدول األطـراف يف االتفاقيـة، وكذلـك األحـزاب السياسية واملسؤولون احلكوميون          
اليت كفالـة أن تكون التدابري اخلاصة املؤقتة مصممة بوضوح لدعم مبدأ املساواة فتمتثل بالتايل للمبادئ الدستورية    

 .تضمن املساواة جلميع املواطنني

 موجز

 يف الــثغرة القائمــة بــني القــانون ،)٥(بــيجنيتتمــثل املســألة احلــرجة، الــيت مت الــتأكيد عــليها يف مــنهاج عمــل  -١٦
وتظهر . والواقـع، أي حـق املـرأة يف املشـاركة يف احلياة السياسية والعامة بوجه عام، باملقارنة بواقع هذه املشاركة                    

، يتحقق )"الكتلة احلرجة"وهو ما يسمى عموما ( يف املائة ٣٥إىل  ٣٠أنه إذا بلغت نسبة مشاركة املرأة الـبحوث   
 .تأثري فعلي يف أسلوب احلياة السياسية، ويف حمتوى القرارات، ويتم تنشيط احلياة السياسية

ا املساواة الكاملة مع الرجل ومـن أجل حتقيق متثيل واسع النطاق للمرأة يف احلياة العامة، جيب أن تتوفر هل      -١٧
يف ممارسـة السـلطة السياسـية واالقتصـادية؛ وجيـب أن تشـارك مشـاركة تامة وعلى قدم املساواة يف صنع القرارات          
عـلى مجيـع املسـتويات، وعـلى الصـعيد الوطـين والـدويل عـلى السـواء، حـىت يتسىن هلا أن تشارك يف حتقيق أهداف                      

 ووجـود مـنظور يتعـلق بنوع اجلنس بالغ األمهية من أجل حتقيق هذه األهداف                .املسـاواة والتـنمية وإحـالل السـالم       
وهلذه األسباب من األساسي، إشراك املرأة يف احلياة العامة لالستفادة من مسامهتها،            . وكفالة إقامة دميقراطية حقة   

. لنظر عن نوع اجلنسولكفالة محاية مصاحلها، للوفاء بضمان أن التمتع حبقوق اإلنسان حق جلميع الناس بصرف ا
 .إن مشاركة املرأة مشاركة تامة أمر أساسي، ال لتمكينها فحسب، بل أيضا للنهوض باتمع ككل

 ))أ(، الفقرة ٧املادة (احلق يف التصويت ويف الترشيح لالنتخاب 

تع املرأة، على تـلزم االتفاقيـة الـدول األطـراف باختاذ اخلطوات املالئمة يف دساتريها أو تشريعاا لكفالة مت        -١٨
. أسـاس املسـاواة مـع الـرجل، حبـق التصـويت يف مجيـع االنـتخابات واالستفتاءات العامة، ويف أن ترشح لالنتخاب                      

 .وجيب أن يكون التمتع ذه احلقوق قانونيا وفعليا على السواء
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أحكامــا وتظهــر دراســة تقاريــر الــدول األطــراف أنــه بالــرغم مــن أن مجيــع هــذه الــدول تقريــبا اعــتمدت     -١٩
دسـتورية، أو غـري ذلـك مـن األحكام القانونية، متنح كال من املرأة والرجل املساواة يف احلق يف التصويت يف مجيع                   

 .االنتخابات واالستفتاءات العامة، ال تزال املرأة تواجه صعوبات يف ممارسة هذا احلق يف كثري من الدول

 : ما يليوتشمل العوامل اليت حتول دون إعمال هذه احلقوق -٢٠

كـثريا مـا يكـون وصـول املـرأة إىل املعـلومات املتعـلقة باملرشحني، وبالربامج السياسية لألحزاب،                    )أ( 
. تــزودها ــا احلكومـات واألحــزاب السياســية ال وبإجـراءات التصــويت أقـل مــنه بالنســبة لـلرجل وهــي معـلومات     
ا يف التصويت ممارسة كاملة وعلى قدم املساواة، وتشـمل العوامل اهلامة األخرى اليت حتول دون ممارسة املرأة حلقه       

عــدم إملامهــا بالقــراءة والكــتابة، وعــدم معرفــتها وفهمهــا للــنظم السياســية أو مــا يــترتب عــلى املــبادرات السياســية  
إن عــدم فهــم احلقــوق واملســؤوليات والفــرص املــتاحة للــتغيري الــيت ميــنحها حــق . والسياسـات مــن أثــر عــلى حياــا 

  بصوا؛ أيضا أن املرأة ليست دائما مسجلة لإلدالءاالنتخاب يعين

ومـن شـأن العـبء املزدوج الذي ترزح حتته املرأة واملتمثل يف العمل والضغوط املالية، أن حيد مما         )ب( 
 يتاح للمرأة من وقت أو فرص لكي تتابع احلمالت االنتخابية وتكون هلا حرية تامة يف اإلدالء بصوا؛

القوالب النمطية االجتماعية والثقافية يف بلدان كثرية تثين املرأة عن ممارسة حقها يف إن التقاليد و )ج( 
وكثري من الرجال يؤثرون على أصوات النساء أو يتحكمون فيها من خالل اإلقناع أو الضغط املباشر، . التصويت

 وينبغي منع أي من هذه املمارسات؛. مبا يف ذلك التصويت بالنيابة عنهن

بـني العوامـل األخـرى اليت متنع يف بعض البلدان مشاركة املرأة يف احلياة العامة أو السياسية              ومـن    )د( 
ـتمعها القيـود املفروضـة عـلى حريـتها يف احلـركة وحقهـا يف املشـاركة، واملواقـف السلبية السائدة جتاه املشاركة                      

وباإلضافة اىل ذلك، تعترب بعض  . أييده هلن السياسـية للمرأة، أو النعدام ثقة مجهور الناخبني يف املرشحات وعدم ت           
 .النساء املشاركة يف العمل السياسي أمرا مكروها وتتجنب املشاركة يف احلمالت السياسية

وتفسـر هـذه العوامل، إىل حد ما على األقل، املفارقة املتمثلة يف أن املرأة اليت متثل نصف جمموع الناخبني         -٢١
شـكل تكتالت من شأا أن تعزز مصاحلها أو تغري احلكومة أو تلغي السياسات         ال متـارس سـلطتها السياسـية وال ت        

 .التمييزية

ولطـريقة التصـويت وتوزيـع املقـاعد يف الـربملان، واخـتيار الدوائـر آثـار هامـة عـلى نسبة النساء املنتخبات               -٢٢
تسعى اىل حتقيق التوازن يف وجيب أن حتتضن األحزاب السياسية مبادئ تساوي الفرص والدميقراطية وأن    . للـربملان 

 .عدد املرشحني من الذكور واإلناث
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إن متـتع املرأة باحلق يف التصويت ينبغي أال خيضع لقيود أو شروط ال تنطبق على الرجل أو تكون هلا آثار             -٢٣
، أو من ذلك مثال أن قصر حق التصويت على األشخاص الذين بلغوا مستوى تعليميا معينا. غري متناسبة على املرأة

املسـتوفني لـلحد األدىن مـن شـرط املـلكية، أو ليسـوا أميـني ليـس أمـرا غـري معقـول فحسـب، بل قد ينتهك ضمان                       
ومن املرجح أيضا أن تترتب عليه آثار غري متناسبة بالنسبة للمرأة وأن يتعارض بالتايل مع . حقوق اإلنسان للجميع

 .أحكام االتفاقية

 ))ب( الفقرة ٧املادة (كومة احلق يف املشاركة يف صياغة سياسة احل

ورغم التقدم  . ما زالت مشاركة املرأة يف احلكومة على مستوى صياغة السياسات منخفضة بصورة عامة             -٢٤
 . اهلام الذي مت إحرازه، وحتقيق املساواة يف بعض البلدان، فقد اخنفضت مشاركة املرأة يف الواقع يف بلدان كثرية

ن الـدول األطـراف أن تكفـل لـلمرأة احلـق يف املشاركة التامة والتمثيل يف            مـ  )ب( ٧وتطـلب أيضـا املـادة        -٢٥
ومن شأن ذلك أن ييسر إدماج القضايا املتعلقة . صـياغة السياسة العامة يف مجيع القطاعات وعلى مجيع املستويات      

م السياسة بـالفوارق بـني اجلنسـني يف األنشـطة الرئيسـية وأن يسـاهم يف حتديـد مـنظور يـراعي نـوع اجلـنس يف رسـ                    
 .العامة

وتتحمل الدول األطراف، إذا كان ذلك يف حدود إمكاناا، مسؤولية تعيني املرأة يف املناصب العليا لصنع  -٢٦
القـرار وكذلـك، بطـبيعة احلـال، مسؤولية التشاور مع اجلماعات اليت متثل على نطاق واسع آراء املرأة ومصاحلها،          

 .واألخذ بنصائحها

طـراف التزام آخر وهو ضمان حتديد وختطي احلواجز اليت تعوق املشاركة الكاملة للمرأة  وعـلى الـدول األ    -٢٧
وتشمل هذه احلواجز االكتفاء بالتعيني الرمزي للمرأة، كما تشمل املواقف التقليدية . يف صياغة السياسة احلكومية

طاق واسع يف املستويات العليا يف احلكومة، وعندما ال تكون املرأة ممثلة على ن. املألوفة اليت تثين املرأة عن املشاركة
 .أو عندما ال تستشار بصورة كافية أو ال تستشار إطالقا، ال تكون سياسة احلكومة شاملة وفعالة

ويف حني تتمتع الدول األطراف عموما بسلطة تعيني املرأة يف املناصب الرئيسية الوزارية واإلدارية، تتحمل  -٢٨
ؤولية ضـمان إدراج املـرأة يف القوائـم احلـزبية، وترشـيحها لالنـتخاب يف املناطق اليت       األحـزاب السياسـية أيضـا مسـ      

وينــبغي أن تســعى الــدول األطــراف أيضــا اىل ضــمان تعيــني املــرأة يف اهليــئات  . يــرجح أن تفــوز فيهــا باالنــتخابات
حسب االقتضاء، آراء االستشـارية احلكوميـة عـلى قـدم املسـاواة مـع الـرجل وأن تـأخذ هـذه اهليـئات يف االعتبار،                      

وتقع على احلكومات مسؤولية أساسية وهي تشجيع هذه املبادرات على قيادة وتوجيه          . اجلماعـات املمثـلة لـلمرأة     
 .الرأي العام وعلى تغيري املواقف اليت تتسم بالتمييز ضد املرأة أو ال حتبذ مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة
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ختذهـا عـدد مـن الـدول األطـراف لضـمان املشـاركة املتسـاوية مـن جـانب املرأة يف                  وتشـمل الـتدابري الـيت ا       -٢٩
إقرار قاعدة : الوظـائف الوزاريـة أو اإلداريـة الـرفيعة املسـتوى كعضـوات يف اهليئات االستشارية احلكومية، ما يلي       

مفادها ضرورة أال مفادها ضرورة تفضيل املرشحة عند تساوي مؤهالت األشخاص احملتمل تعيينهم واعتماد قاعدة 
 يف املائة من أعضاء أي هيئة عامة؛ وختصيص حصة للمرأة يف جملس الوزراء ٤٠يشـكل أي مـن اجلنسـني أقـل مـن        

ولتعييـنها يف الوظـائف العامـة؛ والتشـاور مـع املنظمات النسائية مبا يكفل ترشيح النساء املؤهالت لعضوية اهليئات           
ت هلـؤالء النسـاء، مـن أجل تسهيل ترشيح املرأة توطئة لتعيينها يف             والوظـائف العامـة، وإنشـاء واالحـتفاظ بسـجال         

ــئات والوظــائف العامــة  ــبغي أن تشــجع الــدول األطــراف هــذه املــنظمات عــلى ترشــيح النســاء املؤهــالت     . اهلي وين
 .واملناسبات لعضوية اهليئات االستشارية عند تعيني أعضاء يف تلك اهليئات بناء على ترشيح منظمات خاصة

 ))ب( الفقرة ٧املادة (ل وظائف عامة وأداء مجيع املهام العامة، حق شغ

تثـبت دراسـة تقاريـر الدول األطراف أن املرأة مستبعدة من أعلى املناصب يف الوزارات، واخلدمة املدنية،              -٣٠
ذ، ويف حني أن واإلدارة العامة، والقضاء، وأنظمة العدالة، ومن النادر أن تعني املرأة يف هذه املناصب أو ذات النفو

عددهـن يف بعـض الـدول آخـذ يف االزدياد يف الرتب الدنيا، ويف الوظائف املرتبطة عادة باملرتل أو األسرة، فهن ال        
يشـكلن إال أقـلية ضـئيلة يف مناصـب صـنع القـرار املعـنية بالسياسـة االقتصـادية أو التنمية أو الشؤون السياسية، أو              

 .تسوية املنازعات، أو تفسري املسائل الدستورية والبت فيهاالسالم، أو إحالل الدفاع، أو بعثات 

وتـبني دراسـة تقاريـر الدول أيضا أن القانون يستثىن املرأة يف حاالت حمددة من ممارسة السلطات امللكية،         -٣١
شتراك يف ومن العمل قاضيات يف احملاكم الدينية أو التقليدية املوكل إليها االختصاص بالنيابة عن الدولة، أو من اال

وهـذه األحكـام تشـكل متييـزا ضـد املـرأة، وحتـرم اـتمع مـن املـزايا اليت تتيحها مشاركتها                . اجليـش مشـاركة تامـة     
 .ومهاراا يف هذه ااالت يف حياة جمتمعها، وتتعارض مع مبادئ االتفاقية

 ))ج( الفقرة ،٧املادة (حق املشاركة يف املنظمات غري احلكومية واملنظمات العامة والسياسية 

تـبني دراسـة تقاريـر الـدول األطـراف أنـه يف احلـاالت القليـلة الـيت تقـدم فيهـا معلومات متعلقة باألحزاب                       -٣٢
وملا كانت . السياسـية، يتضـح أن متـثيل املـرأة أقـل مما جيب، أو أن املرأة تتركز يف أدوار أقل تأثريا من دور الرجل                  

الت صنع القرار، لذا ينبغي أن تشجع احلكومات األحزاب السياسية على األحزاب السياسية متثل أداة هامة يف جما    
أن تدرس اىل أي مدى تشارك املرأة بالكامل وعلى قدم املساواة يف أنشطة تلك األحزاب، وأن تتوىل، إذا مل يكن    

 املعلومات وينبغي تشجيع األحزاب السياسية على اعتماد تدابري فعالة تشمل توفري. األمـر كذلك، حتديد األسباب   
واملـوارد املاليـة وغريهـا، للتغـلب عـلى العقـبات الـيت تعترض مشاركة املرأة ومتثيلها بصورة كاملة وضمان الفرص                  

 .املتكافئة للمرأة يف احلياة العملية، لتعمل كمسؤولة يف احلزب، ولترشيحها لالنتخاب
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 أدىن معني أو نسبة مئوية معينة من       وتشـمل الـتدابري الـيت اعـتمدا بعـض األحزاب السياسية ختصيص حد              -٣٣
الوظــائف لــلمرأة يف هيــئاا التــنفيذية، مبــا يضــمن الــتوازن بــني عــدد املرشــحني مــن الذكــور واإلنــاث، الذيــن يــتم  
تسميتهم لالنتخابات، ومبا يكفل عدم القيام بتخصيص دوائر انتخابية للمرأة تكون أقل مواتاة هلا أو أقل املناصب 

ويتعني على الدول األطراف أن تكفل السماح مبثل هذه التدابري       . ئمـة احلـزبية وذلك بصفة دائمة      فـائدة هلـا يف القا     
 .اخلاصة املؤقتة، بصورة حمددة يف إطار تشريع ملناهضة التمييز، أو ضمانات دستورية أخرى للمساواة

مببدأ املساواة بني  ومـن واجـب املـنظمات األخـرى كالـنقابات واألحـزاب السياسـية أن تعـرب عـن التزامها                      -٣٤
اجلنســني يف دســاتريها ويف تطــبيق تــلك القواعــد، ويف تشــكيل عضــويتها بتمــثيل مــتوازن بــني اجلنســني يف جمالســها  
التنفيذية حىت ميكن هلذه اهليئات أن تستفيد من املشاركة الكاملة واملتساوية جلميع قطاعات اتمع ومن مسامهات 

ســاحة قــيمة لــتدريب املــرأة عــلى اكتســاب املهــارات السياســية واملشــاركة وتوفــر هــذه املــنظمات أيضــا . اجلنســني
 .والقيادة، شأا يف ذلك شأن املنظمات غري احلكومية

 )الصعيد الدويل( ٨املادة 

تـتخذ الـدول األطـراف مجيع التدابري املناسبة لتكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل ودون أي متييز،               
 .على الصعيد الدويل واالشتراك يف أعمال املنظمات الدوليةفرصة متثيل حكوماا 

 التعليقات

، تلـتزم احلكومـات بضـمان وجـود املـرأة على مجيع املستويات ويف كل جماالت الشؤون                  ٨مبوجـب املـادة      -٣٥
ية وهــذا يتطــلب إشــراكها يف املســائل االقتصــادية والعســكرية، يف كــل مــن الدبلوماســية املــتعددة والثــنائ   . الدوليــة

 .األطراف، وكذلك يف الوفود الرمسية اىل املؤمترات الدولية واإلقليمية

ــثيال ناقصــا بشــكل صــارخ يف الســلكني          -٣٦ ــلة مت ــرأة ممث ــدول األطــراف أن امل ــر ال ــن دراســة تقاري ويتضــح م
وقــد درجــت العــادة عــلى تعيــني املــرأة يف . الدبلوماســي واخلــارجي ملعظــم احلكومــات، وال ســيما يف أعــلى الــرتب

سـفارات أقـل أمهيـة بالنسـبة للعالقات اخلارجية للبلد، ويف بعض احلاالت تتعرض املرأة للتمييز عند تعيينها بسبب          
ويف حاالت أخرى ال تتاح االستحقاقات الزوجية والعائلية املمنوحة للدبلوماسيني . القيود املتصلة بوضعها العائلي

كثري من األحيان حرمان املرأة من فرص االشتغال بالعمل الدويل ويتم يف . الذكور للمرأة اليت تشغل مناصب مماثلة
سرة سيمنعها من   األبسـبب افتراضـات متعـلقة مبسـؤولياا املرتليـة، مبـا يف ذلك االفتراض بأن رعاية املعالني داخل                    

 .قبول التعيني
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ظمات الدولية أي امرأة،  ليس بني دبلوماسيي كثري من البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة وغريها من املن             -٣٧
وتسود احلالة نفسها يف اجتماعات مؤمترات اخلرباء اليت حتدد . ويوجـد عـدد قـليل جـدا مـن النسـاء يف رتـب عالية           

وقد أصبحت مؤسسات منظومة األمم املتحدة وخمتلف اهلياكل        . األهـداف واخلطـط واألولويـات الدوليـة والعامليـة         
الصعيد اإلقليمي جهات دولية عامة هامة يف جمال التوظيف، غري أن النساء االقتصادية والسياسية والعسكرية على 

 .بقني فيها أيضا أقلية مركزة يف مناصب من رتب دنيا

قليـلة هـي الفـرص املتسـاوية املتاحة للمرأة والرجل لتمثيل احلكومات على الصعيد الدويل وللمشاركة يف                   -٣٨
نتيجة عدم وجود معايري وعمليات موضوعية للتعيني والترقية يف         عمـل املـنظمات الدوليـة، وكـثريا مـا يكـون ذلك              

 .املناصب ذات الصلة ويف الوفود الرمسية

وتـزيد عوملـة العـامل املعاصـر مـن أمهيـة إشـراك املرأة يف املنظمات الدولية ومسامهتها يف أعماهلا، على قدم                        -٣٩
 اجلنس وحقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة يف جدول واحلكومات ملزمة بإدماج منظور يراعي نوع. املساواة مع الرجل

ويـتخذ كـثري مـن القـرارات احلامسـة بشـأن القضايا العاملية، مثل صنع السالم وحل                  . أعمـال مجيـع اهليـئات الدوليـة       
ــادة اهليكــلة         ــة وإع ــة اخلارجي ــئة، واملعون ــنمية والبي ــنووي، والت ــزع الســالح ال ــنفقات العســكرية ون ــنازعات، وال امل

ويقع هذا يف تناقض صارخ مع مشاركتها يف هذه ااالت على الصعيد         .  مبشـاركة حمـدودة مـن املرأة       االقتصـادية، 
 .غري احلكومي

وســيؤدي إشــراك كتــلة حــرجة مــن النســاء يف املفاوضــات الدوليــة، وأنشــطة حفــظ الســالم، وعــلى مجيــع   -٤٠
احلة االجتماعية، ومفاوضات السالم، ونظام مستويات الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، واملساعدة اإلنسانية، واملص

وعند التصدي للمنازعات املسلحة أو غريها من املنازعات، ال بد من      . العدالـة اجلـنائية الـدويل، اىل إحـداث تغيـري          
 .)١٠(وجود منظور وحتليل يراعيان نوع اجلنس بغية فهم آثارمها املختلفة على املرأة والرجل

 التوصيات

 ٨ و٧املادتان 

 ٨ و٧ينـبغي أن تكفـل الـدول األطـراف امتـثال دسـاتريها وتشـريعاا ملبادئ االتفاقية، وال سيما املادتان                   -٤١
 .منها

الدول األطراف ملتزمة باختاذ مجيع التدابري املالئمة، مبا فيها سن تشريعات مناسبة متتثل ألحكام دساتريها  -٤٢
ابات اليت قد ال ختضع مباشرة اللتزامات مبوجب االتفاقية لكفالـة عـدم قيام منظمات مثل األحزاب السياسية والنق    

 .٨ و٧بالتمييز ضد املرأة ولكفالة احترامها للمبادئ الواردة يف املادتني 
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ينـبغي للدول األطراف أن حتدد وتنفذ تدابري خاصة مؤقتة تكفل التمثيل املتساوي للمرأة يف مجيع امليادين      -٤٣
 .٨ و٧املشمولة باملادتني 

 وأن تشري اىل ٨ أو ٧نـبغي لـلدول األطـراف أن توضـح سـبب، ونتيجة، إبداء أي حتفظات على املادتني       ي -٤٤
ااالت اليت تعكس فيها تلك التحفظات أية مواقف تقليدية أو عرفية أو منطية جتاه دور املرأة يف اتمع، إضافة اىل 

نبغي للدول األطراف أن تبقي ضرورة التمسك بتلك وي. اخلطوات اليت تتخذها الدول األطراف لتغيري تلك املواقف
 .التحفظات قيد االستعراض الوثيق وأن تدرج يف تقاريرها جدوال زمنيا لسحب تلك التحفظات

 ٧املادة 

فعالية الرصد ألغراض حتقيق ذ وتفَّند وتحدت، تشـمل التدابري اليت ينبغي أن  ٧ مـن املـادة     )أ(طـبقا لـلفقرة      -٤٥
 : الرامية اىلالتدابريتلك 

 ذين يشغلون مناصب عامة عن طريق االنتخاب؛لحتقيق توازن بني النساء والرجال ا )أ( 

 كفالة فهم املرأة حلقها يف التصويت، وأمهية هذا احلق وكيفية ممارسته؛ )ب( 

ة كفالـة تذليـل العقـبات الـيت تقـف يف طـريق املسـاواة، مبـا فيهـا العقـبات الناشئة عن األمية واللغ                )ج( 
 والفقر والعقبات اليت تعيق حرية حترك املرأة؛

 .مساعدة املرأة احملرومة من هذه االمتيازات يف أن متارس حقها يف التصويت وأن تنتخب )د( 

 :، تشمل التدابري املشار إليها التدابري الرامية اىل كفالة٧ من املادة )ب(وطبقا للفقرة  -٤٦

 اسة احلكومة؛تساوي متثيل املرأة يف صياغة سي )أ( 

 متتع املرأة مبمارسة احلق املتساوي يف شغل الوظائف العامة؛ )ب( 

 .اتباع ممارسات توظيف موجهة حنو املرأة تكون مفتوحة وخاضعة للطعن )ج( 

 :، تشمل التدابري املشار إليها التدابري الرامية اىل٧ من املادة )ج(وطبقا للفقرة  -٤٧

 ظر التمييز ضد املرأة؛كفالة سن تشريعات فعالة حت )أ( 



HRI/GEN/1/Rev.4 
Page 230 

 

تشـجيع املـنظمات غـري احلكوميـة والـرابطات العامة والسياسية على اعتماد استراتيجيات تشجع                 )ب( 
 .متثيل ومشاركة املرأة يف عملها

 :لدول األطراف القيام بالتايلل، ينبغي ٧وعند تقدمي تقرير مبوجب املادة  -٤٨

 ؛٧حلقوق الواردة يف املادة وصف األحكام القانونية اخلاصة بإعمال ا )أ( 

تقـدمي تفاصـيل عـن أي قيـود عـلى تـلك احلقـوق، سـواء كـانت ناشئة عن أحكام قانونية أو عن                          )ب( 
 ممارسات تقليدية أو دينية أو ثقافية؛

 وصف التدابري املتخذة والرامية اىل تذليل العقبات اليت تقف يف سبيل ممارسة تلك احلقوق؛ )ج( 

صـائية مصـنفة حسـب اجلـنس وتظهـر النسـبة املـئوية للنساء الالئي يتمتعن ذه           إدراج بيانـات اح    )د( 
 احلقوق باملقارنة بالرجال؛

وصـف أنواع صياغة السياسات، مبا يف ذلك ما يرتبط منها بربامج التنمية اليت تشارك املرأة فيها        )ه ( 
 ومستوى تلك املشاركة ومداها؛

نظمات النسائية املمبا فيها  .  غـري احلكومية يف بلدهن     وصـف مـدى مشـاركة النسـاء يف املـنظمات           )و( 
 .٧ من املادة )ج(وذلك يف إطار الفقرة 

حتـليل مـدى كفالـة الدولـة الطـرف استشـارة تـلك املـنظمات وأثر مشورا على مجيع مستويات                      )ز( 
 صياغة وتنفيذ سياسة احلكومة؛

ــناقص للنســاء ك    )ح(  ــثيل ال ــلومات عــن التم ــدمي مع ؤوالت يف األحــزاب السياســية  مســوك ءعضــاأتق
 . النقصوالنقابات ومنظمات أرباب العمل واجلمعيات املهنية، وحتليل العوامل اليت تسهم يف ذلك

 ٨املادة 

رصد ألغراض حتقيق الفعالية التدابري الرامية اىل كفالة حتسني    ذ وت د وتنفَّ حدتتشمل التدابري اليت ينبغي أن       -٤٩
عضـوية مجيـع هيـئات األمم املتحدة، مبا يف ذلك اللجان الرئيسية للجمعية العامة والس    الـتوازن بـني اجلنسـني يف        

االقتصـادي واالجـتماعي وهيـئات اخلرباء، ومن ضمنها اهليئات املنشأة مبعاهدات، ويف التعيينات يف األفرقة العاملة      
 .املستقلة أو تعيينهن بصفة مقررة قطرية أو مقررة خاصة
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 :لدول األطرافل، ينبغي ٨قرير مبوجب املادة وعند تقدمي ت -٥٠

أن تقـدم احصـائيات، مصـنفة حسـب اجلـنس، تظهـر النسـبة املـئوية للنسـاء العـامالت يف السلك                     )أ( 
اخلارجي أو املشتغالت بصــورة منتظمة يف التمثيل الدويل أو العامالت بالنيابة عــن الدولة، مبا يف ذلك عضويتهن     

ىل املؤمتـرات الدوليـة وترشـيحهن ملهـام حفــظ السـالم أو تسـوية الرتاعات ومعلومات عن                  فـــي الوفـود احلكوميـة ا      
 أقدميتهن يف القطاع ذي الصلة؛

أن تـبني اجلهـود الـرامية اىل وضــــع معـايري وعمـليات موضوعيــة لتعيني وترقية املرأة يف املناصب                )ب( 
 والوفود الرمسية ذات الصلة؛

ــة    أن تــبني اخلطــوات املــتخ  )ج(  ــتزامات الدولي ذة لتنشــر عــلى نطــاق واســع املعــلومات املتعــلقـــة باالل
لـلحكومة والـيت متـس املـرأة، ونشـر الوثـائق الـرمسية الـيت تصـدرها احملـافل املتعددة األطراف، وال سيما اىل اهليئات                 

 احلكومية وغري احلكومية املسؤولة عن النهوض باملرأة؛

ضــد املــرأة بســبب أنشــطتها السياســية، ســــواء كــانت بصــفتها  أن تقــــدم معــلومات عــن الــتمييز  )د( 
 .الفردية أو بصفتها عضوا يف منظمة نسائية أو غريها

 احلواشي

 .)٣ -د ( ألف ٢١٧العامة قرار اجلمعية  )١( 

 .، املرفق)٢١ -د ( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة  )٢( 

 .)٧ -د ( ٦٤٠قرار اجلمعية العامة  )٣( 

) CONF/A.157/24 ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥-١٤متر العاملي حلقوق اإلنسان، فيينا،      تقريـر املؤ   )٤( 
 .، الفصل الثالث))اجلزء األول(

 CONF/A.77/20( ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٥-٤أة، بيجني، رر العاملي الرابع املعين باملتقرير املؤمت )٥( 
 .، املرفق األول١ الفصل األول، القرار Add.1)و

، )A/43/38 (٣٨ائق الـرمسية لـلجمعية العامـة، الـدورة الثالـثة واألربعون، امللحق رقم               الوثـ انظـر    )٦( 
 .الفصل اخلامس

 )٧( CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ١٩٩٦أغسطس / آب٢٧، املؤرخة. 
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 )تابع (احلواشي

 )٨( 96/694/EC ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٢، بروكسل، املؤرخة. 

 .)١٩٩٦مارس /آذار( V/1206/96-ENاللجنة األوروبية، الوثيقة  )٩( 

 مـن مـنهاج العمـل الـذي اعتمده املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة، املعقود يف                ١٤١انظـر الفقـرة      )١٠( 
ــن    ــترة م ــيجني يف الف ــلول١٥ اىل ٤ب ــرار  )(A/CONF.177/20 ١٩٩٥ســبتمرب / أي ــرفق ١، الفصــل األول، الق ، امل

ووصول املرأة اىل هياكل السلطة ومشاركتها الكاملة فيها على     : "اء فيها  اليت ج  ١٣٤وانظر أيضا الفقرة    . )الـثاين 
قدم املساواة، ومشاركتها الكاملة يف مجيع اجلهود اليت تبذل من أجل منع املنازعات وتسويتها، كلها أمور أساسية 

 ".لصون وتعزيز السالم واألمن

 )*١٩٩٩، الدورة العشرون( ٢٤  رقمالتوصية العامة

  صحة املرأة-أشكال التمييز ضد املرأة   من اتفاقية القضاء على مجيع١٢املادة  

بعد أن أكدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أن إمكانية احلصول على الرعاية الصحية،             -١
رت يف دورا مبا فيها الصحة اإلجنابية، حق أساسي مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، قر

 . من االتفاقية١٢، أن تعد توصية عامة بشأن املادة ٢١العشرين، عمال باملادة 

 معلومات أساسية

.  مـن االتفاقيـة أمـرا ذا أمهيـة رئيسـية لصـحة املرأة ورفاهها               ١٢يشـكل امتـثال الـدول األطـراف لـلمادة            -٢
 يف جمال احلصول على خدمات الرعاية الصحية وتقضي تلك املادة بأن تقوم الدول بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

ويتبني من النظر يف . طوال دورة احلياة، وخباصة يف جمال تنظيم األسرة ويف فترات احلمل والوالدة وما بعد الوالدة
 مـن االتفاقية أن صحة املرأة مسألة معترف بكوا شاغال      ١٨الـتقارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف عمـال باملـادة               

وإفادة للدول األطراف وللمهتمني واملنشغلني بصفة خاصة باملسائل        .  يف جمـال تعزيز صحة املرأة ورفاهها       جوهـريا 
، وإىل تناول التدابري الرامية إىل ١٢احمليطـة بصحة املرأة، دف هذه التوصية العامة إىل توضيح فهم اللجنة للمادة             

 .أعلى مستوى ممكن من مستويات الصحةالقضاء على التمييز، من أجل إعمال حق املرأة يف بلوغ 

____________________ 

 .، الفصل األولA/54/38/Rev.1واردة يف الوثيقة  * 
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ــة املعقــودة مؤخــرا     -٣ ــتها أيضــا مؤمتــرات األمــم املــتحدة العاملي وأخــذت اللجــنة يف . وهــذه األهــداف تناول
لة املعتمدة يف مؤمترات األمم املتحدة العاملية، االعتـبار، لـدى إعـداده هـذه التوصـية العامـة، برامج العمل ذات الص           

، واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية   ١٩٩٣وخباصـة بـرامج العمـل الصـادرة عـن املؤمتـر العاملي حلقوق اإلنسان لسنة                 
كما أحاطت اللجنة علما بأعمال منظمة الصحة . ١٩٩٥، واملؤمتـر العـاملي الـرابع املعين باملرأة لسنة      ١٩٩٤لسـنة   
وقد تعاون مع اللجنة يف إعداد هذه       . مليـة وصـندوق األمـم املـتحدة للسـكان وغريمهـا من هيئات األمم املتحدة               العا

 .التوصية العامة عدد كبري من املنظمات غري احلكومية ذات اخلربة اخلاصة يف جمال صحة املرأة

وعلى توفري الظروف   وتالحـظ اللجنة تشديد بعض صكوك األمم املتحدة األخرى على احلق يف الصحة               -٤
ومن هذه الصكوك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق . اليت تتيح التمتع بالصحة اجليدة

االقتصـادية واالجــتماعية والــثقافية، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والسياســية، واتفاقيــة حقــوق الطفــل،  
 .التمييز العنصريواتفاقية القضاء على مجيع أشكال 

ــناعة        -٥ ــريوس نقـــص املـ ــاث، وفـ ــتان اإلنـ ــأن خـ ــابقة بشـ ــة السـ ــياا العامـ ــا إىل توصـ ــنة أيضـ ــري اللجـ وتشـ
، والنسـاء املعوقات، والعنف ضد املرأة، واملساواة يف العالقات          )اإليـدز (مـتالزمة نقـص املـناعة املكتسـب         /البشـرية 

 . من االتفاقية١٢تجزأ من االمتثال التام للمادة األسرية، اليت تشري كلها إىل مسائل تعترب جزءا ال ي

وبيـنما ميكن أن تؤدي االختالفات البيولوجية بني املرأة والرجل إىل اختالفات يف احلالة الصحية، توجد    -٦
وهلذا السبب، . عوامـل اجـتماعية حتـدد احلالـة الصـحية لـلمرأة والـرجل وميكـن أن تتـباين فيما بني النساء أنفسهن                 

ء اهـتمام خـاص إىل االحـتياجات واحلقـوق الصـحية لـلمرأة الـيت تنتمي إىل فئات ضعيفة وحمرومة، مثل              ينـبغي إيـال   
املهاجـرات والالجـئات واملشـردات داخـليا، والطفـالت، واملسـنات، واملمارسـات لـلدعارة، والنساء املنتميات إىل                  

 .الشعوب األصلية، واملعوقات جسديا أو عقليا

مال التام حلق املرأة يف الصحة ال ميكن أن يتحقق إال حني تفي الدول األطراف   وتالحـظ اللجنة أن اإلع     -٧
بالـتزامها باحـترام ومحايـة وتعزيـز حـق املـرأة األساسـي يف الصـحة الـتغذوية طوال فترات حياا عن طريق اإلمداد            

ول األطراف أن تتخذ اخلطوات وحتقيقـا هلذه الغاية، ينبغي للد . باألغذيـة املأمونـة املغذيـة املالئمـة لـلظروف احملـلية        
الالزمة لتيسري إمكانية الوصول ماديا واقتصاديا إىل املوارد اإلنتاجية، ال سيما للريفيات، والعمل بطرق أخرى على 

 .تلبية االحتياجات التغذوية اخلاصة جلميع النساء الالئي تشملهن والياا

 ١٢املادة 

 :١٢فيما يلي نص املادة  -٨
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 األطـراف مجيـع الـتدابري املناسـبة للقضـاء عـلى الـتمييز ضـد املـرأة يف ميـدان الرعاية           تـتخذ الـدول    -١" 
الصــحية مــن أجــل أن تضــمن هلــا، عــلى أســاس تســاوي الــرجل واملــرأة، احلصــول عــلى خدمــات الــرعاية   

 .الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتصلة بتنظيم األسرة

كفل الدول األطراف للمرأة اخلدمات املناسبة فيما    من هذه املادة، ت    ١بالـرغم من أحكام الفقرة       -٢" 
يتعـلق بـاحلمل والـوالدة وفـترة مـا بعد الوالدة، وتوفر هلا اخلدمات اانية عند االقتضاء، وكذلك التغذية            

 ".الكافية أثناء احلمل والرضاعة

تشمل " املرأة"فإن كلمة   ومن ثـم،   . وتشـجع الـدول األطراف على االهتمام مبسألة صحة املرأة طوال فترة عمرها            
وستبني هذه التوصية العامة حتليل اللجنة للعناصر الرئيسية للمادة . ألغراض هذه التوصية العامة الفتيات واملراهقات

١٢. 

 العناصر الرئيسية

 )١( ١٢املادة 

 تؤثر تعترب الدول األطراف حبكم وضعها أفضل من يستطيع تقدمي التقارير عن أهم املسائل الصحية اليت               -٩
ومـن مث فلكي تتمكن اللجنة من تقييم ما إذا كانت التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز         . عـلى املـرأة يف بـلداا      

ضـد املــرأة يف ميـدان الــرعاية الصـحية تدابــري مناسـبة، جيــب أن تقـدم الــدول األطـراف بشــأن تشـريعاا وخططهــا        
ضـمن بيانـات موثوقـة ومـبوبة حسـب اجلـنس بشأن معدالت اإلصابة       وسياسـاا الصـحية املتعـلقة باملـرأة تقاريـر تت       

باألمـراض ومـدى شـدا واألحـوال الـيت تعـرض صـحة املرأة وتغذيتها للخطر، وبشأن مدى توافر التدابري الوقائية                     
 وجيـب أن تربهن التقارير املقدمة إىل اللجنة على أن التشريعات واخلطط . والعالجيـة وفعاليـتها مـن حيـث التكـلفة       

والسياسات الصحية مستندة إىل حبوث علمية وأخالقية وإىل تقييم للحالة الصحية واالحتياجات الصحية للمرأة يف 
 .البلد املعين وتراعي أي تباينات إثنية أو إقليمية أو جمتمعية أو أي ممارسات مبنية على الدين أو التقاليد أو الثقافة

يـرها معـلومات عن األمراض واألحوال الصحية والظروف      وتشـجع الـدول األطـراف عـلى تضـمني تقار           -١٠
اخلطرة على الصحة اليت تؤثر على النساء أو بعض فئان تأثريا خمتلفا عن تأثريها على الرجال، فضال عن معلومات 

 .عن التدخالت اليت ميكن القيام ا يف هذا الصدد

رأة غري مناسبة إذا كان نظام الرعاية الصحية مفتقرا وتعترب التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز ضد امل -١١
وإنه ملن . إىل اخلدمات الالزمة للوقاية من األمراض اليت ال تصيب إال املرأة وللكشف عن تلك األمراض ومعاجلتها

لى وع. قـبيل الـتمييز أن تـرفض الدولـة الطرف أن تكفل قانونا للمرأة أداء خدمات معينة يف جمال الصحة اإلجنابية         
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سبيل املثال، إذا رفض مقدمو اخلدمات الصحية أداء تلك اخلدمات بدافع االستنكاف الضمريي، تعني اختاذ التدابري 
 .الكفيلة بإحالة املرأة إىل جهات بديلة توفر تلك اخلدمات

 وينـبغي لـلدول األطراف أن تقدم تقارير عن كيفية معاجلة سياسات الرعاية الصحية وتدابريها للحقوق      -١٢
الصـحية لـلمرأة مـن منظور احتياجات املرأة وشواغلها، وكيفية معاجلتها للسمات والعوامل املميزة اليت ختتلف يف                   

 :حالة املرأة عن حالة الرجل، وذلك من قبيل

العوامـل الـبيولوجية املختـلفة يف حالـة املـرأة عـن حالـة الـرجل، مـثل الـدورة الشـهرية، والوظيفــة             )أ( 
ومــن األمثــلة األخــرى عــلى ذلــك تعــرض املــرأة بدرجــة أكــرب خلطــر اإلصــابة   . انقطــاع احليــضاإلجنابيــة لــلمرأة، و

 باألمراض املنقولة باالتصال اجلنسي؛

 االقتصـادية الـيت ختتـلف يف حالـة النسـاء بوجـه عـام وبعـض فـئان بوجه                  -العوامـل االجـتماعية      )ب( 
رأة والرجل يف املرتل ويف مكان العمل ميكن أن تؤثر      ومـن ذلك مثال أن عالقات القوة غري املتكافئة بني امل          . خـاص 

وميكن للمرأة أيضا أن تتعرض إىل أشكال العنف املختلفة اليت ميكن أن تؤثر . على تغذية املرأة وصحتها تأثريا سلبيا
ا، وكثريا ما تكون الطفالت واملراهقات معرضات لإليذاء اجلنسي من الرجال وأفراد األسرة األكرب سن. يف صحتها

كما أن بعض املمارسات   . ممـا جيعـلهن معرضـات ملخاطر األذى البدين والنفسي وللحمل غري املرغوب فيه واملبكر              
الـثقافية والتقـليدية الـيت مـن قـبيل تشـويه األعضـاء التناسـلية لإلنـاث، حتمـل يف طياـا قـدرا كبريا من خطر الوفاة                            

 واإلعاقة؛

 ختتـلف يف حالـة املـرأة عـن حالـة الـرجل، وتشمل اإلصابة        االجـتماعية الـيت  -العوامـل النفسـانية     )ج( 
باالكتئاب عموما واالكتئاب فيما بعد الوالدة بوجه خاص، وغري ذلك من األحوال النفسية، اليت من قبيل األحوال 

 اليت ميكن أن تؤدي إىل اضطرابات األكل اليت من نوع فقدان الشهية أو اإلصابة بالشره املرضي؛

 أن قـلة االحترام لسرية خصوصيات املرضى تؤثر على الرجل بقدر ما تؤثر على املرأة،   ويف حـني   )د( 
وهلذا . فإـا ميكـن أن تـثين املـرأة عـن الـتماس املشـورة والعالج وأن تؤثر بالتايل تأثريا سلبيا على صحتها ورفاهها                 

اجلهاز التناسلي، أو منع احلمل، أو      السـبب، تصـبح املـرأة أقـل اسـتعدادا اللـتماس الـرعاية الطـبية املتعـلقة بأمراض                    
 .حاالت اإلجهاض غري املكتمل، ويف احلاالت اليت تتعرض فيها لعنف جنسي أو بدين

والواجـب الـذي تـتحمله الـدول األطـراف بـأن تضمن للمرأة، على أساس املساواة مع الرجل، احلصول             -١٣
رام حقوق املرأة يف الرعاية الصحية ومحاية تلك عـلى خدمـات الـرعاية الصحية والتثقيف، يعين ضمنا االلتزام باحت      

والدول األطراف مسؤولة عن كفالة تقيد التشريعات واإلجراءات التنفيذية والسياسات ذه . احلقـوق والوفـاء ا   
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وعدم القيام بذلك يشكل   . وعـليها أيضـا أن تقـيم نظامـا يكفـل اإلجـراءات القضـائية الفعالـة                . ةـااللـتزامات الـثالث   
 .١٢ للمادة انتهاكا

وااللـتزام باحـترام احلقـوق يقتضـي من الدول األطراف أن متتنع عن إعاقة ما تفعله املرأة سعيا إىل بلوغ           -١٤
وينـبغي لـلدول األطـراف أن تقـدم تقاريـر عن كيفية وفاء اجلهات اليت توفر الرعاية الصحية يف          . أهدافهـا الصـحية   

وعلى سبيل  . حبماية حقوق املرأة يف احلصول على الرعاية الصحية       القطـاعني العـام واخلـاص بواجـباا فـيما يتعـلق             
املـثال، ينـبغي أال تقيـد الـدول األطراف إمكانية وصول املرأة إىل اخلدمات الصحية أو إىل العيادات اليت توفر هذه                  

 أو ألا غري اخلدمات حبجة أن املرأة ليس لديها إذن بذلك من الزوج أو القرين أو الوالدين أو السلطات الصحية،
والعقـبات األخـرى الـيت حتـول دون حصـول املـرأة عـلى الرعاية الصحية املناسبة تشمل        . ، أو ألـا امـرأة   *مـتزوجة 

 .القوانني اليت جترم اإلجراءات الطبية اليت ال حتتاج إليها إال املرأة، واليت تعاقب من تجرى هلن تلك اإلجراءات

ة بصحة املرأة يقتضي من الدول األطراف ومن وكالئها ومسؤوليها اختاذ وااللتزام حبماية احلقوق املتصل -١٥
اإلجـراءات الالزمـة ملـنع انـتهاك تـلك احلقـوق مـن جـانب األشـخاص العـاديني واملـنظمات، وفرض اجلزاءات على                

بغي وملـا كـان العـنف القـائم عـلى أسـاس اجلـنس ميثل قضية صحية ذات أمهية حامسة بالنسبة للمرأة، ين                 . مرتكـبيها 
 :للدول األطراف أن تكفل

ســن القوانــني وإنفاذهــا بفعاليــة ورســم السياســات، مبــا يف ذلــك بــروتوكوالت الــرعاية الصــحية    )أ( 
واإلجـراءات املتـبعة يف املستشـفيات، للتصـدي للعنف ضد املرأة واالعتداء اجلنسي على الطفالت وتوفري اخلدمات             

 الصحية املناسبة؛

لفوارق بني اجلنسني لتمكني العاملني يف جمال الرعاية الصحية من اكتشاف التدريب الذي يراعي ا )ب( 
 ومعاجلة اآلثار املترتبة على العنف القائم على أساس اجلنس؛

إجــراءات تتســم باإلنصــاف وتوفــر احلمايــة للــنظر يف الشــكاوى وفــرض اجلــزاءات املناســبة عــلى    )ج( 
  يعتدون جنسيا على النساء املريضات؛املهنيني العاملني يف جمال الرعاية الصحية الذين

سـن القوانـني الـيت حتظـر تشـويه األعضـاء اجلنسية لإلناث وزواج الطفالت، وإنفاذ تلك القوانني         )د( 
 .على حنو فعال

 ـــــــــــــــــــ

، A/49/38) (٣٨انظـر الوثـائق الـرمسية لـلجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعون، امللحق رقم                * 
 .٢٩، الفقرة ٢١ األول، الفرع ألف، التوصية العامة رقم الفصل
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ينـبغي لـلدول األطـراف أن تكفـل توفـري مـا يكفـي مـن احلماية واخلدمات الصحية للمرأة، مبا يف ذلك               و -١٦
العـالج مـن الصـــدمات وتقـدمي املشـورة بشـأا، لـلمرأة الـيت تواجه ظروفا جد صعبة، مثل املرأة الواقعة يف ورطة                     

 .لح، والالجئاتصراع مس

وواجـب الوفـاء بـاحلقوق يضـع عـلى كـاهل الـدول األطـراف التزاما باختاذ التدابري التشريعية والقضائية                      -١٧
واإلدارية وامليزنية واالقتصادية، وغريها من التدابري املناسبة، إىل أقصى حد تسمح به مواردها املتاحة، لكفالة متتع         

 والدراسات اليت تؤكد ارتفاع معدالت الوفيات واالعتالل بني األمهات يف مجيع. املرأة حبقوقها يف الرعاية الصحية
حنـاء العـامل، وضـخامة أعـداد األزواج الذيـن يريدون احلد من حجم أسرهم ولكن ال سبيل هلم إىل أي شكل من                    أ

نتهاكات أشـكال وسـائل مـنع احلمـل، أو ال يستخدمون تلك الوسائل، توفر للدول األطراف مؤشرا هاما على اال             
كمــا تطــلب اللجــنة إىل الــدول . احملتمــلة لواجــباا الــيت تقتضــي مــنها كفالــة حصــول املــرأة عــلى الــرعاية الصــحية 

األطـراف أن تقـدم تقارير عما فعلته للتصدي جلسامة مشكلة اعتالل صحة املرأة، وال سيما حني يكون نامجا عن              
ويساور اللجنة القلق من تعاظم األدلة    . اإليدز/اعة البشرية أمراض ميكن الوقاية منها، مثل السل وفريوس نقص املن        

وال ميكن أن تتخلى الدول األطراف . على تقليص الدول اللتزاماا، بنقلها ملهام الدولة الصحية إىل هيئات خاصة
. ئاتعـن مسـؤولياا يف هـذه ااالت بتفويض هذه الصالحيات إىل هيئات القطاع اخلاص أو بنقلها إىل تلك اهلي                    

ولذلك، ينبغي للدول األطراف أن تقدم تقارير عما فعلته لتنظيم العمليات احلكومية ومجيع اهلياكل اليت متارس من 
وينـبغي هلـا أن تـدرج يف تـلك الـتقارير معـلومات عـن التدابري        . خالهلـا السـلطة العامـة لـتعزيز ومحايـة صـحة املـرأة            

 حلقوق املرأة، وحلماية صحتها، وعن التدابري اليت اختذا تلك الدول اإلجيابية املتخذة للحد من انتهاك أطراف ثالثة
 .لضمان توفري هذه اخلدمات

مـتالزمة نقـص املناعة املكتسب وغري ذلك من األمراض املنقولة       /ولقضـايا فـريوس نقـص املـناعة البشـرية          -١٨
ففي كثري من البلدان، تفتقر . نسـية باالتصـال اجلنسـي أمهيـة كـربى بالنسـبة حلقـوق املـرأة واملـراهقة يف الصـحة اجل                 

ونتيجة . املراهقة واملرأة إىل إمكانية التوصل بشكل كاف إىل املعلومات واخلدمات الالزمة لضمان الصحة اجلنسية
لعالقـات عـدم تكـافؤ القـوى القائم على أساس اجلنس، غالبا ما تعجز املرأة واملراهقة عن رفض ممارسة اجلنس أو                

كما أن املمارسات التقليدية الضارة، من قبيل تشويه األعضاء . اجلنسـية املأمونـة واملسـؤولة   التمسـك باملمارسـات     
اجلنسـية لإلنـاث وتعـدد الـزوجات، فضـال عـن االغتصـاب يف إطـار الـزواج، قـد تعـرض الفـتيات والنسـاء ملخاطـر               

مراض املنقولة باالتصال   مـتالزمة نقـص املناعة املكتسب وغري ذلك من األ         /اإلصـابة بفـريوس نقـص املـناعة البشـرية         
وينبغي للدول األطراف أن تكفل، دون . كما أن النساء املمارسات للدعارة يتعرضن بشدة هلذه األمراض. اجلنسي

حتيز أو متييز، احلق يف احلصول على املعلومات والتربية واخلدمات املتصلة بالصحة اجلنسية جلميع النساء والفتيات، 
وعلى وجه التحديد، ينبغي . ن، حىت ولو كن غري مقيمات يف البلد بطريقة قانونية      مبـن فيهـن مـن جـرى االجتـار           
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لـلدول األطـراف أن تكفـل لـلمراهقات واملـراهقني احلـق يف الـتربية الصـحية اجلنسـية واإلجنابيـة، عـلى أيـدي أفراد                    
 .والسريةحاصلني على تدريب مالئم، وذلك يف إطار برامج مرسومة خصيصا حتترم احلق يف اخلصوصية 

وينـبغي للدول األطراف أن حتدد يف تقاريرها االختبار الذي تقيم به حصول املرأة على الرعاية الصحية         -١٩
وينبغي أن تضع الدول األطراف يف اعتبارها،    . ١٢عـلى أسـاس التساوي مع الرجل، وذلك إثباتا لالمتثال للمادة            

ومن مث ينبغي أن تشمل التقارير تعليقات على تأثري     . فاقية من االت  ١لـدى تطـبيق هـذه االختـبارات، أحكـام املادة            
 .السياسات واإلجراءات والقوانني والربوتوكوالت الصحية على املرأة، مقارنا بتأثريها على الرجل

وللمرأة احلق يف أن حتصل من موظفني مدربني تدريبا سليما على معلومات كاملة عن اخليارات املتاحة                 -٢٠
ة على تلقي العالج أو إجراء البحوث، مبا يف ذلك الفوائد واآلثار الضارة احملتملة اليت ميكن أن تنجم هلا لدى املوافق

 .عن اإلجراءات املقترحة، والبدائل املتاحة

وينـبغي أن تقـدم الـدول األطـراف تقاريـر عـن الـتدابري املـتخذة إلزالـة احلواجـز الـيت جتابه املرأة يف جمال                       -٢١
لـرعاية الصحية وعن التدابري اليت اختذا لكفالة حصول املرأة يف حدود القدرة على تلك            احلصـول عـلى خدمـات ا      

وهـذه احلواجـز تشـمل املتطلبات أو الشروط اليت تنتقص من إمكانية حصول املرأة               . اخلدمـات يف الوقـت املناسـب      
لية من الزوج أو الوالد أو عـلى تلك اخلدمات، مثل ارتفاع رسوم خدمات الرعاية الصحية، واشتراط املوافقة األو   

عد املسافة عن املرافق الصحية، وعدم توفر وسائل نقل عام مرحية وميسورةسلطات املستشفيات، وب. 

وينـبغي لـلدول األطـراف أيضـا أن تقدم تقارير عن التدابري املتخذة لكفالة احلصول على خدمات جيدة               -٢٢
واخلدمات املقبولة هي اخلدمات اليت تقدم على حنو يكفل        . أةلـلرعاية الصـحية، وذلـك، مـثال، جبعـلها مقبولة للمر           

موافقـة املـرأة وعـن عـلم تام؛ وهي اليت حتترم كرامتها، وتضمن سرية خصوصياا، وتتسم باحلساسية الحتياجاا                  
قة وينـبغي لـلدول األطـراف أال تسـمح بأشكال القسر اليت تنتهك حقوق املرأة يف إعطاء املواف               . والـتفهم ملـنظورها   

املسـتنرية والتمـتع بالكـرامة، مـثل التعقـيم بدون الرضا والفحص اإللزامي الكتشاف األمراض اليت تنتقل باالتصال            
 .اجلنسي والفحص اإللزامي للحمل كشرط للتوظيف

وينـبغي لـلدول األطـراف أن تذكـر يف تقاريـرها الـتدابري الـيت اختذا لكفالة احلصول يف الوقت املناسب                -٢٣
 . عــة اخلـدمــات املتصــلة بتنظــيم األســرة بوجــه خــاص، واملتصــلة بالصــحة اجلنســية واإلجنابيــة بوجــه عــامعـلى جمـمو 
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وينبغي إيالء اهتمام خاص إىل التثقيف الصحي للمراهقني، مبا فيه تقدمي املعلومات وإسداء املشورة عن مجيع طرق 
 .*تنظيم األسرة

قـلق اللجنة، ال رد أن املرأة تعمر أكثر من الرجل         وتـثري ظـروف خدمـات الـرعاية الصـحية للمسـنات              -٢٤
ومن األرجح أن تعاين أكثر مما يعانيه من األمراض املزمنة املعوقة وأمراض الشيخوخة مثل ترقق العظام والعته، بل           

ولذلــك، ينــبغي أن تــتخذ الــدول . ألن املــرأة تــتحمل يف كــثري مــن األحيــان عــبء رعايــة زوجهــا املســن يف املــرتل  
طراف التدابري املالئمة لتكفل للمسنات احلصول على اخلدمات الصحية ملعاجلة العاهات وحاالت العجز املرتبطة األ

 .بالشيخوخة

ويف كـثري مـن األحيـان، تعـاين املعوقـات مهمـا كـان سـنهن، مـن صـعوبة الوصـول، فعليا، إىل اخلدمات                      -٢٥
عقلي، بينما ال يوجد سوى تفهم حمدود بصفة عامة وتعاين من ذلك بصفة خاصة النساء املصابات بعجز . الصحية

لـلمجموعة الكـبرية مـن خماطـر الصـحة العقـلية الـيت تـتعرض هلـا املـرأة على حنو غري متناسب نتيجة للتمييز ضدها،             
وينبغي أن تتخذ الدول  . واألشـكال األخرى للحرمان االجتماعي    . والعـنف، والفقـر، والصـراع املسـلح، والتشـرد         

بري املالئمـة لـتكفل مـراعاة اخلدمـات الصـحية الحـتياجات املعوقـات واحـترامها حلقوقهن اإلنسانية                   األطـراف الـتدا   
 .ولكرامتهن

 )٢(١٢املادة 

ينبغي أن تتضمن التقارير أيضا التدابري اليت اختذا الدول األطراف لكفالة توافر اخلدمات املناسبة للمرأة  -٢٦
وينبغي أن تشمل التقارير كذلك معلومات عن املعدالت اليت       . د الوالدة فـيما يتعـلق بـاحلمل والـوالدة وفترة ما بع          

خفضت ا هذه التدابري معدالت الوفاة واالعتالل بني األمهات يف بلداا بوجه عام، ويف املناطق واتمعات احمللية 
 .املعرضة للخطر بوجه خاص

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

قني أن يتناول، فيما يتناول، املساواة بني اجلنسني، والعنف،         ينـبغي أيضا للتثقيف الصحي للمراه      * 
 .ومنع األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وحقوق الصحة اإلجنابية واجلنسية
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وينـبغي أن تـبني الـدول األطراف يف تقاريرها كيف توفر اخلدمات اانية عند االقتضاء لكفالة السالمة            -٢٧
ويـتعرض كـثري مـن النسـاء خلطـر الوفاة أو اإلعاقة من جراء             . دة ومـا بعـد الـوالدة      لـلمرأة يف فـترات احلمـل والـوال        

األسـباب املتصلة باحلمل، وذلك ألن يفتقرن إىل ما يلزم من املال للحصول على اخلدمات الضرورية أو للوصول    
ن واجب الدول وتالحـظ اللجـنة أن مـ   . إليهـا، وتشـمل هـذه خدمـات مـا قـبل الـوالدة والـوالدة ومـا بعـد الـوالدة             

األطـراف أن تكفـل حق املرأة يف األمومة املأمونة وخدمات الوالدة الطارئة وأن ختصص هلذه اخلدمات أقصى قدر           
 .من املوارد املتاحة

 املواد األخرى ذات الصلة يف االتفاقية
لالمتثـال للمادة تحـث الـدول األطراف على أن تدرك، فيمـا تقدمـه مــن تقاريـر عــن التدابيـر املتخـذة              -٢٨
 ٥وتشمل هذه املــواد األخرى املادة . ، ارتـباط تـلك املادة مبواد أخرى يف االتفاقية هلـا تأثري على صحـة املـرأة     ١٢

الـيت تقتضـي مـن الـدول األطـراف كفالـة أن تتضـمن الـتربية األسـرية تفهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة                        ،  )ب(
من الدول األطراف كفالة تكافؤ فرص احلصول على التعليم، وبذلك متكن املرأة  اليت تقتضي ١٠اجتماعية؛ واملادة 

مـن احلصـول عـلى الـرعاية الصـحية بسـهولة أكـرب، وخفـض معـدالت تـرك الدراسة بني الطالبات، الذي ينجم يف                     
ف للمرأة  اليت تنص على أن تتيح الدول األطرا  ١٠ من املادة    )ح(معظـم األحيـان عـن احلمل قبل األوان؛ والفقرة           

والفـتاة إمكانيــة الوصــول إىل معــلومات تــثقيفية حمــددة ملســاعدما عــلى ضــمان رفــاه األســرة، مبــا فيهــا معــلومات  
حبماية صحة املرأة وسالمتها يف ظروف العمل، مبا يف ' جزئيا'، اليت تتعلق ١١ومشورة بشأن تنظيم األسرة؛ واملادة 

ن أنواع العمل الضارة خالل فترة احلمل، وتوفري إجازة األمومة ذلـك محايـة وظيفـة اإلجنـاب، واحلمايـة اخلاصـة مـ             
ة ـ اليت تقتضي من الدول األطراف أن تكفل للمرأة يف املناطق الريفي١٤ من املادة )ب( ٢املدفوعة األجر؛ والفقرة 

 )ح( األسرة، ونيـل تسـهيالت العـناية الصـحية املالئمة، مبا يف ذلك املعلومات والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم              
الـيت تـلزم الـدول األطـراف باختـاذ مجيـع الـتدابري املناسـبة اليت تكفل للمرأة التمتــع بظــروف معيشيــة مالئمة، وال                
سيما فيما يتعلق باإلسكان واإلصحاح واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واالتصاالت، وكلها أمور بالغة األمهية              

 اليت تقتضي من الدول األطراف ١٦ من املادة )ه ( ١عاية الصحية اجليدة؛ والفقرة    لـلوقاية مـن األمراض ونشر الر      
أن تكفـل للمرأة حقوقا متساوية مع حقوق الرجل جتعلها تقرر حبرية وبشعور باملسؤولية عدد أطفاهلا والفترة بني                 

. ن ممارسة هذه احلقوق   إجنـاب طفـل وآخـر، ويف احلصـول عـلى املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها م                
 تحـرم خطـبة األطفـال وزواجهـم، وهذا التحرمي عامل هام يف منع الضرر البدين       ١٦ مـن املـادة      ٢كمـا أن الفقـرة      

 .والنفسي الذي ينجم عن اإلجناب املبكر
 توصيات للحكومات لتتخذ إجراءات

ويتضمن ذلك  . رأة طيلة حياا  ينـبغي أن تـنفذ الدول األطراف استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز صحة امل             -٢٩
تدخـالت تـرمي إىل الوقايـة مـن األمـراض وعالجهـا، ومـنع الظـروف الـيت تؤثـر يف املـرأة والتصدي هلا، فضال عن                             
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التصـدي للعـنف املوجـه ضـد املـرأة، كمـا تـرمي هـذه الـتدخالت إىل كفالة حق املرأة العام يف احلصول على مجيع                     
 .مكن حتمل تكاليفها، مبا يف ذلك اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابيةأشكال الرعاية الصحية اجليدة وامل

وينـبغي أن ختصـص الدول األطراف ميزانية وموارد إدارية بشرية كافية، للتأكد من أن الرعاية الصحية                  -٣٠
ها الرجل، على الـيت تتلقاها املرأة حتظى بنصيب من امليزانية الصحية العامة مماثل لنصيب الرعاية الصحية اليت يتلقا        

 .أن توضع يف االعتبار االحتياجات الصحية املختلفة لكل منهما

 :كما ينبغي، بصفة خاصة، للدول األطراف -٣١

أن تضـع منظورا جنسانيا يف صميم سياساا وبراجمها اليت تؤثر يف صحة املرأة، وأن تشرك املرأة             )أ( 
 ، ويف توفري اخلدمات الصحية للمرأة؛يف التخطيط هلذه السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها

ــيم،         )ب(  ــات الصــحية، والتعل ــرأة عــلى اخلدم ــيت تعــوق حصــول امل ــع احلواجــز ال ــة مجي أن تكفــل إزال
واملعـلومات، يف مجيـع اـاالت مبـا يف ذلك جمال الصحة اجلنسية واإلجنابية، وبصفة خاصة ختصيص موارد للربامج                  

متالزمة /مراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص املناعة البشريةاملوجهة إىل املراهقات ملنع وعالج األ
 نقص املناعة البشرية؛

ملــنع احلمــل غــري املــرغوب فيــه، عــن طــريق تنظــيم األســرة والتــثقيف اجلنســي  األولويــة أن تعطــى  )ج( 
وينبغي القيام، كلما . دةوخفـض معـدالت وفيـات األمهـات بفضـل خدمـات األمومـة املأمونة واملساعدة قبل الوال             

أمكـن، بـتعديل التشـريعات الـيت جتـرم اإلجهـاض، بغيـة سـحب التدابري العقابية املفروضة على النساء الالئي جيري               
 اجهاضهن؛

أن تـراقب أنشـطة املـنظمات العامـة وغـري احلكوميـة واخلاصـة الـيت تقـدم خدمات صحية للمرأة،                  )د( 
 لرعاية الصحية؛ للتأكد من تكافؤ فرص الوصول ونوعية ا

أن تقتضـي أن تكـون مجيـع اخلدمات الصحية مطابقة للحقوق اإلنسانية للمرأة، مبا فيها حقوقها          )ه ( 
 يف االستقالل الذايت، واخلصوصية، والسرية، واملوافقة الواعية، واالختيار؛ 

لــزامية، أن تــتأكد مــن أن مــناهج تدريــب العامــلني الصــحيني تتضــمن دورات دراســية شــاملة، وإ  )و( 
 .تراعي الفوارق بني اجلنسني تتناول صحة املرأة وحقوقها اإلنسانية، ال سيما العنف على أساس اجلنس
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 اخامس

  مناهضة التعذيبجلنةاملعتمد من التعليق العام  

، إنشاء فريق عامل ١٩٩٦مايو /  أيار١٠قـررت جلـنة مناهضـة التعذيب يف دورا السادسة عشرة، يف             -١
الفردية اليت وردت يف البالغات والحظت اللجنة أن معظم .  من االتفاقية٢٢ و٣سائل املتعلقة باملادتني لدراسة امل

 بقضايا أشخاص تلقوا أوامر بالترحيل أو اإلعادة أو    ت مـن االتفاقيـة، تعـلق      ٢٢السـنوات األخـرية، مبوجـب املـادة         
 اللجنة أنه أتور. رحيلهم أو إعادم أو تسليمهمالتسليم، وادعوا أم قد كانوا سيتعرضون خلطر التعذيب لو مت ت

، يف سياق ٣جيب تقدمي بعض التوجيهات للدول األطراف وألصحاب البالغات لتمكينهم من تطبيق أحكام املادة 
، ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١ ويف . مـن االتفاقيـة، بصورة صحيحة  ٢٢اإلجـراءات املنصـوص عـليها يف املـادة          

 يف الوثيقــة ٢٥٨ مــن االتفاقيــة، الفقــرة ٢٢ يف ســياق املــادة ٣تعــليق العــام بشــأن تطــبيق املــادة اعــتمدت اللجــنة ال
A/53/44. 

 *٢٢ من االتفاقية يف سياق املادة ٣تنفيذ املادة : ١رقم عام التعليق ال 

سية  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القا         ٢٢ من املادة    ٤بالنظر إىل شروط الفقرة      
 يف  ٢٢يف البالغات الواردة مبوجب املادة      "أو الالإنسانية أو املهينة اليت تنص على أن تنظر جلنة مناهضة التعذيب              

 ، "ضوء مجيع املعلومات اليت يوفرها هلا مقدم البالغ أو من ينوب عنه وتوفرها الدولة الطرف املعنية

 من النظام الداخلي للجنة             ١١١ن املادة        م   ٣وبالنظر إىل احلاجة الناشئة نتيجة لتطبيق الفقرة                       
(CAT/C/3/Rev.2)           ٢٢ مبوجب اإلجراء املتوقع يف املادة       ٣ ، وبالنظر إىل احلاجة إىل مبادئ توجيهية لتنفيذ املادة 

 من االتفاقية،

 تشرين   ٢١ املعقودة يف       ٣١٧اجللسة   يف   اعتمدت جلنة مناهضة التعذيب، يف دورا التاسعة عشرة،                  
 : ، التعليق العام التايل بغرض توجيه الدول األطراف ومقدمي البالغات١٩٩٧رب نوفم/الثاين

 مقتصرة يف تطبيقها على احلاالت اليت يوجد فيها سبب وجيه لالعتقاد بأن الفاعل                  ٣إن املادة    -١ 
 . من االتفاقية١سيتعرض خلطر التعذيب على النحو احملدد يف املادة 

____________________ 

 .، املرفق التاسعA/53/44 الوثيقة وارد يف * 
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 تشري إىل الدولة اليت يطرد إليها الشخص ٣الواردة يف املادة " دولة أخرى"ترى اللجنة أن عبارة      -٢ 
 .املعين، أو يعاد أو يسلم، وكذلك أي دولة يطرد إليها الفاعل فيما بعد، أو يعاد، أو يسلم

منط مطرد من االنتهاكات اخلطرية "، ل ٣ من املادة ٢قرة ، املعيار، املذكور يف الف١عمال باملادة  -٣ 
تشري فقط إىل االنتهاكات اليت يرتكبها موظف رمسي أو أي             " أو الصارخة أو على نطاق واسع حلقوق اإلنسان          

 . شخص آخر يعمل بصفة رمسية أو حيرض عليها أو حتدث مبوافقته أو رضاه

 املقبولية

 ٢٢م البالغ أن يقدم أدلة كافية كي يقبل بالغه مبوجب املادة            ترى اللجنة أن من مسؤولية مقد      -٤ 
 .  من النظام الداخلي للجنة١٠٧من االتفاقية، وذلك بالوفاء بكل شرط من شروط املادة 

 تاوغسملا

 من االتفاقية على وقائع قضية ما، يقع العبء على مقدم البالغ يف                 ٣فيما يتعلق بتطبيق املادة       -٥ 
ويعين هذا أنه جيب أن يكون هناك أساس وقائعي ملوقف مقدم البالغ يكفي ألن                     . لمناقشةعرض قضية قابلة ل    

 . يستدعي ردا من الدولة الطرف

إذا وضع يف االعتبار أن على الدولة الطرف واللجنة إلتزاما بتقدير ما إذا كانت هناك أسباب                   و -٦ 
 أعيد أو سلم، جيب أن يقدر خطر التعذيب على جوهرية لالعتقاد بأن الفاعل سيتعرض خلطر التعذيب إذا طرد أو

 . غري أنه ال يتحتم أن يكون هذا اخلطر موافقا الختبار مدى احتمال وقوعه. أسس تتجاوز جمرد النظرية أو الشك

وعلى الفاعل أن يثبت أنه سيتعرض خلطر التعذيب وأن أسباب اعتقاده جوهرية حسبما يصفها،  -٧ 
وجيوز ألي من الطرفني أن يقدم مجيع املعلومات ذات الصلة اليت هلا أثر يف هذه                . وأن هذا اخلطر شخصي وحمدق    

 .املسألة

 : واملعلومات التالية هلا أمهية، رغم أا قد ال تكون شاملة -٨ 

هل يوجد، بشأن الدولة املعنية، دليل على حدوث منط مطرد من االنتهاكات اخلطرية أو                                )أ( 
 ؟؛)٢، الفقرة ٣انظر املادة (قوق اإلنسان الصارخة أو الواسعة النطاق حل
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هل عذب الفاعل تعذيبا أو أسيئت معاملته من قبل موظف رمسي أو أي شخص آخر يتصرف                      )ب( 
بصفة رمسية أو بتحريض من هذا املوظف أو مبوافقته أو رضاه، يف املاضي؟ وإذا كان ذلك، هل حدث هذا                                 

 التعذيب يف املاضي القريب؟؛

ة طبية أو أدلة مستقلة أخرى تؤيد الزعم القائل بأن الفاعل تعرض للتعذيب أو                     هل توجد أدل    )ج( 
 لسوء املعاملة يف املاضي؟ وهل كانت هلذا التعذيب آثار الحقة؟؛

؟ وهل تغريت احلالة الداخلية فيما يتعلق حبقوق              )أ(هل تغريت احلالة املشار إليها يف الفقرة               )د( 
 اإلنسان؟؛

يف النشاط السياسي أو يف سواه من األنشطة داخل أو خارج الدولة املعنية مما هل اشترك الفاعل  )ه ( 
 يبدو أنه يعرضه بصورة خاصة إىل خطر التعذيب إذا طرد أو أعيد أو سلم إىل الدولة املعنية؟؛

 هل يوجد دليل على مصداقية الفاعل؟؛ )و( 

 .هل هلا صلة باملوضوع؟هل توجد مفارقات وقائعية فيما يدعيه الفاعل؟ وإذا وجدت،  )ز( 

وإذا وضع يف االعتبار أن جلنة مناهضة التعذيب ليست هيئة استئناف أو هيئة شبه قضائية أو هيئة  -٩ 
 :إدارية، بل هي هيئة رصد أوجدا الدول األطراف نفسها بسلطات إعالنية فقط، فإن ذلك يعين مايلي

 من االتفاقية، للحيثيات      ٣مال باملادة    سيعطى وزن كبري، لدى ممارسة اللجنة الختصاصها ع              )أ( 
 الوقائعية اليت توفرها أجهزة الدولة الطرف املعنية؛

 ٢٢ من املادة    ٤ال تتقيد اللجنة ذه احليثيات غري أن هلا بدال من ذلك حقا، تنص عليه الفقرة                    )ب( 
 . ظروف كل قضيةل من االتفاقية، يف التقدير احلر للوقائع بناء على جمم
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 األولاملرفق 

 قائمة التعليقات العامة املعتمدة من جلنة احلقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 )١٩٨٩(الدورة الثالثة 

 تقدمي الدول األطراف التقارير  ١  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩٠(الدورة الرابعة 

 )هد من الع٢٢املادة (التدابري الدولية للمساعدة التقنية   ٢رقم التعليق العام  

 )١٩٩٠(الدورة اخلامسة 

 ) للعهد٢ من املادة ١الفقرة (طبيعة التزامات الدول األطراف   ٣  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩١(الدورة السادسة 

 ) من العهد)١(١١املادة (احلق يف السكن املالئم   ٤  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩٤(الدورة احلادية عشرة 

 وو العجزاألشخاص ذ  ٥رقم التعليق العام    

 )١٩٩٥(الدورة الثالثة عشرة 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمسنني  ٦رقم التعليق العام  

 )١٩٩٧(الدورة السادسة عشرة 

ــادة (حلــق يف الســكن املالئــم  ا  ٧  رقمالتعليق العام  حــاالت إخــالء ): مــن العهــد) ١(١١امل
 املساكن باإلكراه 
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 )٩٩٧١(الدورة السابعة عشرة 

العالقــــة بــــني العقوبــــات االقتصــــادية واحــــترام احلقــــوق االقتصــــادية       ٨التعليق العام رقم  
 واالجتماعية والثقافية 

 )١٩٩٨(الدورة التاسعة عشرة 

 التطبيق احمللي للعهد ٩التعليق العام رقم  

ــوق االقتصــاد     ١٠التعليق العام رقم   ــة احلق ــنية حلقــوق اإلنســان يف محاي ية دور املؤسســات الوط
 واالجتماعية والثقافية

 )١٩٩٩(الدورة العشرون 

 )١٤املادة (خطط العمل من أجل التعليم االبتدائي  ١١التعليق العام رقم  

 )١١املادة (احلق يف الغذاء الكايف  ١٢التعليق العام رقم  

 )١٣املادة (احلق يف التعليم  ١٣التعليق العام رقم  
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 لثايناملرفق ا 

 لعامة املعتمدة من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسانقائمة التعليقات ا 

 )١٩٨١(الدورة الثالثة عشرة 

 االلتزام بتقدمي التقارير  ١  رقمالتعليق العام 

 املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير  ٢رقم التعليق العام  

 تنفيذ العهد على املستوى الوطين: ٢املادة   ٣رقم التعليق العام  

 ٣املادة   ٤رقم م العام التعلي 

 ٤املادة   ٥رقم التعليم العام  

 )١٩٨٢(الدورة السادسة عشرة 

 ٦املادة   ٦رقم التعليق العام  

 *٧املادة   ٧ رقم التعليق العام 

 ٩املادة   ٨رقم التعليم العام  

 *١٠املادة   ٩رقم التعليم العام  

 )١٩٨٣(الدورة التاسعة عشرة 

 ١٩املادة   ٠١رقم التعليق العام  

 ٢٠املادة   ١١رقم التعليق العام  

 

 ــــــــــــــــــــ

 . على التوايل٩ و٧ حمل التعليقني العامني ٢١ و٢٠حل التعليقان العامان  * 
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 )١٩٨٤(الدورة احلادية والعشرون 

 ١املادة   ١٢رقم التعليق العام  

 ١٤املادة   ١٣رقم التعليق العام  

 )١٩٨٤(ون الدورة الثالثة والعشر

 ٦املادة   ١٤رقم التعليق العام  

 )١٩٨٦(الدورة السابعة والعشرون 

 وضع األجانب مبوجب العهد  ١٥  رقمالتعليق العام 

 )١٩٨٨(الدورة الثانية والثالثون 

 ١٧املادة   ١٦رقم التعليق العام  

 )١٩٨٩(الدورة اخلامسة والثالثون 

 ٢٤املادة   ١٧رقم التعليق العام  

 )١٩٨٩( السابعة والثالثون الدورة

 عدم التمييز  ١٨رقم التعليق العام  

 )١٩٩٠(الدورة التاسعة والثالثون 

 ٢٣املادة    ١٩التعليق العام  

 )١٩٩٢(الدورة الرابعة واألربعون 

 ٧املادة   ٢٠رقم التعليق العام  

 ١٠املادة   ٢١  رقمالتعليق العام 
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 )١٩٩٣(الدورة الثامنة واألربعون 

 ١٨املادة   ٢٢رقم تعليق العام ال 

 )١٩٩٤(الدورة اخلمسون 

 ٢٧املادة   ٢٣  رقمالتعليق العام 

 )١٩٩٤(الدورة الثانية واخلمسون 

تعـليق عـام عـلى املسائل املتعلقة بالتحفظات اليت أبديت عند التصديق               ٢٤رقم التعليق العام  
 به، أو بصدد     أو الربوتوكولني امللحقني    فيما يتعلق بالعهد   أو االنضـمام  

  من العهد٤١االعالنات مبقتضى املادة 

 )١٩٩٦(الدورة السابعة واخلمسون 

 ٢٥املادة   ٢٥رقم التعليق العام  

 )١٩٩٦(الدورة احلادية والستون 

 استمرارية االلتزامات  ٢٦التعليق العام رقم  

 )١٩٩٩(الدورة السابعة والستون 

 ) التنقلحرية (١٢املادة   ٢٧التعليق العام رقم  
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 املرفق الثالث

 القضاء على التمييز العنصري قائمة التوصيات العامة املعتمدة من جلنة

 )١٩٧٢(الدورة اخلامسة 

 ) من االتفاقية٤املادة (التزامات الدول األطراف   التوصية العامة األوىل 

 التزامات الدول األطراف  التوصية العامة الثانية 

 )١٩٧٢(الدورة السادسة 

 تقدمي الدول األطراف التقارير  توصية العامة الثالثةال 

 )١٩٧٣(الدورة الثامنة 

 ) من االتفاقية١املادة (تقدمي الدول األطراف التقارير   التوصية العامة الرابعة 

 )١٩٧٧(الدورة اخلامسة عشرة 

 التزامات الدول األطراف املتعلقة بتقدمي التقارير  التوصية العامة اخلامسة 

 )١٩٨٢(ة اخلامسة والعشرون الدور

 التقارير اليت تأخر تقدميها  التوصية العامة السادسة 

 )١٩٨٥(الدورة الثانية والثالثون 

  من االتفاقية٤تنفيذ املادة   التوصية العامة السابعة 

 )١٩٩٠(الدورة الثامنة والثالثون 

  لالتفاقية١  من املادة٤ و١تفسري وتنفيذ الفقرتني   التوصية العامة الثامنة 

  لالتفاقية٨ من املادة ١تنفيذ الفقرة   التوصية العامة التاسعة 
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 )١٩٩١(الدورة التاسعة والثالثون 

 املساعدة التقنية  لتوصية العامة العاشرةا 

 )١٩٩٣(الدورة الثانية واألربعون 

 غري املواطنني التوصية العامة احلادية عشرة 

 دول اخلليفةال التوصية العامة الثانية عشرة 

 وظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف جمال محاية حقوق اإلنساناملتدريب  التوصية العامة الثالثة عشرة 

  من االتفاقية١ من املادة ١الفقرة  التوصية العامة الرابعة عشرة 

  من االتفاقية٤املادة  التوصية العامة اخلامسة عشرة 

  من االتفاقية٩ املادة تطبيق التوصية العامة السادسة عشرة 

 إنشاء مؤسسات وطنية لتيسري تنفيذ االتفاقية التوصية العامة السابعة عشرة 

 )١٩٩٤(الدورة الرابعة واألربعون 

 إنشاء حمكمة دولية ملالحقة اجلرائم املرتكبة ضد اإلنسانية التوصية العامة الثامنة عشرة 

 )١٩٩٥(الدورة السابعة واألربعون 

  من االتفاقية٣املادة  مة التاسعة عشرةالتوصية العا 

 )١٩٩٦(الدورة الثامنة واألربعون 

  من االتفاقية٥املادة   التوصية العامة العشرون 

 حق تقرير املصري التوصية العامة احلادية والعشرون 
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 )١٩٩٦(الدورة التاسعة واألربعون 

 وندرش والالجئون وامل٥املادة  التوصية العامة الثانية والعشرون 

 )١٩٩٧(الدورة احلادية واخلمسون 

 حقوق السكان األصليني التوصية العامة الثالثة والعشرون 

 )١٩٩٩(الدورة اخلامسة واخلمسون 

  من االتفاقية١املادة  التوصية العامة الرابعة والعشرون 
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 املرفق الرابع

 رأةعلى التمييز ضد امل القضاءقائمة التوصيات العامة املعتمدة من جلنة 

 )١٩٨٦(الدورة اخلامسة 

 تقدمي الدول األطراف التقارير  ١رقم التوصية العامة  

 )١٩٨٧(الدورة السادسة 

 تقدمي الدول األطراف التقارير  ٢رقم التوصية العامة  

 محالت التوعية واالعالم  ٣  رقمالتوصية العامة 

 التحفظات  ٤  رقمالتوصية العامة 

 )١٩٨٨(الدورة السابعة 

 التدابري اخلاصة املؤقتة  ٥  رقمتوصية العامةال 

 األجهزة الوطنية الفعالة والدعاية  ٦  رقمالتوصية العامة   

 املوارد  ٧  رقمالتوصية العامة 

  من االتفاقية٨تنفيذ املادة   ٨ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٨٩(الدورة الثامنة 

  حبالة املرأةالبيانات االحصائية املتعلقة  ٩  رقمالتوصية العامة 

الذكـرى السـنوية العاشـرة العـتماد اتفاقيـة القضـاء عـلى مجيع أشكال               ١٠  رقمالتوصية العامة 
 رأةالتمييز ضد امل

 اخلدمات االستشارية التقنية اخلاصة بالتزامات تقدمي التقارير  ١١  رقمالتوصية العامة 

 العنف ضد املرأة  ١٢ رقمالتوصية العامة  
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 تساوي أجور األعمال املتساوية القيمة  ١٣ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٠(الدورة التاسعة 

 ختان اإلناث  ١٤ رقمالتوصية العامة  

ــاء         ١٥ رقمالتوصية العامة   ــلقة باتق ــنية املتع ــتراتيجيات الوط ــرأة يف االس ــتمييز ضــد امل جتــنب ال
 )اإليدز(ومكافحة متالزمة نقص املناعة املكتسب  

 )١٩٩١(الدورة العاشرة 

 العامالت بال أجر يف املؤسسات األسرية يف الريف واحلضر  ١٦ رقمالتوصية العامة  

قيـاس وتقديـر كميـة األنشـطة املرتليـة غـري املكافـأ عـليها الـيت تقوم ا                       ١٧ رقمالتوصية العامة  
 النساء واالعتراف ذه األنشطة يف الناتج القومي االمجايل

 املعوقاتالنساء   ١٨ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٢(الدورة احلادية عشرة 

 العنف ضد املرأة  ١٩  رقمالتوصية العامة 

 التحفظات بشأن االتفاقية  ٢٠ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٤(الدورة الثالثة عشرة 

 املساواة يف الزواج والعالقات األسرية  ٢١ رقمالتوصية العامة  

 )١٩٩٥(الدورة الرابعة عشرة 

  من االتفاقية٠٢تعديل املادة   ٢٢ قم رالتوصية العامة 

 )١٩٩٧(الدورة السادسة عشرة 

 احلياة السياسية والعامة  ٢٣  رقمالتوصية العامة 

 )١٩٩٩(الدورة العشرون 

  من االتفاقية١٢املادة   ٢٤التوصية العامة رقم  
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 املرفق اخلامس

 التعليق العام املعتمد من جلنة مناهضة التعذيب

 ٢٢ من االتفاقية يف سياق املادة ٣تنفيذ املادة   ١قم التعليق العام ر 

 

 ـ ـ ـ ـ ـ

 

 

 


