الدليل اإلرشادي حول

العهـد الدولي الخاص بالحقوق
المدنيـة والسياسيـة

إعداد
مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية

٢٠١٥

فهرس المحتويات
البند

البيان ..........................................................................................

الصفحة

أوالً

مقدمــــة حقيبة مصادر .....................................................................

3

ثانياً

مقدمــــة الدليل اإلرشادي .....................................................................

٥

ثالثاً

تعريفات ومعلومات حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .................

٦

رابعاً

نص العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية .......................................

١٧

2

أوال :مقدمة حقيبة مصادر
ً
مدونة سلوك المؤسسات األهلية الفلسطينية:
منذ عام 2007م ،ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ،مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات
واالحتادات األهلية الرئيسية األربع يف فلسطني وهي :االحتاد العام الفلسطيني للجمعيات اخليرية ،وشبكة املنظمات األهلية
الفلسطينية ،والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية ،واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية -غزة .يهدف
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع
األهلي .جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة
القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.
كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير
مسودة جاءت نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء الشبكات واالحتادات .هذا ويأتي إعداد هذه املدونة بنا ًء و
استمراراً مليثاق الشرف الذي مت تطويره يف حزيران من العام 2006م من خالل املرحلة الثانية من مشروع املؤسسات األهلية
الفلسطينية .يتضمن امليثاق أهداف هذه املؤسسات ومدى سعيها لتحقيق هذه األهداف املرتبطة بقيم ومبادئ احلكم الصالح
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل .وهذا امليثاق
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية ،واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات ،وان
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع .وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات
األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من  200مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف 2008/2/28م إذ قامت حوالي  620مؤسسة أهلية
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير
الدميقراطي ،وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره ،ومن خالل املبادئ الواردة
يف هذه املدونة فإن املؤسسات  -التي ستتبناها بشكل اختياري  -تلتزم بأن تكون عملية التحرر الوطني والتنمية االجتماعية
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها .كما تلتزم بان تكون آلية
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه ،وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق
اإلنسان .كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها .وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل .كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر
يف 2002 /٥/29م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته.
حقيبة مصادر:
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا
يتماشى مع املبادئ املب ّينة يف مدونة السلوك ،فهي تز ّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة
املالية والتخطيط اإلستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة .إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم
باملشاركة ،ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل ،واملشاركة كمبدأ
عمل للمؤسسات األهلية ،وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات ،إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق
مبسط.
القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل ّ
لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام 2014م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها ،حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال
املناصرة ورسم السياسات ،واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني ،إضافة إلى األدلة األخرى.
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ومن هنا يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات
إستشارية وخبراء وموظفني ويخص بالشكر شركة الرؤيا اجلديدة على إعدادها للطبعة األولى من هذه األدلة (عام 2007م) وشركة
ريادة لإلستشارات والتدريب على مراجعتها وتطويرها للطبعة األولى وعلى إعدادها لألدلة اإلضافية حلقيبة مصادر (عام 2014م).
تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
1.1دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة
2.2دليل التخطيط االستراتيجي
3.3دليل املناصرة ورسم السياسات
4.4دليل املساءلة اإلجتماعية
5.5دليل اإلجراءات املالية
6.6دليل التوريدات واملشتريات
7.7دليل إدارة املوارد البشرية
8.8الدليل اإلداري
9.9دليل كتابة التقارير
 1010دليل إدارة املتطوعني
ً
أيضا األدلة اإلرشادية التالية:
كما تشمل الحقيبة
•الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
•الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
•الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل
•الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
•الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة
•الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني
•الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني
•الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية
•الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية
•الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة
•الدليل اإلرشادي حول املشاركة
مالحظات:
•ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني «»www.ndc.ps
•الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني «»code@ndc.ps

ً
ثانيا :مقدمة الدليل اإلرشادي
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«إن الدول األطراف يف هذا العهد ،إذ ترى أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساوية
وثابتة ،يشكل ،وفقاً للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة ،أساس احلرية والعدل والسالم يف العالم ،وإذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق
من كرامة اإلنسان األصيلة فيه ،وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل ،وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،
يف أن يكون البشر أحراراً ،ومتمتعني باحلرية املدنية والسياسية ومتحررين من اخلوف والفاقة ،هو سبيل تهيئة الظروف لتمكني كل
إنسان من التمتع بحقوقه املدنية والسياسية ،وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية»...،
من ديباجة العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

هدف الدليل اإلرشادي:
يعتبر هذا الدليل االرشادي دلي ً
ال مسانداً للمؤسسات األهلية للتعرف على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
للتعامل مع و أخذ هذه االتفاقية واحلقوق والواجبات املترتبة عليها بعني االعتبار يف عملية التخطيط للبرامج والنشاطات املختلفة
للمؤسسة .وكما ورد يف مدونة السلوك فإن اإللتزام بهذة احلقوق واملعاهدات الدولية إضاف ًة إلى غيرها من احلقوق واملواثيق لهو
هدف تسعى إلى تعزيزه مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.
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ً
ثالثا :تعريفات ومعلومات حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية:
ما هو العهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية؟

هو عبارة عن اتفاق دولي أعدته ،بنا ًء على طلب من اجلمعية العامة لالمم املتحدة،
جلنة حقوق اإلنسان التي انشأها املجلس االقتصادي واالجتماعي يف األمم املتحدة
بداية 1946م.
وبعد أن انتهت اللجنة من إعداده ،عرض على اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،التي
قامت باعتماده وعرضه على الدول للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية
العامة رقم /2200أ ،الصادر عن الدورة  21للجمعية العامة لألمم املتحدة ،بتاريخ 16
كانون أول/ديسمبر 1966م.
ودخل حيز النفاذ والتطبيق الفعلي بتاريخ  23آذار/مارس 1976م .أي بعد مرور عشر
سنوات على اعتماده.
ويتكون العهد من ديباجة و 53مادة قانونية مقسمة إلى ستة أجزاء.
•تتعلق األجزاء الثالثة األولى منها ( ،أول  27مادة قانونية) باحلقوق واحلريات
املدنية والسياسية.
•يف حني تتعلق األجزاء املتبقية (من املادة  )53-28باإلجراءات والتدابير
الواجب على الدول األطراف اتخاذها لضمان إعمال احلقوق واحلريات
املنصوص عليها بالعهد.

ما املقصود بتاريخ بدء النفاذ؟

هو التاريخ احملدد لدخول االتفاقية مرحلة التنفيذ الفعلي وبالتالي مرحلة التطبيق على
صعيد الدول األطراف.
وحتدد االتفاقيات الدولية يف العادة ،تاريخ نفاذها وبدء العمل بها ،باحلصول على
مصادقة عدد محدد من الدول.
وهو ما تبناه العهد الذي دخل حيز النفاذ بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الدولة
اخلامسة والثالثني لوثيقة تصديقها على العهد لدى األمني العام لألمم املتحدة.
كما يبدأ نفاذ العهد بالنسبة للدول التي قد ترغب يف االنضمام إليه ،بعد أن دخل حيز
النفاذ فور انقضاء ثالثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة انضمامها.
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ما هو الفرق بني مصطلح العهد
أو االتفاقية أو امليثاق أو
اإلعالن ؟

كلمة العهد أو امليثاق أو االتفاقية هي جميعاً مسميات لالتفاق الدولي الذي يبرم بني
دولتني أو أكثر.
ودرجت العادة ،على صعيد املجتمع الدولي استخدام هذه املسميات للتدليل على
املكانة اخلاصة التي ميثلها موضوع االتفاقية ،فمث ً
ال استخدمت كلمة ميثاق يف توصيف
اتفاقية األمم املتحدة أو االتفاقية العربية حلقوق اإلنسان.
كذلك استخدمت كلمة عهد يف توصيف اتفاقية عصبة األمم.
يف حني يعتبر اإلعالن ،وحتديداً ،إعالنات حقوق اإلنسان الصادرة عن األمم املتحدة،
قرارات صادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،غير أنه يف سبيل التدليل على
املكانة اخلاصة التي تتمتع بها هذه القرارات ،أو لغاية متييزها عن غيرها من القرارات
األخرى ،مت تسميتها باإلعالنات ،وذلك للتأكيد على األهمية اخلاصة والكبرى التي
يتمتع به مضمون هذه القرارات.
ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املجال ،كون الكثير من اإلعالنات قد وضعت لتهيأة
املجتمع الدولي لوضع وتنظيم اتفاقية دولية يف ذات موضوع اإلعالن.
فاتفاقية حقوق الطفل سبقها إعالن حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ،سبقها إعالن القضاء على التمييز ضد املرأة ،واتفاقية القضاء على
التمييز العنصري ،سبقها إعالن القضاء على التمييز العنصري.

ما هي االلتزامات التي يفرضها
العهد على عاتق الدول األطراف
لضمان احترام وتنفيذ احكامه؟

لكي تنفذ الدول األطراف التزاماتها الناشئة عن العهد جيداً ،عليها واجب ومسؤولية
يتمثالن يف:
1.1احترام احلقوق املعترف بها فيه.
2.2ضمان تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية
املنصوص عليها يف العهد.
3.3إتاحة إمكانية التمتع الفعلي بهذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف
إقليمها ،أي املواطنني وغيرهم من املقيمني األجانب على أراضيها ،وذلك
دون أي متييز بني األشخاص على أساس ديانة الشخص أو جنسه ،أو لغته أو
أصله القومي أو عرقه ،أو وضعه االجتماعي أو ثروته.
4.4أن تضمن مراعاة قوانينها احمللية ملا تضمنه العهد من حقوق وحريات،
وذلك بإلغاء ما يتناقض مع العهد من قوانني محلية ،أو بوضع قوانني جديدة
تتماشي مع أحكام العهد.
5.5أن تكفل وجود نظام فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته
املعترف بها يف هذا العهد.
للبت يف
6.6أن تضمن وجود سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة،
ّ
التظلمات املتعلقة بانتهاك احلقوق واحلريات.
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7.7أن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح املتظلمني.
8.8أن تضمن تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املنصوص
عليها يف العهد.
ماذا تعني عبارة احلقوق املدنية
والسياسية؟

تعني احلقوق املدنية مجموع احلقوق اللصيقة بشخص اإلنسان أو باحلقوق األساسية
لكرامة وكينونة اإلنسان ومنائه ،وتطوره .أو بعبارة أخرى ،هي مجموع احلقوق التي
تضمن للفرد حياته وأمنه على شخصه وماله وشرفه ،ولهذا يجب أن يتمتع بهذه احلقوق
جميع األفراد املتواجدين على إقليم أي دولة كانت ،وبغض النظر عن جنسياتهم.
وتعني احلقوق السياسية ،مجموع احلقوق املق ّرة للفرد بوصفه أحد األفراد املنتمني
لهيئة سياسية ويرتبط بها برابطة اجلنسية ،أو بعبارة أخرى :هي احلقوق املقررة
للمواطن دون سواه من األفراد األجانب املقيمني على إقليم بلده .ولهذا يكون التمتع
بهذه احلقوق واحلريات مقتصراً على حملة جنسية الدولة فقط دون سواهم من
املقيمن األجانب.

ما هي أهم احلقوق التي نص
عليها العهد؟

من أهم احلقوق التي تضمنها العهد:

•احترام احلق يف احلياة ،وعدم جواز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

•عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية ،أو
ّ
احلاطة بالكرامة.
•حظر استعباد األفراد أو إكراهم على العمل سخرة ودون مقابل.

•حق الفرد يف احلرية واألمان على شخصه ،وعدم جواز اعتقاله تعسفاً.

•ضمان املعاملة اإلنسانية للمحتجزين وحقهم يف املثول أمام القضاء ،ومحاكمة
احملتجز خالل مهل معقولة.

•احلق يف حرية التنقل ،وحق الفرد مبغادرة أي بلد ،مبا فيها بلده ،والعودة
إلى بلده.
•عدم جواز إبعاد األجنبي وطرده من أراضي الدولة إال مبقتضى قرار اتخذ
وفقاً لإلجراءات القانونية.

•احلق يف املساواة أمام القضاء ومراعاة ضمانات احملاكمة العادلة لكل شخص
متهم بارتكاب جرمية.

•حق اإلنسان باالعتراف بشخصيته القانونية.

•حق الشخص يف اخلصوصية ،وعدم جواز التدخل يف شؤون أسرته أو بيته أو
متس شرفه وسمعته.
مراسالته أو تعريضه حلمالت ّ
•حرية الفكر والوجدان والدين.
•حق اعتناق اآلراء دون مضايقه.
•حق التجمع السلمي.

•حق تكوين اجلمعيات وإنشاء النقابات.
•حق املساواة أمام القانون.
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هل احلقوق التي تض ّمنها العهد
مطلقة؟

ال يوجد حق مطلق وإمنا يجب على من ميارس احلق أن يلتزم باحترام الضوابط
الناظمة لهذا احلق مبقتضى القانون ،وهو ما أكد عليه العهد يف أكثر من نص ،كما ترك
للتشريعات احمللية موضع ضبط وحتديد ضوابط ممارسة بعض احلقوق.
ومن جانب آخر ،أجاز العهد للدول األطراف تقييد بعض احلقوق واحلريات يف حال
الطوارىء.

ما املقصود بحالة الطوارىء؟

احلالة التي تنشأ نتيجة لظرف غير طبيعي يعصف بالدولة ،كاحلرب ،أو العصيان
املسلح ،أو وقوع كارثة طبيعية كالزالزل ،أو فيضان ،أو غيرها من األحوال التي قد تهدد
مصير وبقاء الدولة ،أو حياة الشعب.
تعطل عدداً
وعلى هذا األساس ،إذا ما قامت حالة الضرورة ،يحق للدولة الطرف أن ّ
من احلقوق التي قد يقتضي الوضع الناشىء عن الطوارىء تعطيلها.

ما هي احلقوق التي ال يجوز
تقييدها أو وقف التمتع بها يف
حال الطوارىء؟

أجاز العهد للدول األطراف -يف حاالت الضرورة والطوارىء -جتاوز بعض االلتزامات
الناشئة عن العهد من خالل تقييدها وتعطيلها ممارسة بعض احلقوق ،إال أنه ق ّيد
الدول بإخراجه لطائفة من احلقوق واحلريات من دائرة هذا التعطيل والتقييد.
ولعل أهم احلقوق التي أخرجها العهد من دائرة التقييد والتعطيل هي:
•احلق يف احلياة أو حرمان الفرد من حياته تعسفاً.
•ال يجوز يف البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام ،أن يحكم بهذه العقوبة إال جزا ًء
على أشد اجلرائم خطورة ،وفقاً للتشريع النافذ وقت ارتكاب اجلرمية ،كما ال
يجوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
•ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة
عشرة من العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل.
•ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية،
ّ
احلاطة بالكرامة ،وعلى وجه اخلصوص ،ال يجوز إجراء أية جتربة طبية
أو
أو علمية على أحد دون رضاه احل ّر.
•ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
•ال يجوز إنكار الشخصية القانونية للفرد.
•حظر املساس بحق كل إنسان يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك
حريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ،وحريته يف إظهار دينه أو معتقده
بالتع ّبد ،وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم ،مبفرده أو مع جماعة ،وأمام املأل
أو على حدة.
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ما املقصود بعدم جواز حرمان
أحد من حياته تعسفاً؟

يقصد بذلك ضرورة جتنب إزهاق روح أي شخص دون مبرر أو سبب قانوني مشروع.
فعلى سبيل املثال ،إذا استخدم شخص القوة يف مواجهة املكلفني بانفاذ القانون حال
محاولتهم اعتقاله و بصورة قد تهدد حياتهم يجوز لهم اطالق النار عليه ،وأيضاً إذا ما
كان شخص يحتجز أبرياء بالقوة وعلى وجه قد يعرض أرواحهم للخطر يجوز استهدافه
إذا ما كان بهذا االستهداف الوسيلة الوحيدة حلماية أرواح األبرياء.
وعلى هذا األساس ،إذا ما قتل الشخص خالل اتخاذ مثل هذه اإلجراءات ال يعتبر ذلك
حرماناً متعسفاً من احلياة بالنسبة إليه.

هل يقتصر مفهوم حق اإلنسان
يف احلياة على حياة الشخص
وجتنب املساس بها ،أم يقتضي
من الدولة اتخاذ إجراءات
معينة؟

إن احلق يف احلياة ال يعني فقط جتنب االعتداء على الشخص أو استهدافه ،وإمنا
يقتضي أيضاً أن تتخذ الدول تدابير إيجابية لتمكني األفراد من التمتع بهذا احلق،
كما هي احلال بتدخلها خلفض معدل وفيات األطفال ،وزيادة املتوسط العمري ،واتخاذ
تدابير القضاء على سوء التغذية واألوبئة ،وتقدمي الرعاية والعناية الصحية ،ومكافحة
األمراض املزمنة وغيرها.

هل ألغى العهد عقوبة اإلعدام؟

إن الدول األطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة اإلعدام إلغا ًء تاماً ،غير إنها ملزمة،
مبقتضى العهد ،باحل ّد من استخدامها ،وحصر العقاب بهذه العقوبة فقط على «أشد
اجلرائم خطورة» ،أي ،أن تكون عقوبة اإلعدام تدبيراً استثنائياً جداً .كما اشترط العهد
عدم جواز فرض تلك العقوبة إال وفقاً للقوانني التي تكون سارية عند ارتكاب اجلرمية.
كما ألزم العهد الدول األطراف بضرورة متكني املدان بهذه العقوبة من االستفادة من
الضمانات اإلجرائية كافة والوارد وصفها يف العهد ،مبا يف ذلك احلق يف جلسات
استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة ،وافتراض البراءة ،والضمانات األدنى للدفاع،
واحلق يف إعادة النظر يف العقوبة من جانب محكمة أعلى ،واحلق يف التماس العفو أو
تخفيف العقوبة.

ما املقصود بالتعذيب؟

يقصد «بالتعذيب» أي عمل يُح ِّرض عليه أو يُوافِ ق عليه أو يَس ُكت عنه موظف رسمي،
أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ،ويلحق عمداً أملاً أو عذاباً شديداً ،جسدياً
كان أم عقلياً ،بشخص ما بقصد:
•احلصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث ،على معلومات أو على
اعتراف.
•معاقبة شخص على عمل ارتكبه ،أو يشتبه يف أنه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث،
أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث.
•إخضاع الشخص لأللم أو العذاب ،ألي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
•يخرج عن نطاق التعذيب ،األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية،
أو املالزم لهذه العقوبات ،أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

ما الفرق بني التعذيب واملعاملة
أو العقوبة القاسية أو املهينة أو
الالإنسانية؟
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نكون أمام معاملة أو عقوبة قاسية أو مهينة أو ّ
حاطة بالكرامة ،إذا كانت املمارسات
ال تسبب درجة شديدة من األلم اجلسدي بقدر ما تسببه من ألم نفسي ،أو أن تكون
هذه املمارسات واألفعال قد متت لغايات وأهداف خارجة عن إطار األفعال التي
تض ّمنها تعريف التعذيب.

ما املقصود بحرية الرأي
والتعبير؟

تع ّرف هذه احلرية بكونها حق الفرد يف التعبير عن رأيه وأفكاره عن طريق الكالم أو
الكتابة ،أو أي عمل فنّي آخر بدون رقابة أو قيود حكومية ،شريطة أن يحترم الشخص
اخلاصة مبمارسة هذه احلرية ،كتجنب استخدام هذه احلرية يف
الضوابط القانونية
ّ
التحريض ،أو احلثّ على عدم التسامح ،أو االنتقاص أو التقليل من شأن األفكار
والديانات واملعتقدات ،أو يف احلثّ على التمييز وعدم املساواة.

ماذا يقصد بحق التجمع
السلمي؟

يعد احلق يف التجمع السلمي أحد أشكال احلق يف حرية الرأي والتعبير ،ويعني حق
االفراد يف عقد االجتماعات والتجمعات السلمية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم من
مختلف القضايا ،ووفق الطريقة التي يرونها مناسبة ،سواء متثلت بعقد مؤمترات،
أو باالجتماعات العامة ،أو القيام مبظاهرات أو مسيرات سلمية ،أو بالتجمع لغاية
االعتصام واالحتجاج على موقف أو إجراء أو قرار ما.
ويعتبر هذا احلق أحد األدوات والوسائل املشروعة للتعبير عن الرأي ،بل وميثل أحد
أهم الوسائل العملية للمشاركة الفعلية لألفراد يف التعبير عن مواقفهم السياسية
واحلياتية واالجتماعية والثقافية.
ويجب فيمن ميارس هذا احلق أن يلتزم باحترام ضوابط ممارسته ،سواء من خالل
جتنب االعتداء على حقوق اآلخرين ،أو باستغالل هذا احلق يف الدعوة والتحريض على
الكراهية والعنصرية ،أو إثارة النعرات الطائفية ،أو من خالل انتهاك وجتاوز الطابع
السلمي للتجمع جراء حمل السالح ،أو االعتداء على املمتلكات العامة أو اخلاصة.

ما هي الضمانات التي أق ّرها
العهد لضمان عدم تعسف
السلطات يف تقييد احلرية أو
االحتجاز؟

لكل فرد حق يف احلرية ويف األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفاً.
ويعني االحتجاز التعسفي ،حرمان الشخص من حريته دون أي مبرر أو مس ّوغ قانوني،
وليس هذا فحسب ،بل يعتبر احتجاز الشخص متعسفاً حتى وإن كان يستند إلجراء
قانوني إذا ما كان منف ّذ هذا اإلجراء قد اتخذ من القانون ستار وذريعة لتنفيذ هذا
اإلجراء ،ألسباب خاصة ،أو لتحقيق مصلحة ومنفعة شخصية.
وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون .وطبقاً لإلجراءات
املقررة يف العهد حلماية احملتجز من تعسف السلطة ،أك ّد العهد على مايلي:
•وجوب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه ،كما
يتوجب إبالغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.
•أن يق ّدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية ،سريعاً ،إلى أحد القضاة ،أو أحد
املوظفني املخولني قانوناً مباشرة وظائف قضائية.
•أن يحاكم خالل مهلة معقولة ،أو أن يفرج عنه.
•لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة،
لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه
إذا كان االعتقال غير قانوني.
•لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق احلصول على
تعويض.
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هل هناك ضمانات خاصة على
صعيد معاملة احملتجز؟

لعل أهم هذه الضمانات وجوب مايلي:

•معاملة جميع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،حتترم الكرامة األصيلة
يف الشخص اإلنساني.
•يجب أن يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني ،إال يف ظروف
استثنائية ،ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصاً غير
مدانني.
•يفصل املتهمون األحداث عن البالغني .ويحالون بالسرعة املمكنة إلى القضاء
للفصل يف قضاياهم.

ما املقصود باملساواة أمام
القضاء وما هي ضمانات
احملاكمة العادلة؟

يقصد باملساواة معاملة اجلميع إذا ما متاثلت قضاياهم أو أفعالهم بذات املعاملة
وبذات اإلجراءات ،ودون أي متييز أو تفضيل فيما بينهم.
ومن حق كل فرد ،لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته
يف أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة
مستقلة حيادية ،منشأة بحكم القانون.
ولكل متهم بجرمية أن يتمتع يف أثناء النظر يف قضيته ،وعلى قدم املساواة التامة،
بالضمانات الدنيا التالية:
 .أأن يتم إعالمه سريعاً وبالتفصيل ،وبلغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه
وأسبابها.
 .بأن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام
يختاره بنفسه.

 .تأن يحاكم دون تأخير ال مبرر له.
 .ث أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من
اختياره ،وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع
عنه ،وأن تزوده احملكمة حكماً ،كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك،
مبحام يدافع عنه ،دون حتميله أجراً على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل
الكافية لدفع هذا األجر.

 .جأن يناقِ ش شهود االتهام ،بنفسه أو من قبل غيره ،وأن يحصل على املوافقة
على استدعاء شهود النفي بذات الشروط املطبقة يف حالة شهود االتهام.
 .حأن يزود مجاناً بترجمان إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف
احملكمة.

 .خأال يُك َره على الشهادة ضد نفسه ،أو على االعتراف بذنب.
 .دلكل شخص أدين بجرمية حق اللجوء ،وفقاً للقانون ،إلى محكمة أعلى ،لكي
تعيد النظر يف قرار إدانته ،ويف العقاب الذي ُحكِ م به عليه.

 .ذحني يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجرمية ،على أساس
وقوع خطأ قضائي ،يتوجب تعويض الشخص الذي أ ُ ِنزل به العقاب نتيجة
تلك اإلدانة.
 .رال يجوز تعريض أحد للمحاكمة أو للعقاب مجدداً على جرمية سبق أن أدين
بها أو برئ منها بحكم نهائي ،وفقاً للقانون ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد.
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أشار العهد إلى حق تقرير
املصير ،ماذا يعني هذا احلق؟

يعني هذا احلق ،أن تكون الشعوب ح ّرة يف تقرير مركزها السياسي وطبيعة نظامها
السياسي ،وح ّرة يف السعي لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف ،ويف
السيادة الدائمة على مواردها وثروتها ،وح ّرة يف تقرير طبيعة وشكل عالقاتها بالعالم
اخلارجي.
وحق تقرير املصير ذو أهمية خاصة ،ألن حتقيقه هو شرط أساسي للضمانة الفعلية
واالحترام الفعلي حلقوق اإلنسان الفردية ،ولتعزيز وتقوية هذه احلقوق .ولهذا السبب،
جعلت الدول من حق تقرير املصير بنداً أساسياً يف العهد ،وأوردت هذا احلق بصورة
مستقلة عن جميع احلقوق األخرى املنصوص عليها يف العهد ،وكذلك قبلها.

هل َمنَ َح العهد حقوقاً خاصة
بالنساء واألطفال؟

إن النساء واألطفال ،بوصفهم أفراداً ،يستفيدون من جميع احلقوق املدنية والسياسية
املب ّينة يف العهد .غير أنه ،ويف سبيل ضمان حماية أكبر لهذه الفئات ،نص العهد
صراحة على تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية
املنصوص عليها يف هذا العهد.
كما جلأ العهد ،يف سبيل منح األطفال قدراً أكبر من احلماية التي يتمتع بهه البالغون،
إلى حظر توقيع عقوبة اإلعدام بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية
عشر عاماً .1وباملثل ،إذا حرم املتهمون األطفال من حريتهم طبقاً للقانونَ ،و َج َب فصلهم
عن البالغني ،ويكون من حقهم أن يفصل يف قضيتهم بأسرع ما ميكن .ويخضع األطفال
املدانون بدورهم لنظام سجن ،يتضمن فصلهم عن البالغني ،ويناسب سنّهم ووضعهم
القانوني ،وذلك بهدف تسهيل إصالحهم ،وإعادة تأهيلهم اجتماعياً .ويف حاالت أخرى،
تُكفل حماية األطفال بإباحة تقييد حق من احلقوق املعترف بها يف العهد ،شريطة أن
يكون التقييد مبرراً :مثل احلق يف إعالن أي حكم يف دعوى مدنية أو جنائية ،وهو حق
يجوز إخضاعه الستثناء عندما تتطلب مصلحة الطفل ذلك.

كثير ما نسمع بعبارة احلقوق
اإليجابية واحلقوق السلبية ،فما
املقصود بذلك؟

.1

يقسم أو يصنف البعض حقوق اإلنسان وحرياته الوارد ذكرها يف املواثيق الدولية
ِّ
حلقوق اإلنسان إلى حقوق سلبية وحقوق إيجابية.
وبحسب هذا التقسيم ،تعني حقوق اإلنسان السلبية احلقوق التي تقتضي عدم
تدخل الدولة ملنع أو تعطيل أو وقف ممارسة األفراد للحقوق .وبعبارة أخرى ،تعني
َفرض على الدولة عدم التع ُّرض لألفراد عند
احلقوق السلبية مجموع احلقوق التي ت ِ
ممارستها ،وعدم االعتداء عليها ،أو منعها أو مصادرتها ،أو وقف التمتع بها ،كما
هو احلال مع احلق يف احلياة ،وحق الفرد يف األمن واألمان على شخصه ،وحرمة
مراسالته ،وحقه باحترام خصوصيته ،وحقه يف املعتقد ،وحقه يف مغادرة بلده والعودة
إليه ،وغيرها.

ميكن مراجعة الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل

13

أما حقوق اإلنسان اإليجابية ،فتعني مجموع احلقوق التي تقتضي ضرورة تدخل
الدولة لضمان تأمني هذه احلقوق وممارستها ،من خالل التدخل عبر تأمني
اإلمكانيات الالزمة ملمارسة هذه احلقوق؛ كإنشاء املدارس ،وتوفير الكادر التعليمي
لتمكني األفراد من ممارسة حقهم يف التعليم ،أو إنشاء املشايف ،وتوفير احتياجاتها
الطبية لضمان حسن متتع الفرد باحلقوق الصحية .ومن األمثلة على هذه احلقوق:
احلق يف التعليم ،واحلق يف سبل العيش ،واحلق يف املساواة القانونية ،واحلق يف
التقاضي .وعموماً ،تعتبر احلقوق الصحية واالجتماعية والثقافية من احلقوق
اإليجابية ،لكون حسن ممارستها معلّق على مدى تدخل الدولة اإليجابي لضمان
تأمني هذه احلقوق.
هل تبنّى العهد إجراءات خاصة
لضمان تطبيق الدول ألحكامها؟

نصت املواد من  28وحتى  45عن آلية عمل االتفاقية ،على إنشاء اللجنة املعنية
ّ
بحقوق االنسان ملراقبة تطبيق االتفاقية وتنفيذ بنودها .وتتكون هذه اللجنة من 18
خبيراً وخبيرة من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة ،والكفاءة يف امليادين املتعلقة بحقوق
االنسان وحرياتهِّ ،
ترشحهم حكوماتُهم ،ويتم انتخابهم باالقتراع السري ملدة أربع
سنوات.
وتعمل اللجنة هذه على مراقبة تطبيق االتفاقية من خالل إلزام الدول بتقدمي
التقارير إليها خالل السنة األولى بعد التصديق عليها ،ثم عندما تطلب اللجنة ذلك.
ويهدف التقرير إلى قيام الدولة الطرف بتوضيح اإلجراءات واخلطوات التي اتخذتها
لضمان تنفيذ العهد.

هل يوجد إجراءات أخرى؟

نعم ،عبر ما يعرف بالشكاوى بني الدول.
إذ مبوجب العهد ،يجوز لكل دولة طرف يف هذا العهد أن تعلن ،يف أي حني ،أنها
تعترف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة بالغات تنطوي على ا ّدعاء دولة طرف
بأن دول ًة طرفاً أخرى ال تفي بااللتزامات التي يحتمه عليها املصادقة على هذا
العهد .وال يجوز استالم ودراسة البالغات املقدمة مبوجب ذلك إال إذا صدر عن دولة
طرف إعالن تعترف فيه باختصاص اللجنة يف ذلك .وال يجوز أن تستلم اللجنة أي
بالغ يهم دولة طرفاً لم تصدر اإلعالن املذكور.

هل ميكن لألفراد التقدم
بشكاوى إذا ما انتهكت حقوقهم
املنصوص عليها يف العهد؟

ال تقبل جلنة حقوق اإلنسان الشكاوى الفردية ،غير أن الدول ،يف سبيل تدارك هذا
النقص ،أحلقت يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية البروتوكول
االختياري األول ،الذي اعتُمِ د و ُع ِرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار
اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املؤرخ يف  16كانون األول/ديسمبر
1966م ،ودخل حيز النفاذ يف  23آذار/مارس 1976م ،أي بذات اليوم الذي أصبح فيه
العهد نافذاً.
ويتألف البروتوكول من أربع عشرة مادة ،تعالج وتتناول يف مجملها موضوع التقدم
بشكاوى فردية إلى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان.
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ويعتبر هذا اإلجراء غير ملزم سوى للدول األطراف يف البروتوكول والتي اعترفت
باختصاص اللجنة يف استالم الرسائل املقدمة من األفراد الداخلني يف والية تلك
الدولة الطرف والنظر فيها.
وتنظر اللجنة يف الرسائل التي تتلقاها مبوجب هذا البروتوكول ،يف ضوء جميع
املعلومات الكتابية امل ُ َو َّفرة لها من قبل الفرد املعني ،ومن قبل الدولة الطرف املعنية.
وال يجوز للّجنة أن تنظر يف أية رسالة من أي فرد إال بعد التأكد من:
•عدم كون املسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات
التحقيق الدولي ،أو التسوية الدولية.
•كون الفرد املعني قد استنفذ جميع طرق التظلم احمللية املتاحة (القضاء،
والتحكيم ،والتظلم اإلداري الداخلي) .وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت
التي قد تستغرق فيها إجراءات التظلّم فترات زمنية تتجاوز احلدود املعقولة.
تنظر اللجنة يف الرسائل املنصوص عليها يف هذا البروتوكول يف اجتماعات مغلقة.
وتقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف املعنية ،وإلى الفرد
مقدم الشكوى.
بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان
أجازت ،يف سبيل التسهيل
على الدول ،التد ُّرج يف تطبيق
أحكامها ،فهل هذا ينطبق على
العهد أيضا؟

احلقوق املدنية والسياسية حقوق تستوجب التطبيق الفوري لها .أي ال ميكن تأجيلها
أو التد ُّرج يف تطبيقها ،مبعني تطبيقها على مراحل زمنية.
ويرجع سبب ذلك إلى اخلطورة الكبيرة التي تنطوي على عدم تنفيذها .ولهذا ،إذا
كان التد ُّرج قد يُقبل يف تنفيذ بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان ،كتلك املتعلقة مث ً
ال
ببعض احلقوق االقتصادية ،أو بتمكني بعض الفئات كاملرأة والشباب .فهذا التد ُّرج
ال ميكن أن يكون صحيحاً ،بل ومنافياً للقانون ،إذا ُط ِّبق إزاء حقوق اإلنسان املدنية
والسياسية.
كما أن فلسفة التد ُّرج قد ُوجدت ملنح الدول فرصة تصويب أوضاعها املالية،
خصوصاً يف احلقوق التي قد تتطلب تخصيص موازنات واعتمادات مالية وإدارية
وغيرها .وهذا بطبيعة احلال غير مطلوب بالنسبة للحقوق املدنية والسياسية ،التي ال
تتطلب من الدولة موارد كبيرة أو تخصيص مبالغ طائلة ،بل فقط االمتناع عن انتهاك
هذه احلقوق .ويعني هذا االمتناع تأمني هذه احلقوق واحترامها ،بالرغم من أنها ال
تكلِّف الدولة مبالغ مالية أو جهوداً إدارية.
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هل مت تعديل أو تطوير هذه
االتفاقية -أي العهد؟

يف سبيل تدارك بعض جوانب النقص يف االتفاقية ،فقد أُحلِ َق بها بروتوكوالن
اختياريان:
•البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية بشأن
تقدمي شكاوي من قبل األفراد :حيث اعتُمِ د و ُع ِرض للتوقيع والتصديق
واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د)21-
املؤرخ يف  16كانون األول/ديسمبر 1966م ،ودخل حيز النّفاذ يف  23آذار/
مارس 1976م.
•البروتوكول االختياري الثاني امللحق بالعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية
بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام :حيث اعتُمِ د و ُع ِرض للتوقيع والتصديق واالنضمام
مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،128/44املؤرخ يف  15كانون
األول/ديسمبر 1989م ،ودخل حيز النفاذ يف  11متوز/يوليو 1991م،

هل تعتبر فلسطني دولة طرف
يف العهد؟

صادقت منظمة التحرير الفلسطينية على العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية يف
2014 /4/1م .ومتت املوافقة على ذلك من قبل األمم املتحدة ،على أن تدخل هذه
املصادقة حيز النفاذ يف 2014/7/2م.
وعلى صعيد دول اجلوار ،فقد صادقت األردن على العهد يف  ،1975/5/28وصادقت
سوريا عليه يف 1969/4/21م ،ولبنان يف 1972/11/13م ،ومصر يف 1982/1/14م.
كذلك صادقت دولة االحتالل  -إسرائيل  -على العهد يف 1991/10/3م .ولهذا ميكن
االستناد إلى أحكام هذا العهد يف مطالبة دولة االحتالل وإلزامها باحترام وتطبيق
تضمنها العهد على الفلسطينيني يف األراضي احملتلة.
بعض احلقوق واحلريات التي
َّ
كما ميكن االستناد إلى أحكام العهد يف تقييم ممارسات دولة االحتالل وسلوكها حيال
حقوق اإلنسان وحرياته يف األراضي الفلسطينية احملتلة.
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ً
رابعا :نص العهـد الدولي الخاص بالحقـوق المدنيـة والسياسيــة

العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة
لألمم املتحدة  2200ألف (د )21-املؤرخ يف  16كانون/ديسمبر1966م
تاريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس 1976م ،وفقاً ألحكام املادة 49
الديباجة

إن الدول األطراف يف هذا العهد،
إذ ترى أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساوية وثابتة ،يشكل ،وفقاً للمبادئ املعلنة
يف ميثاق األمم املتحدة ،أساس احلرية والعدل والسالم يف العالم،
وإذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل ،وفقاً لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،يف أن يكون البشر أحراراً،
ومتمتعني باحلرية املدنية والسياسية ،ومتحررين من اخلوف والفاقة ،هو سبيل تهيئة الظروف لتمكني كل إنسان من التمتع بحقوقه
املدنية والسياسية ،وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وإذ تضع يف اعتبارها ما على الدول ،مبقتضى ميثاق األمم
املتحدة ،من االلتزام بتعزيز االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد ،الذي تترتب عليه واجبات إزاء األفراد اآلخرين وإزاء اجلماعة التي ينتمي إليها ،مسؤولية السعي إلى تعزيز
ومراعاة احلقوق املعترف بها يف هذا العهد،
قد اتفقت على املواد التالية:
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الجزء األول
المادة 1
1.1جلميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها .وهي مبقتضى هذا احلق حرة يف تقرير مركزها السياسي وحرة يف السعي
لتحقيق منائها االقتصادي واالجتماعي والثقايف.
2.2جلميع الشعوب ،سعياً وراء أهدافها اخلاصة ،التصرف احلر بثرواتها ومواردها الطبيعية دومنا إخالل بأية التزامات
منبثقة عن مقتضيات التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ املنفعة املتبادلة وعن القانون الدولي .وال يجوز يف أية
حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة.
3.3على الدول األطراف يف هذا العهد ،مبا فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة األقاليم غير املتمتعة باحلكم
الذاتي واألقاليم املشمولة بالوصاية ،أن تعمل على حتقيق حق تقرير املصير وأن حتترم هذا احلق ،وفقاً ألحكام ميثاق
األمم املتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
1.1تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد باحترام احلقوق املعترف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف
إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون أي متييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسياً أو
غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي ،أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
2.2تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ،إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة ال تكفل فع ً
ال إعمال احلقوق
املعترف بها يف هذا العهد ،بأن تتخذ ،طبقاً إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا العهد ،ما يكون ضرورياً لهذا اإلعمال من
تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3.3تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد:
 .أ بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته املعترف بها يف هذا العهد ،حتى لو صدر
االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
 .ببأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت يف احلقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية
مختصة ،أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ،وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
 .تبأن تكفل قيام السلطات املختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح املتظلمني.

المادة 3
تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية والسياسية املنصوص
عليها يف هذا العهد.
المادة 4
1.1يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسمياً ،يجوز للدول األطراف يف هذا العهد أن تتخذ،
يف أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع ،تدابير ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا العهد ،شريطة عدم منافاة
هذه التدابير لاللتزامات األخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدولي ،وعدم انطوائها على متييز يكون مبرره الوحيد
هو العرق ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو األصل االجتماعي.
2.2ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام املواد  6و  7و ( 8الفقرتني  1و  )2و  11و  15و  16و .18
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3.3على أية دولة طرف يف هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فوراً ،عن طريق األمني
العام لألمم املتحدة ،باألحكام التي لم تتقيد بها ،وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك .وعليها ،يف التاريخ الذي تنهى فيه عدم
التقيد ،أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
المادة 5
•ليس يف هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق ألي دولة أو جماعة أو شخص مبباشرة أي
نشاط ،أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من احلقوق أو احلريات املعترف بها يف هذا العهد ،أو إلى فرض قيود
عليها أوسع من تلك املنصوص عليها فيه.
•ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق اإلنسان األساسية املعترف ،أو النافذة يف أي بلد تطبيقاً لقوانني
أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف ،بذريعة كون هذا العهد ال يعترف بها ،أو كون اعترافه بها يف أضيق مدى.

الجزء الثالث
المادة 6
1.1احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان .وعلى القانون أن يحمى هذا احلق .وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.
2.2ال يجوز يف البلدان التي لم تلغ عقوبة اإلعدام ،أن يحكم بهذه العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم خطورة ،وفقاً للتشريع
النافذ وقت ارتكاب اجلرمية ،وغير املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية ،واملعاقبة عليها.
وال يجوز تطبيق هذه العقوبة إال مبقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
اجلماعية .يكون من املفهوم بداهة أنه ليس يف هذه املادة أي نص،
3.3حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة
َ
يجيز ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تعفي نفسها ،على أية صورة ،من أي التزام يكون مترتباً عليها ،مبقتضى أحكام
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها.
4.4ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص ،أو إبدال العقوبة .ويجوز منح العفو العام ،أو العفو اخلاص،
أو إبدال عقوبة اإلعدام يف جميع احلاالت.
5.5ال يجوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ،وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل.
6.6ليس يف هذه املادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة اإلعدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهد.
المادة 7
ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب ،وال للمعاملة أو العقوبة القاسية ،أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة .وعلى وجه اخلصوص ،ال يجوز
إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه احلر.
المادة 8
1.1ال يجوز استرقاق أحد ،ويحظر الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورهما.
2.2ال يجوز إخضاع أحد للعبودية.
 .أال يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،
 .بال يجوز تأويل الفقرة ( 3أ) على نحو يجعلها ،يف البلدان التي جتيز املعاقبة على بعض اجلرائم بالسجن مع األشغال
الشاقة ،متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة احملكوم بها من قبل محكمة مختصة،
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 .تألغراض هذه الفقرة ،ال يشمل تعبير «السخرة أو العمل اإللزامي»
 -األعمال واخلدمات غير املقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض  -عادة  -على الشخص املعتقل نتيجة قرارقضائي أو قانوني ،أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة.
 -أية خدمة ذات طابع عسكري ،وكذلك ،يف البلدان التي تعترف بحق االستنكاف الضميري عن اخلدمة العسكرية،أية خدمة قومية يفرضها القانون على املستنكفني ضميرياً.
 -أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة اجلماعة أو رفاهيتهم. -أية أعمال أو خدمات تشكل جزءاً من االلتزامات املدنية العادية.المادة 9
1.1لكل فرد حق يف احلرية ويف األمان على شخصه .وال يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً .وال يجوز حرمان أحد من
حريته ،إال ألسباب ينص عليها القانون ،وطبقاً لإلجراء املقرر فيه.
2.2يتوجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه ،كما يتوجب إبالغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.
3.3يقدم املوقوف أو املعتقل بتهمة جزائية ،سريعاً ،إلى أحد القضاة أو أحد املوظفني املخولني قانوناً مباشرة وظائف قضائية،
ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلة معقولة أو أن يفرج عنه .وال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون
احملاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن من اجلائز تعليق اإلفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم احملاكمة يف أية مرحلة
أخرى من مراحل اإلجراءات القضائية ،ولكفالة تنفيذ احلكم عند االقتضاء.
4.4لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة ،لكي تفصل هذه احملكمة دون إبطاء يف قانونية
اعتقاله ،وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني.
5.5لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق يف احلصول على تعويض.
المادة 10
1.1يعامل جميع احملرومني من حريتهم معاملة إنسانية ،حتترم الكرامة األصيلة يف الشخص اإلنساني.
(2.2أ) يفصل األشخاص املتهمون عن األشخاص املدانني ،إال يف ظروف استثنائية ،ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع
كونهم أشخاصا غير مدانني،
(ب) يفصل املتهمون األحداث عن البالغني .ويحالون بالسرعة املمكنة إلى القضاء للفصل يف قضاياهم.
3.3يجب أن يراعى نظام السجون معاملة املسجونني معاملة يكون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة تأهيلهم االجتماعي.
ويفصل املذنبون األحداث عن البالغني ،ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة 11
ال يجوز سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 12
1.1لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2.2لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،مبا يف ذلك بلده.
3.3ال يجوز تقييد احلقوق املذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون ،وتكون ضرورية حلماية األمن القومي،
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أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،أو حقوق اآلخرين وحرياتهم ،وتكون متمشية مع احلقوق األخرى
املعترف بها يف هذا العهد.
4.4ال يجوز حرمان أحد ،تعسفاً ،من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13
ال يجوز إبعاد األجنبي املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد ،إال تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون ،وبعد متكينه،
ما لم حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك ،من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده ،ومن عرض قضيته على السلطة املختصة،
أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك ،ومن توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم.
المادة 14
1.1الناس جميعاً سواء أمام القضاء .ومن حق كل فرد ،لدى الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو يف حقوقه والتزاماته
يف أية دعوى مدنية ،أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ،منشأة بحكم
القانون .ويجوز منع الصحافة واجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها ،لدواعي اآلداب العامة ،أو النظام العام ،أو
األمن القومي يف مجتمع دميقراطي ،أو ملقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى ،أو يف أدنى احلدود التي تراها
احملكمة ضرورية ،حني يكون من شأن العلنية يف بعض الظروف االستثنائية أن تخل مبصلحة العدالة ،إال أن أي حكم يف
قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية ،إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف
ذلك ،أو كانت الدعوى تتناول خالفات بني زوجني ،أو تتعلق بالوصاية على أطفال.

2.2من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه اجلرم قانوناً.

3.3لكل متهم بجرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته ،وعلى قدم املساواة التامة ،بالضمانات الدنيا التالية:
 .أأن يتم إعالمه سريعاً وبالتفصيل ،ويف لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة املوجهة إليه وأسبابها.

 .بأن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال مبحام يختاره بنفسه،
 .تأن يحاكم دون تأخير ال مبرر له.

 .ثأن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره ،وأن يخطر بحقه يف وجود من يدافع
عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده احملكمة حكماً ،كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ،مبحام يدافع
عنه ،دون حتميله أجراً على ذلك إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر.
 .جأن يناقش شهود االتهام ،بنفسه أو من قبل غيره ،وأن يحصل على املوافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط
املطبقة يف حالة شهود االتهام.

 .حأن يزود مجاناً بترجمان إذا كان ال يفهم ،أو ال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة.
 .خال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب.

4.4يف حالة األحداث ،يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.

5.5لكل شخص أدين بجرمية حق اللجوء ،وفقاً للقانون ،إلى محكمة أعلى لكي ال تعيد النظر يف قرار إدانته ويف العقاب الذي
حكم به عليه.
6.6حني يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجرمية ،ثم بطل هذا احلكم ،أو صدر عفو خاص عنه على أساس
واقعة جديدة ،أو واقعة حديثة االكتشاف ،حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي ،يتوجب تعويض الشخص الذي
أنزل به العقاب نتيجة تلك اإلدانة ،وفقاً للقانون ،ما لم يثبت أنه يتحمل ،كلياً أو جزئياً ،املسؤولية عن عدم إفشاء الواقعة
املجهولة يف الوقت املناسب.
7.7ال يجوز تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون
ولإلجراءات اجلنائية يف كل بلد.
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المادة 15
1.1ال يدان أي فرد بأية جرمية بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون الوطني أو
الدولي .كما ال يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية املفعول يف الوقت الذي ارتكبت فيه اجلرمية.
وإذا حدث ،بعد ارتكاب اجلرمية أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف ،وجب أن يستفيد مرتكب اجلرمية من هذا
التخفيف.
2.2ليس يف هذه املادة من شيء يخل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حني ارتكابه يشكل
جرماً ،وفقاً ملبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة األمم.
المادة 16
لكل إنسان ،يف كل مكان ،احلق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 17
1.1ال يجوز تعريض أي شخص ،على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته،
وال ألي حمالت غير قانونية متس شرفه أو سمعته.
2.2من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو املساس.
المادة 18
1.1لكل إنسان حق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف اعتناق أي دين أو
معتقد يختاره ،وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة والتعليم ،مبفرده أو مع جماعة ،وأمام
املأل أو على حدة.
2.2ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يدين بدين ما ،أو بحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3.3ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده ،إال للقيود التي يفرضها القانون ،والتي تكون ضرورية حلماية
السالمة العامة ،أو النظام العام ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية.
4.4تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحترام حرية اآلباء ،أو األوصياء عند وجودهم ،يف تأمني تربية أوالدهم دينياً وخلقياً
وفقاً لقناعاتهم اخلاصة.
المادة 19
1.1لكل إنسان احلق يف اعتناق آراء دون مضايقة.
2.2لكل إنسان احلق يف حرية التعبير .ويشمل هذا احلق حريته يف التماس مختلف ضروب املعلومات واألفكار ،وتلقيها ونقلها
إلى آخرين دومنا اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أو مطبوع ،أو يف قالب فني ،أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3.3تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة .وعلى ذلك يجوز
إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية ملا يلي:
 .أاحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.
 .بحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
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المادة 20
1.1حتظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2.2حتظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية ،تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة 21
يكون احلق يف التجمع السلمي معترفاً به .وال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق ،إال تلك التي تفرض طبقاً للقانون
وتشكل تدابير ضرورية ،يف مجتمع دميقراطي ،لصيانة األمن القومي ،أو السالمة العامة ،أو النظام العام ،أو حماية الصحة العامة،
أو اآلداب العامة ،أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
المادة 22
1.1لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين ،مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية
مصاحله.
2.2ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك التي ينص عليها القانون ،وتشكل تدابير ضرورية ،يف مجتمع
دميقراطي ،لصيانة األمن القومي ،أو السالمة العامة ،أو النظام العام ،أو حماية الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،أو
حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم .وال حتول هذه املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية
على ممارسة هذا احلق.
3.3ليس يف هذه املادة أي حكم يجيز للدول األطراف يف اتفاقية منظمة العمل الدولية املعقودة عام 1948م بشأن احلرية
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ،اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ،أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل
بالضمانات املنصوص عليها يف تلك االتفاقية.
المادة 23
1.1األسرة هي الوحدة اجلماعية الطبيعية واألساسية يف املجتمع ،ولها حق التمتع بحماية املجتمع والدولة.
2.2يكون للرجل واملرأة ،ابتداء من بلوغ سن الزواج ،حق معترف به يف التزوج وتأسيس أسرة.
3.3ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهما رضاء كام ً
ال ال إكراه فيه.
4.4تتخذ الدول األطراف يف هذا العهد التدابير املناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجني وواجباتهما لدى التزوج ،وخالل قيام
الزواج ولدى انحالله .ويف حالة االنحالل يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة احلماية الضرورية لألوالد يف حالة وجودهم.
المادة 24
1.1يكون لكل ولد ،دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة
أو النسب ،حق على أسرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابير احلماية التي يقتضيها كونه قاصراً.
2.2يتوجب تسجيل كل طفل فور والدته ،ويعطى اسماً يعرف به.
3.3لكل طفل حق يف اكتساب جنسية.
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المادة 25
يكون لكل مواطن ،دون أي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة  ،2احلقوق التالية ،التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون
قيود غير معقولة:
 .أأن يشارك يف إدارة الشؤون العامة ،إما مباشرة ،وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية،
 .بأن ينتخب وينتخب ،يف انتخابات نزيهة ،جترى دورياً باالقتراع العام ،وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري،
تضمن التعبير احلر عن إرادة الناخبني،
 .تأن تتاح له ،على قدم املساواة عموماً مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده.
المادة 26
الناس جميعاً سواء أمام القانون ،ويتمتعون دون أي متييز بحق متساو يف التمتع بحمايته .ويف هذا الصدد يجب أن يحظر القانون
أي متييز ،وأن يكفل جلميع األشخاص -على السواء -حماية فعالة من التمييز ألي سبب .كالعرق ،أو اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو
الدين ،أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ،أو األصل القومي ،أو االجتماعي ،أو الثروة أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
المادة 27
ال يجوز ،يف الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية ،أن يحرم األشخاص املنتسبون إلى األقليات املذكورة من حق
التمتع بثقافتهم اخلاصة ،أو املجاهرة بدينهم وإقامة شعائره ،أو استخدام لغتهم ،باالشتراك مع األعضاء اآلخرين يف جماعتهم.
الجزء الرابع
المادة 28
1.1تنشأ جلنة تسمى اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان (يشار إليها يف ما يلي من هذا العهد باسم «اللجنة») .وتتألف هذه اللجنة
من ثمانية عشر عضواً ،وتتولى الوظائف املنصوص عليها يف ما يلي.
2.2تؤلف اللجنة من مواطنني يف الدول األطراف يف هذا العهد ،من ذوي املناقب اخللقية الرفيعة ،املشهود لهم باالختصاص
يف ميدان حقوق اإلنسان ،مع مراعاة أن من املفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذوى اخلبرة القانونية.
3.3يتم تعيني أعضاء اللجنة باالنتخاب ،وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.
المادة 29
1.1يتم انتخاب أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة أشخاص ،تتوفر لهم املؤهالت املنصوص عليها يف املادة  ،28تكون
قد رشحتهم لهذا الغرض الدول األطراف يف هذا العهد.
2.2لكل دولة طرف يف هذا العهد أن ترشح ،من بني مواطنيها حصراً ،شخصني على األكثر.
3.3يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.
المادة 30
1.1يجرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2.2قبل أربعة أشهر على األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة ،يف غير حالة االنتخاب مللء مقعد يعلن شغوره وفقاً
للمادة  ،34يوجه األمني العام لألمم املتحدة إلى الدول األطراف يف هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقدمي أسماء
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مرشحيها لعضوية اللجنة يف غضون ثالثة أشهر.
3.3يضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة أسماء جميع املرشحني على هذا النحو ،بالترتيب األلفبائي ومع ذكر الدولة الطرف
التي رشحت ك ً
ال منهم ،ويبلغ هذه القائمة إلى الدول األطراف يف هذا العهد قبل شهر على األقل من موعد كل انتخاب.
4.4ينتخب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف يف هذا العهد ،بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة ،يف مقر األمم
املتحدة .ويف هذا االجتماع ،الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد ،يفوز يف االنتخاب
لعضوية اللجنة أولئك املرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من األصوات وعلى األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول
األطراف احلاضرين واملقترعني.
المادة 31
1.1ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
2.2يراعى ،يف االنتخاب لعضوية اللجنة ،عدالة التوزيع اجلغرايف ،ومتثيل مختلف احلضارات ،والنظم القانونية الرئيسة.
المادة 32
1.1يكون انتخاب أعضاء اللجنة لوالية مدتها أربع سنوات .ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم .إال أن والية تسعة
من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتني ،ويتم حتديد هؤالء األعضاء التسعة فور انتهاء االنتخاب
األول ،بأن يقوم رئيس االجتماع ،املنصوص عليه يف الفقرة  4من املادة  ،30باختيار أسمائهم بالقرعة.
2.2تتم االنتخابات الالزمة عند انقضاء الوالية ،وفقاً للمواد السالفة من هذا اجلزء من هذا العهد.
المادة 33
1.1إذا انقطع عضو يف اللجنة ،بإجماع رأي أعضائها اآلخرين ،عن االضطالع بوظائفه ،ألي سبب غير الغياب ذي الطابع
املؤقت ،يقوم رئيس اللجنة بإبالغ ذلك إلى األمني العام لألمم املتحدة ،فيعلن األمني العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
2.2يف حالة وفاة أو استقالة عضو يف اللجنة ،يقوم رئيس اللجنة فوراً بإبالغ ذلك إلى األمني العام لألمم املتحدة ،فيعلن األمني
العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتدا ًء من تاريخ وفاته ،أو من تاريخ نفاذ استقالته.
المادة 34
1.1إذا أعلن شغور مقعد ما طبقاً للمادة  ،33وكانت والية العضو الذي يجب استبداله ال تنقضي خالل األشهر الستة التي
تلي إعالن شغور مقعده ،يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإبالغ ذلك إلى الدول األطراف يف هذا العهد ،التي يجوز لها،
خالل مهلة شهرين ،تقدمي مرشحني وفقاً للمادة  ،29من أجل ملء املقعد الشاغر.
2.2يضع األمني العام لألمم املتحدة قائمة بأسماء جميع املرشحني على هذا النحو ،بالترتيب األلفبائي ،ويبلغ هذه القائمة
إلى الدول األطراف يف هذا العهد .وإذ ذاك يجرى االنتخاب الالزم مللء املقعد الشاغر ،طبقاً لألحكام اخلاصة بذلك من
هذا اجلزء من هذا العهد.
3.3كل عضو يف اللجنة انتخب مللء مقعد أعلن شغوره طبقاً للمادة  ،33يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من
مدة والية العضو الذي شغر مقعده يف اللجنة ،مبقتضى أحكام تلك املادة.
المادة 35
يتقاضى أعضاء اللجنة ،مبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،مكافآت تقتطع من موارد األمم املتحدة بالشروط التي تقررها
اجلمعية العامة ،مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعني االعتبار.
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المادة 36
يوفر األمني العام لألمم املتحدة ما يلزم من موظفني وتسهيالت ،لتمكني اللجنة من االضطالع الفعال بالوظائف املنوطة بها
مبقتضى هذا العهد.
المادة 37
1.1يتولى األمني العام لألمم املتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها األول يف مقر األمم املتحدة.
2.2بعد اجتماعها األول ،جتتمع اللجنة يف األوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3.3تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة يف مقر األمم املتحدة ،أو يف مكتب األمم املتحدة بجنيف.
المادة 38
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة ،قبل توليه منصبه ،بالتعهد رسمياً ،يف جلسة علنية ،بالقيام مبهامه بكل جترد ونزاهة.
المادة 39
1.1تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها ملدة سنتني .ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2.2تتولى اللجنة  -بنفسها  -وضع نظامها الداخلي ،ولكن مع تضمينه احلكمني التاليني:
 .أيكتمل النصاب بحضور إثني عشر عضواً.
 .بتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها احلاضرين.
المادة 40
1.1تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بتقدمي تقارير عن التدابير التي اتخذتها ،والتي متثل إعماالً للحقوق املعترف بها فيه،
وعن التقدم احملرز يف التمتع بهذه احلقوق ،وذلك طبقاً ملايلي:
 .أخالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول األطراف املعنية،
 .بثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
2.2تقدم جميع التقارير إلى األمني العام لألمم املتحدة ،الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها .ويشار وجوباً يف التقارير املقدمة
إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر يف تنفيذ أحكام هذا العهد.
3.3لألمني العام لألمم املتحدة ،بعد التشاور مع اللجنة ،أن يحيل إلى الوكاالت املتخصصة املعنية نسخاً من أية أجزاء من تلك
التقارير ،قد تدخل يف ميدان اختصاصها.
4.4تقوم اللجنة بدراسة التقارير املقدمة من الدول األطراف يف هذا العهد .وعليها أن توايف هذه الدول مبا تضعه هي
من تقارير ،وبأية مالحظات عامة ،تراها مناسبة .وللجنة  -أيضاً  -أن توايف املجلس االقتصادي واالجتماعي بتلك
املالحظات ،مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول األطراف يف هذا العهد.
5.5للدول األطراف يف هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية مالحظات ،تكون قد أبديت وفقاً للفقرة  4من هذه
املادة.
المادة 41
1.1لكل دولة طرف يف هذا العهد أن تعلن يف أي حني ،مبقتضى أحكام هذه املادة ،أنها تعترف باختصاص اللجنة يف استالم
ودراسة بالغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفاً أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد .وال

26

يجوز استالم ودراسة البالغات املقدمة مبوجب هذه املادة إال إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعالناً تعترف فيه ،فيما
يخصها ،باختصاص اللجنة .وال يجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفاً لم تصدر اإلعالن املذكور .ويطبق اإلجراء
التالي على البالغات التي يتم استالمها وفق ألحكام هذه املادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف يف هذا العهد إن دولة طرفاً أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد ،كان لها أن تسترعى نظر
هذه الدولة الطرف ،يف بالغ خطى ،إلى هذا التخلف .وعلى الدولة املستلمة أن تقوم ،خالل ثالثة أشهر من استالمها
البالغ ،بإيداع الدولة املرسلة ،خطياً ،تفسيراً أو بياناً من أي نوع آخر ،يوضح املسألة .وينبغي أن ينطوي ،بقدر ما يكون
ذلك ممكناً ومفيداً ،على إشارة إلى القواعد اإلجرائية وطرق التظلم احمللية ،التي استخدمت ،أو اجلاري استخدامها أو
التي ال تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته املسألة إلى تسوية ترضي كلتى الدولتني الطرفني املعنيتني خالل ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة
املستلمة للبالغ األول ،كان لكل منهما أن حتيل املسألة إلى اللجنة ،بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة األخرى.
(ج) ال يجوز أن تنظر اللجنة يف املسألة احملالة إليها إال بعد اإلستيثاق من أن جميع طرق التظلم احمللية املتاحة قد جلئ
إليها واستنفدت ،طبقاً ملبادئ القانون الدولي املعترف بها عموماً .وال تنطبق هذه القاعدة على احلاالت التي تستغرق فيها
إجراءات التظلم مدداً تتجاوز احلدود املعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل يف إطار هذه املادة،
(هـ) على اللجنة ،مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) ،أن تعرض مساعيها احلميدة على الدولتني الطرفني املعنيتني،
بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة ،على أساس احترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف بها يف هذا العهد،
(و) للجنة ،يف أية مسألة محالة إليها ،أن تدعو الدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) إلى
تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتني الطرفني املعنيتني املشار إليهما يف الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من ميثلها لدى اللجنة أثناء نظرها يف
املسألة ،وحق تقدمي املالحظات شفوياً/أو خطياً،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريراً يف غضون إثني عشر شهراً من تاريخ تلقيها اإلشعار املنصوص عليه يف الفقرة
الفرعية (ب):
« »1فإذا مت التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع،
وللحل الذي مت التوصل إليه،
« »2وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ) ،قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع،
وضمت إلى التقرير املذكرات اخلطية ،ومحضر البيانات الشفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني ،ويجب ،يف كل
مسألة ،إبالغ التقرير إلى الدولتني الطرفني املعنيتني.
 .2يبدأ نفاذ أحكام هذه املادة متى قامت عشر من الدول اإلطراف يف هذا العهد بإصدار إعالنات يف إطار الفقرة ()1
من هذه املادة ،وتقوم الدول األطراف بإيداع هذه اإلعالنات لدى األمني العام لألمم املتحدة ،الذي يرسل صوراً منها إلى
الدول األطراف األخرى .وللدولة الطرف أن تسحب إعالنها يف أي وقت بإخطار ترسله إلى األمني العام .وال يخل هذا
السحب بالنظر يف أية مسألة تكون موضوع بالغ سبق إرساله يف إطار هذه املادة ،وال يجوز استالم أي بالغ جديد من أية
دولة طرف بعد تلقى األمني العام اإلخطار بسحب اإلعالن ،ما لم تكن الدولة الطرف املعنية قد أصدرت إعالناً جديداً.
المادة 42
(1.1أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقاً للمادة  41ح ً
ال مرضياً للدولتني الطرفني املعنيتني جاز لها ،بعد
احلصول مسبقا على موافقة الدولتني الطرفني املعنيتني ،تعيني هيئة توفيق خاصة (يشار إليها يف ما يلي باسم «الهيئة»)
تضع مساعيها احلميدة حتت تصرف الدولتني الطرفني املعنيتني ،بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام
أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان املعنيتان .فإذا تعذر وصول الدولتني الطرفني املعنيتني
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خالل ثالثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها ،تنتخب اللجنة من بني أعضائها باالقتراع السري وبأكثرية
الثلثني ،أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2.2يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية .ويجب أال يكونوا من مواطني الدولتني الطرفني املعنيتني أو من مواطني أية دولة
ال تكون طرفاً يف هذا العهد ،أو تكون طرفاً فيه ،ولكنها لم تصدر اإلعالن املنصوص عليه يف املادة .41
3.3تنتخب الهيئة رئيسها ،وتضع النظام الداخلي اخلاص بها.
4.4تعقد اجتماعات الهيئة عادة يف مقر األمم املتحدة ،أو يف مكتب األمم املتحدة بجنيف .ولكن من اجلائز عقدها يف أي مكان
مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة ،ومع الدولتني الطرفني املعنيتني.
5.5تقوم األمانة املنصوص عليها يف املادة  36بتوفير خدماتها ،أيضاً ،للهيئات املعينة مبقتضى هذه املادة.
6.6توضع املعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها حتت تصرف الهيئة ،التي يجوز لها أن تطلب إلى الدولتني الطرفني املعنيتني
تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة باملوضوع.
7.7تقوم الهيئة ،بعد استنفادها نظر املسألة من مختلف جوانبها ،ولكن على أي حال خالل مهلة ال تتجاوز إثني عشر شهراً
بعد عرض املسألة عليها ،بتقدمي تقرير إلى رئيس اللجنة إلنهائه إلى الدولتني الطرفني املعنيتني:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إجناز النظر يف املسألة خالل إثني عشر شهراً ،قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى املرحلة
التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا مت التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان املعترف بها يف هذا العهد ،قصرت الهيئة
تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي مت التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب) ،ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها
بشأن جميع املسائل الوقائعية املتصلة بالقضية املختلف عليها بني الدولتني الطرفني املعنيتني ،وآراءها بشأن إمكانيات
حل املسألة ح ً
ال ودياً ،وكذلك املذكرات اخلطية ومحضر املالحظات الشفوية املقدمة من الدولتني الطرفني املعنيتني،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها يف إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان املعنيتان ،يف غضون ثالثة أشهر من استالمهما
هذا التقرير ،بإبالغ رئيس اللجنة هل تقبالن أم ال تقبالن مضامني تقرير الهيئة.
8.8ال تخل أحكام هذه املادة باملسؤوليات املنوطة باللجنة يف املادة .41
9.9تتقاسم الدولتان الطرفان املعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها األمني العام
لألمم املتحدة.
1010لألمني العام لألمم املتحدة سلطة القيام ،عند اللزوم ،بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتني الطرفني املعنيتني
لها وفقاً للفقرة  9من هذه املادة.
المادة 43
يكون ألعضاء اللجنة وألعضاء هيئات التوفيق اخلاصة الذين قد يعينون وفقاً للمادة  ،42حق التمتع بالتسهيالت واالمتيازات
واحلصانات املقررة للخبراء املكلفني مبهمة لألمم املتحدة ،املنصوص عليها يف الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات األمم
املتحدة وحصاناتها.
المادة 44
تنطبق األحكام املتعلقة بتنفيذ هذا العهد ،دون إخالل باإلجراءات املقررة يف ميدان حقوق اإلنسان أو مبقتضى الصكوك التأسيسية
واالتفاقيات اخلاصة باألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ،وال متنع الدول األطراف يف هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى
لتسوية نزاع ما ،طبقاً لالتفاقات الدولية العمومية أو اخلاصة النافذة فيما بينها.
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المادة 45
تقدم اللجنة إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،عن طريق املجلس االقتصادي واالجتماعي ،تقريراً سنوياً عن أعمالها.
الجزء الخامس
المادة 46
ليس يف أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله مبا يف ميثاق األمم املتحدة ودساتير الوكاالت املتخصصة من أحكام
حتدد املسئوليات اخلاصة بكل من هيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ،بصدد املسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة 47
ليس يف أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخالله مبا جلميع الشعوب من حق أصيل يف التمتع واالنتفاع
الكاملني ،مبلء احلرية ،بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء السادس
المادة 48
1.1هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو يف األمم املتحدة أو عضو يف أية وكالة من وكاالتها املتخصصة ،وأية دولة طرف
يف النظام األساسي حملكمة العدل الدولية ،وأية دولة أخرى دعتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى أن تصبح طرفاً يف
هذا العهد.
2.2يخضع هذا العهد للتصديق .وتودع صكوك التصديق لدى األمني العام لألمم املتحدة.
3.3يتاح االنضمام إلى هذا العهد ألية دولة من الدول املشار إليها يف الفقرة  1من هذه املادة.
4.4يقع االنضمام بإيداع صك انضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة.
5.5يخطر األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق
أو االنضمام.
المادة 49
1.1يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع صك االنضمام أو التصديق اخلامس والثالثني لدى األمني العام
لألمم املتحدة.
2.2أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه ،بعد أن يكون قد مت إيداع صك التصديق أو االنضمام اخلامس والثالثني،
فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثالث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.
المادة 50
تنطبق أحكام هذا العهد ،دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول االحتادية.
المادة 51
1.1ألية دولة طرف يف هذا العهد أن تقترح تعدي ً
ال عليه ،تودع نصه لدى األمني العام لألمم املتحدة .وعلى أثر ذلك يقوم
األمني العام بإبالغ الدول األطراف يف هذا العهد بأية تعديالت مقترحة ،طالباً إليها إعالمه عما إذا كانت حتبذ عقد
مؤمتر للدول األطراف ،للنظر يف تلك املقترحات والتصويت عليها .فإذا حبذ عقد املؤمتر ثلث الدول األطراف على األقل
عقده األمني العام برعاية األمم املتحدة .وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول األطراف احلاضرة واملقترعة يف املؤمتر يعرض
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على اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلقراره.
2.2يبدأ نفاذ التعديالت متى أقرتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول األطراف يف هذا العهد ،وفقاً
لإلجراءات الدستورية لدى كل منها.
3.3متى بدأ نفاذ التعديالت تصبح ملزمة للدول األطراف التي قبلتها ،بينما تظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا
العهد ،وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 52
بصرف النظر عن اإلخطارات التي تتم مبقتضى الفقرة  5من املادة  ،48يخطر األمني العام لألمم املتحدة جميع الدول املشار إليها
يف الفقرة  1من املادة املذكورة مبا يلي:
 .أالتوقيعات والتصديقات واإلنضمامات املودعة طبقاً للمادة ،48
 .بتاريخ بدء نفاذ هذا العهد مبقتضى املادة  ،49وتاريخ بدء نفاذ أية تعديالت تتم يف إطار املادة .51
المادة 53
1.1يودع هذا العهد ،الذي تتساوى يف احلجية نصوصه باألسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ،يف محفوظات
األمم املتحدة.
2.2يقوم األمني العام لألمم املتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول املشار إليها يف املادة .48
1.1ميكن مراجعة الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل
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