
 ٍقذٍخ

 أُ أحذ ٍقبصذ األٌٍ اىَزحذح ٕو رعزٍز  (  ١٩٤٥) ٍعيِ ٍَثبق األٌٍ اىَزحذح 

 وقذ ُأضفٌ عو ى ٕذٓ اىذعوح. ورشجَع احززاً حقوق اإلّسبُ واىحزٍبد األسبسَخ ىيجََع 

 أوه رعجَز عَيٌ ثإصذار اإلعالُ اىعبىٌَ ىحقوق اإلّسبُ ٍِ جبّت اىجَعَخ اىعبٍخ ىألٌٍ

 ومبُ ٕذا اإلعالُ اىعبىٌَ، اىذً اعزَُذ فٌ ضوء خيفَخ رزَثو فٌ.  ١٩٤٨اىَزحذح فٌ عبً 

 فظبئع اىحزة اىعبىََخ اىثبَّخ، ٕو أوه ٍحبوىخ ٍِ جبّت جََع اىذوه ىالرفبق، فٌ وثَقخ واحذح،

 وىٌ ٍنِ اإلعالُ، مَب ٍوحٌ اسَٔ ثذىل، قذ. عيي سزد شبٍو ىحقوق اىشخص اىجشزً 

فنِّز فَٔ مَعبٕذح ثو ثبألحزى مإعالُ ألثسط اىحقوق واىحزٍبد األسبسَخ ٍحَو اىقوح ُُ 

 وٕنذا، ُوصف اىقصذ ٍْٔ عيي أّٔ ٍحذد اىَثو األعيي اىَشززك اىذً. األدثَخ الرفبق عبىٌَ 

 وثصورح عبٍخ، ٍحذد اإلعالُ اىعبىٌَ فئزَِ عبٍزَِ. ٍْجغٌ أُ رجيغٔ مبفخ اىشعوة ومبفخ األٌٍ 

 اىحقوق اىَذَّخ واىسَبسَخ ٍِ ّبحَخ، واىحقوق االقزصبدٍخ -ٍِ اىحقوق واىحزٍبد 

 .واالجزَبعَخ واىثقبفَخ ٍِ اىْبحَخ األخزى  

 ووقذ اعزَبد اإلعالُ اىعبىٌَ، مبُ



 اىيجْخ اىَعَْخ ثحقوق اإلّسبُ

 ما هً اللجنة ومن هم أعضاؤها؟•

أنشئت اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان بموجب المادة •  ولدى اللجنة  . من العهد  ٢٨ُ 

 وكثًٌرا أًٌضا ما ت طلق لفظة. عضًوا، ٌجب أن ٌكونوا من مواطنً الدول األطراف فً العهد  ١٨•

 وبموجب. م فً ذلك شأن أعضاء هٌئات المعاهدات األخرى نهعلى أعض اء اللجنة، شأ" خبراء"•

 من ذوي المناقب الخلقٌة الرفٌعة المشهود"من العهد، ٌجب أن ٌكون أعضاء اللجنة  ٢٨المادة •

ٌ شرك فٌها بعض•  لهم بالكفاءة فً مٌدان حقوق اإلنسان، مع مراعاة أن من المفٌد أن 

 وكل عضو من أعضاء اللجنة مواطن من مواطنً الدولة". األشخاص ذوي الخبرة القانونٌة •

 لدٌهم خلفٌة قانونٌة، سواء( فً الماضً والحاضر )ومعظم أعضاء اللجنة . الطرف التً ترشحه •

 .من سلك القضاء أو كممارس للمهنة القانونٌة أو من األوساط األكادٌمٌة  •

 ال ٌجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد"،  ٣١وبموجب المادة •



 تقٌٌم الشكاوى المقدمة من دولة ضد دولة•

م إحدى الدول األطراف بالغاً إلى اللجنة تّدعً فٌه أن دولة طرفاً  •  قد تقدِّ

 وهذا ٌعكس الفهم المزدوج ألي معاهدة من. ا بموجب العه دتهأخرى ال تفً بالتزاما•

 ا لٌس ببساطة عقداً بٌن دولة طرف وأشخاصنهمعاهدات حقوق اإلنسان على أ•

 خاضعٌن لوالٌتها، ولكنها أٌضاً معاهدة متعددة األطراف بالمعنى التقلٌدي الذي مؤداه•

 أن جمٌع الدول األطراف فً المعاهدة لها مصلحة فً امتثال الدول األطراف األخرى•

 ذه الطرٌقة، ٌمكن بصورة قانونٌة القول بأن انتهاكات حقوق اإلنسان فًبهو. اتهاللتزاما•

 بٌد أن هذا النوع من. م سائر الدول األطراف بصورة مباشرة تهدولة طرف ما •

 من العهد، ال ٌجوز اللجوء إلٌه إال بخصوص ٤١الشكاوى، المنصوص علٌه فً المادة •

 ما تعترفان باختصاص اللجنة فً تلقً وبحث الشكاوى المقدمةنه دولتٌن طرفٌن أعلنتا أ•

 دولة هذا ٤٨وحتى تارٌخ نشر هذه الوثٌقة، أصدرت نحو . من دولة ضد أخرى •

م إلى اللجنة حتى تارٌخه أي شكوى فٌما بٌن الدول من هذا. اإلعالن •  بٌد أنه لم ت قدَّ

 .ا هذا اإلجراءبهومع ذلك فإن من المفٌد توضٌح الطرٌقة التً ٌعمل . القبٌل  •

 تتمثل الخطوة األولى فً قٌام الدولة الموِدعة للشكوى بعرض المسألة•



 خالصة•

 تؤدي اللجنة المعنٌة بحقوق اإلنسان الوظٌفة الحٌوٌة المتمثلة فً رصد التمتع  •

ر. بالحقوق المنصوص علٌها فً العهد، وهو معاهدة دولٌة ملزمة قانوناً •  واللجنة هً الم فسِّ

 األبرز لمعنى العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، سواء تمثل ذلك فً اعتمادها•

ٌ دعى فٌها حدوث انتهاكات•  لتعلٌقات عامة، أو بحثها لشكاوى مقدمة من أفراد أو دول 

 ا تسعى إلى تقدٌم تفسٌر كامل وواسع لمعنى أحكام العهد،نهوعند قٌامها بذلك، فإ. للعهد •

 وال ٌقتصر أعضاء اللجنة فً. بما ٌتفق مع طابعها كأداة لضمان الحقوق والحرٌات األساسٌة •

 عملهم على النظر ببساطة فً الوضع القانونً الشكلً المنطبق بخصوص دولة أو قضٌة•

 م باألحرى ٌغوصون فً الواقع العملً القائم على أرض الواقع فً الدول التًنهبعٌنها، بل إ•

 وفً الواقع، ٌكون. ا اللجنة، و ٌصدرون استنتاجات بقصد تحقٌق تغٌٌرات إٌجابٌة بهت عنى •

 امتثال الدولة لآلراء الصادرة عن اللجنة دلٌالً على موقف ٌتسم بحسن النٌة من جانب•

 وعلى مر السنٌن، أسفرت أعمال اللجنة عن إجراء. ا بموجب العهد تهالدولة إزاء التزاما•

 تغٌٌرات عدٌدة فً القوانٌن والسٌاسات والممارسات، على الصعٌد الوطنً العام وكذلك فً•

 ا إلٌها بموجببهولذلك، فإن اضطالع اللجنة بمهام الرصد المعهود . سٌاق القضاٌا الفردٌة •

 .العهد قد أدى، بشكل مباشر، إلى تحسٌن حٌاة أفراد فً بلدان تقع فً جمٌع أرجاء العالم •

 ذه الروح، ستواصل اللجنة جعل أعمالها وثٌقة الصلة بالدول األطراف ومنطبقة علٌها،بهو•

 كما ستواصل السعً إلى تحقٌق تمتع الجمٌع، تمتعاً كامالً ودون تمٌٌز، بجمٌع الحقوق المدنٌة•

 .والسٌاسٌة التً ٌكفلها العهد  •


