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 كان حلم الباحث أن يطبع هذا الدليل في مصر لذلك كـان             ١٩٩٣منذ عام   

الباحث حريصا عند استخدامه هذا الدليل في كافة أنحاء العالم العربـي أن             
يكتب عبارة إن هذا الدليل مخصص للتوزيع وغير مخصص للنشر وقد قام            
الباحث بتنقيحه عدة مرات طوال هذه الفترة علي ضوء مايتكشف له مـن             
صعوبات لمحاولة تبسيطه وجعله أكثر عمليا في مجـال رصـد وتوثيـق             

 تم تأسـيس    أناالنتهاكات و إعداد التقارير في مجال حقوق اإلنسان وبعد          
وحده متطورة للشكاوي بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان كان الزما علـي           

أن يقدم هذا العمل لها ليكون عونا للباحثين في هذه الوحدة من اجل       الباحث  
  .تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في مصر 

  
  

                                                           
  الباحث

                                                           
  عبد اهللا خليل

                                                           
 استشاري القانون الدولي لحقوق اإلنسان
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  القسم األول
  

      
  

  )خصائص الباحث ( المبادئ األساسية للرصد 
  

  -:مقدمة 
  

كون الهدف من الرصد هو تعزيز مسؤولية الدولة عن حماية حقوق اإلنـسان             ينبغي أن ي  
وهناك عدد من المبادئ األساسية للرصد ينبغي للعاملين        .  وعدم  استبدال هذه المسؤولية    

.   بمجال حقوق اإلنسان الذين يؤدون وظائف الرصد وضعها في الحسبان واحترامها دائما           
ية جوهرية لفعالية تحقيق والية الرصـد ، وال ينبغـي            بأهم ةوتتسم هذه المبادئ األساسي   

فقط للعاملين بحقوق اإلنسان القيام بمراقبة التطورات وجمع المعلومـات وإدراك أنمـاط             
السلوك، ولكن ينبغي لهم أيضا تحديد المشاكل وتشخيص مـسبباتها  ودراسـة الحلـول               

  .المحتملة والمساعدة على حل المشاكل
  

  -:ريقة لتحسين حماية حقوق اإلنسان الرصد باعتباره ط ) ١
والهدف الرئيسي لرصد حقوق اإلنسان     .  الرصد هو طريقة لتحسين حماية حقوق اإلنسان      

كما يمكن للعاملين بحقوق اإلنسان     . هو تعزيز مسؤولية الدولة عن حماية حقوق اإلنسان       
فـاعلين  وعند رصد مسئول حكومي أو غيره من ال       .  أداء دور وقائي من خالل تواجدهم     

ويجب على العاملين فـي مجـال حقـوق         . المسئولين فإنه يصبح أكثر حرصا في سلوكه      
ويمكنهم تسجيل المالحظـات    .  اإلنسان ربط عملهم بالهدف الكلي لحماية حقوق اإلنسان       

ويمكنهم توصـيل المعلومـات إلـى      .  وجمع المعلومات للعمل الفوري والستعمالها الحقا     
وينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان أال يقومـوا       .  من الهيئات السلطات المختصة أو غيرها     

فقط بمراقبة التطورات وجمع المعلومات  وإدراك أنماط السلوك، بل ينبغي لهـم أيـضا،               



 ٤

بقدر ما تسمح به واليتهم واختصاصاتهم،  أن  يقوموا بتحديد المشاكل وتشخيص أسبابها   
وفي حين يتحلى البـاحثين      .   شاكلوالنظر في الحلول المحتملة والمساعدة على حل الم       

الميدانيين في محال حقوق اإلنسان بحسن التقدير في جميع األوقات، ينبغي لهم  األخـذ               
بزمام المبادرة  في حل المشاكل وعدم انتظار تعليمات محـددة أو إذن صـريح بالعمـل                 

  .شريطة التصرف في حدود سلطتهم واختصاصهم
  

  -:ال تسبب ضررا  ) ٢
ملين بمجال حقوق اإلنسان بذل قصارى جهدهم للتصدي بفعالية  لكل حالة تنشأ             ينبغي للعا 

على أن العاملين بمجال حقوق اإلنسان لن يتمكنوا في الواقع من ضمان            .  في ظل واليتهم  
وبالرغم من حسن نواياهم ومـا يبذلونـه مـن          .حقوق اإلنسان وسالمة جميع األشخاص    

ومـن  .كفالة سالمة ضحايا وشهود االنتهاكـات     قصارى جهدهم، قد ال تتوفر لهم وسائل        
األهمية تذكر أن أهم واجب يقع على  عاتقهم هـو دورهـم نحـو الـضحايا والـضحايا            

ومثال ذلك أن تضارب المصالح قد ينشأ نتيجة حاجة         . المحتملين النتهاكات حقوق اإلنسان   
للمـصدر  الباحث حقوق اإلنسان إلى المعلومات وما ينطوي عليه ذلك من خطر محتمـل              

وينبغي للعاملين بحقـوق اإلنـسان  أن يـضع فـي            ).  ضحية االنتهاك أو الشاهد عليه    (
وكحد أدنى، ينبغي أال يكون قيـام       .حسبانه سالمة األشخاص الذين يوفرون له المعلومات      

الباحث في مجال حقوق اإلنسان بعمل أو عدم قيامه به سببا في تعريض سالمة الضحايا               
 اآلخرين الذين يتصل بهم أو سالمة أداء عمليـة حقـوق اإلنـسان              أو الشهود أو األفراد   

  .للخطر

  -:اعرف  المعايير ) ٣
ينبغي للباحثين الميدانيين في  مجال حقوق اإلنـسان أن يكونـوا علـى معرفـة كاملـة                   

والمعايير الدولية لحقوق   .  بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتي صادقت عليها الدولة         
حدد فقط  واليتهم ولكنها توفر أيضا أساسا قانونيا سليما وشـرعية لعملهـم               اإلنسان ال ت  

المجتمـع الـدولي وتحـدد االلتزامـات        ) أو اتفاق (وذلك من حيث إنها تعبر عن إرادة          
  .القانونية التي تقع على الحكومة

  -:التحلي بحسن التقدير  ) ٤
ة ودقتها،  أن تحل محل الحكم       ال يمكن للقواعد، مهما كان عددها ومالءتها لمقتضى الحال        

وينبغي للباحث الميداني في حقـوق      .   الشخصي السليم للعاملين بحقوق اإلنسان وفطنته     
  .اإلنسان  التحلي بحسن التقدير في جميع الحاالت وفي كل الظروف 

  -:التمس المشورة  ) ٥
اصد في مجـال    ومن الحكمة دائما عندما يتعامل الر     .  تنبع الحكمة من المناقشة والتشاور    

حقوق اإلنسان حقوق اإلنسان مع  قضية عويصة أو  يصعب الفصل فيها أو مشتبه فيها                
وبالمثل، يعمل الباحثون فـي مجـال       .  أن يستشير زمالئه اآلخرين ورؤسائه متى أمكن      

وينبغي لهم  .  حقوق اإلنسان عادة في الميدان مع العديد من المنظمات اإلنسانية األخرى          



 ٥

تأكد من إجراء تشاور كاف مع هذه المنظمات وذلك لتفادي االزدواجيـة أو             التشاور أو ال  
  .التضارب المحتمل في األنشطة

  
  

  -:احترم السلطات  ) ٦
وينبغي أن يضع نصب أعينهم أن أحد أهدافهم  هو تـشجيع الـسلطات علـى تحـسين                  

ـ           .  سلوكها دمات والدور المتوخي ال يطالب الموظفين عموما بتولي المـسؤوليات أو الخ
وبدال من ذلك ينبغي احترام األداء السليم للـسلطات والترحيـب بالتحـسينات              .الحكومية

والتماس طرق لتشجيع السياسات والممارسات الحكومية التي ستواصل إعمـال حقـوق            
  .اإلنسان بعد انتهاء العملية من عملها 

  

  -:المصداقية  ) ٧
وينبغي التأكد من عدم التعهد     . لرصدمصداقية العاملين بحقوق اإلنسان حاسمة في نجاح ا       

بوعود من غير المرجح أو من غير المستطاع الوفاء بها ومن تحقيق أي وعود يلتزمون               
لتعـاون   والبد أن يثق األفراد في موظفي حقوق اإلنسان وإال فسوف يعزفون عن ا            .  بها

  .  وعن تقديم معلومات موثوق منها 
  

  -:السرية  ) ٨
ت أساسي ألن أي خرق لهذا المبدأ يمكن أن ينطوي على عواقـب             احترام سرية المعلوما  

على الشخص الذي يتم إجراء المقابلة معه وعلى الضحية و علـى مـصداقية              :  وخيمة
وسالمته و على مستوى الثقة الذي تتمتع به العملية في أذهان المواطنين ، ومن ثم على                

أنة الشاهد بأن ما يـدلي بـه مـن          وينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان طم    .  فعالية العملية 
وينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان أن يطلب إلى األشخاص     .  معلومات  سيحاط بسرية بالغة    

الذين يجري معهم مقابالت ما إن كانوا يوافقون على االستعانة بما يقدمونه من معلومات              
غب في أن   وإذا كان الشخص ال ير    .  في تقارير حقوق اإلنسان أو غير ذلك من األغراض        

تنسب المعلومات إليه فقد يوافق على استعمالها في شكل آخر أكثر تعميما ال يكشف عـن                
وينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان الحرص على عدم نقل أحكامه أو اسـتنتاجاته            .  المصدر

  .عن القضية المحددة إلى من يجري معهم المقابالت
  

  -:األمن  ) ٩
 القائمين علي عملية رصد االنتهاكات وأمن األشخاص        يشير هذا المبدأ األساسي إلى أمن     

وينبغي حماية أنفسهم عن طريق اتخاذ تدابير أمنية اسـتنادا إلـى            .  الذين يتصلون بهم  
فطنتهم،  ومن ذلك أن يتفادى الراصد السفر بمفرده حتى ال يـضل طريقـه أو يتعـرض                   

ألشـخاص الـذين يقـدمون    وينبغي أن يضعوا أمن ا  . إلطالق النار أثناء النـزاع المسلح    



 ٦

وينبغي أن يحصلوا على موافقة الشهود  علـى إجـراء           .  المعلومات دائما نصب أعينهم   
كما ينبغي  اتخاذ تدابير أمنية لحماية هويـة         . مقابالت معهم وأن يؤكدوا لهم مبدأ السرية      

ان وينبغي للعاملين بحقوق اإلنس   .  المخبرين ومن يتم إجراء مقابالت معهم والشهود، الخ       
أال يقدم ضمانات غير واقعية بشأن سالمة الشهود أو األفـراد اآلخـرين، وأن يتفـادى                 

مثـل  (تأميلهم بآمال زائفة، وأن يتأكد من إمكانية الوفاء بأي التزامات بحماية الـضحية              
  ).البقاء على اتصال به

  

  -:الحاجة إلى االتساق والمثابرة والصبر  ) ١٠
قة  لتوثيق حاالت حقوق اإلنسان يمكن أن يكـون عمليـة          جمع المعلومات السليمة والدقي   

وسيتعين عموما الوصول إلى مجموعة متنوعة من المـصادر وسـوف           .  طويلة وصعبة 
وال يمكـن   .  يتعين فحص المعلومات المقدمة منهم فحصا دقيقا ومقارنتها والتحقق منها         

بحقـوق اإلنـسان    وينبغـي للعـاملين     .  توقع التوصل إلى نتائج سريعة في كل الحاالت       
مواصلة جهوده إلى أن يتم استكمال بحث شامل  وكامل والى أن يتم استكـشاف جميـع                 

وقـد يكـون اإلصـرار      .  مصادر المعلومات الممكنة وتكوين فكرة واضحة عن الحالـة        
وسوف تنشأ بطبيعة الحال قضايا     .  ضروريا بصفة خاصة في إثارة شواغل مع الحكومة       

إذا كان هناك مثال دليل على  تعرض فرد أو جماعة معينة            (ة  تتطلب اتخاذ إجراءات عاجل   
وينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان االستجابة دون إبطـاء لهـذه القـضايا      ).  لتهديد وشيك 

  .العاجلة
  

  -:الصحة الدقة  ) ١١
أحد األهداف الرئيسية التي يسعى العاملين بحقوق اإلنسان إلـى تحقيقهـا هـو تـوفير                

ويتطلب توفير معلومات صحيحة ودقيقة تقارير كاملة وجيدة        .  قةمعلومات صحيحة ودقي  
وليس فقط  (وينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان التأكد دائما من طرح أسئلة دقيقة           .  التوثيق

عما إن كان شخص قد تعرض للضرب، وإنما عن عـدد المـرات والـسالح المـستعمل                 
ك من عواقب ومـن الـذي       والمواضع التي تعرضت للضرب في جسده وما ترتب على ذل         

  ).أوقع به الضرب، الخ
  

  -:عدم التحيز  ) ١٢
ينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان أن يتعامل مع كل مهمة وكل مقابلة بحيـاد فيمـا يتعلـق                 

وينبغي التحقيق في االنتهاكات أو التجاوزات      .بتطبيق الوالية  والمعايير الدولية األساسية     
  . شامال على قدم المساواةالتي يرتكبها جميع األطراف تحقيقا

  

  -:الموضوعية  ) ١٣



 ٧

وينبغي لهـم   . ينبغي للعاملين بحقوق اإلنسان أن يتخذوا دائما موقفا ومظهرا موضوعيين         
عند جمع المعلومات وتقييمها أن ينظروا بموضوعية في جميع الوقائع والتعامل مع  مـا               

  .  يحصلوا عليه من معلومات بطريقة غير متحيزة ومحايدة
  

  -:الحساسية  ) ١٤
ينبغي على العاملين عند إجراء مقابلة مع الضحايا والشهود أن يكون حـساسا للمعانـاة               
التي قد يمر بها الفرد، فضال عن الحاجة إلى اتخاذ الخطوات الالزمة لحماية أمـن هـذا                 

ويجب أن يتصف موظف حقوق اإلنـسان  .   الفرد وذلك على األقل بالبقاء على اتصال به  
  .خاصة  لمشاكل تجديد اإلصابة بالصدمةبحساسية 

  

  -:النـزاهة  ) ١٥
ينبغي  أن يعامل جميع المصادر  ومن يجري معهم مقابالت ومساعديه في العمل  بلياقة                

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي للموظف أن ينفذ بأمانة وشرف المهام التي يكلـف             .  واحترام
  .بها
  

  -:المهنية  ) ١٦
وينبغي أن يتسم  يتحلـى      .  ة على نحو يتسم بالبراعة المهنية     ينبغي التعامل مع كل مهم    

  .  بسعة المعرفة والجد في العمل والكفاءة والعناية الفائقة بالتفاصيل
  

  -:الظهور بوضوح  ) ١٧
وكقاعـدة عامـة، يمكـن     .  والتواجد الواضح  يمكن أن يردع انتهاكات حقوق اإلنـسان         

أن يوفر درجة ما من الحماية للمـواطنين ألن         للتواجد الفعال الواضح على أرض الواقع         
كما أن التواجد الشديد    .  من يرتكبون االنتهاكات ال يرغبون في  أن يكونوا موضع مراقبة          

الوضوح ألغراض الرصد يمكن أن  يطمئن األفراد أو الجماعات الذين يمثلـون ضـحايا               
 بـث الثقـة فـي       وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الرصد الواضح علـى         .  محتملين

.  العمليات الحاسمة في مرحلة ما بعد النـزاع، مثل االنتخابات وإعادة البنـاء والتنميـة             
ومن ثم، فإن المقصود بالرصد الفعال هو أن يقوم الشخص بالمـشاهدة  وأن  يـشاهده                 

 .اآلخرون في نفس الوقت
   

      
  

  -:ق والتحقيق بأنها يمكن تعريف عملية تقصى الحقائ



 ٨

 )) اإلنـسان عملية الحصول على براهين أو أدلة خاصة بإحدى حاالت انتهاك حقـوق             (( 
 محـل   اإلنسان لرصد انتهاكات حقوق     الميدانيويستخدم مصطلحا تقصى الحقائق والعمل      

  .بعضها البعض 
اقبتهـا   لهذه العملية من أن المبرر األول لها هو مر         اإلنسانوتنبع حاجة منظمات حقوق     

 فى بلد ما عن كثـب لفتـرة         اإلنسان مالحظة أوضاع حقوق     أي اإلنسانألوضاع حقوق   
زمنية قد تطول أو تقصر لترى المنظمة ماذا كان واقع تلـك األوضـاع يفـى بالمعـايير                  

  .المقبولة عالميا ومحليا 
ت  أشياء عديدة كمراقبة اإلجراءات القانونيـة ،  وانتهاكـا          اإلنسانوتشمل مراقبة حقوق    

  .وأداء الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين  ،اإلنسانحقوق 
  

   :-  
  

 لنتائج عملية تقصى الحقائـق أو التحقيق فيهـا  بهـدف            النظامي عملية التسجيل    فهي
  . عند الحاجة إليها استعادتهاتنظيم هذه المعلومــات بطريقــة تجعل من السهل 

  

      
  

أن األمر ال يقتصر فى العالقة بينهما بوصف أن كل منهما عنصراً مكمل لآلخر ، بـل أن                  
األمر يتجاوز ذلك بكثير ، فاالتساق بين عملية تقصى الحقائق وتوثيقها يساعد المنظمـة              

 أسـتخدم األدوات  بالتـالي و .  ترغـب فـى مراقبتهـا    التي نوع االنتهاكات   اختيارعلى  
  .ة قائمة بأنواع االنتهاكات وتعريف كل نوع منهاالمرجعية ككتاب

   
 تقصى الحقائق وتوثيقها ، ال تكتفى بوضع تعريف لنطاق ما           عمليتيوبالتالى فإن كال من     

  .ينبغى مراقبته من انتهاكات ، بل أنها تضمن أيضا استخدام مصطلحات متسقة 
  

  

       
  .مصادر المعلومات حماية   - ١

ينبغى أال تصري عملية تقصى احلقائق ورصد االنتهاكات مصدر ملزيد مـن التهديـدات واألذى ملـصادر                 
  .لذلك البد من محاية سرية املعلومات بصرامة .  املعلومات 

  .مصداقية المعلومات والبيانات  - ٢
صداقية هذه البيانات   البد أن يضع القائم على عملية جمع المعلومات ضرورة التأكد من م           

 هـو   اإلنسان منظمة تعمل فى مجال حقوق       أيوالمعلومات بدقة آلن معيار نجاح ونزاهة       
 تقوم برصدها وتوثيقها    التيالشفافية ومصداقيتها فيما تعلنه من معلومات عن االنتهاكات         

  .  بشكل خاص االعتبار النظر إلى أهمية هذا وينبغي، 
  



 ٩

  
  
  

     
  

  .تحديد أنواع االنتهاكات 
  

 ينبغـى عليـه توثيقهـا ،    التيالبد أن يكون واضحا للموثق من البداية أنواع االنتهاكات          
  . جرى فيه االنتهاك الذيويعتمد ذلك كثيرا على السياق المحلى 

  

     :-        ألرض المحتلة ، لكنها ال       إغالق المساكن والمحالت ظاهرة شائعة فى ا
  .عظم البلدان األخرى م تحدث فى

  

  :- تجارة الرق ظاهرة سائدة فى بعض المجتمعات األفريقية ولكنها ال تحدث  
  .فى كثيراً من البلدان وهكذا 

  

 تريد مراقبتها ، فتكيـف أنـشطة تقـصيها           التي منظمة هو تحديد الحاالت      أيإذا ما يهم    
  .للحقائق وتوثيقها وفقاً لذلـك 

    :-تقوم بها التيغبة إحدى المنظمات مثال فى قصر أنشطة المراقبة   هو ر 
على االنتهاكات ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية ، ومن ثم ال تتبنى إال االنتهاكات              

   تقع على التي
  .ضمانات المحاكمة العادلة . أ   
   .التعسفي االعتقال. ب  
  . و التعبير الرأيحرية . جـ 
  .ر والعقيدة حرية الفك. د   
  .التعذيـب . هـ 
   .ألقصري االختفاء. و   

  
 نوع معين من االنتهاكات فان مما يساعد المنظمة فى عملهـا  اختير إلى ذلك إذا  باإلضافة

أن تكتب قائمة تجمع فيها مختلف وطرق وأشكال ذلك النوع من االنتهاك ، فـإذا رغبـت                 
 بقائمة مرجعية تـضم مختلـف أنـواع    االسترشادالمنظمة فى مراقبة التعذيب مثال يمكن    

  .التعذيب 
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  :عناصر الواقعـــــة 
  -: حادث انتهاك منفرد وأهم عناصرها وصفتها هيالواقعة 

  :ويطلق عليها كيانات ولكل كيان صفاته ]  جرى الذيما [   الفعل -أوالً  
  . عنف – قتل –تعذيب :    صفاته - ١
  ] . الصدمات الكهربائية –لرصاص إطالق ا: [   الوسيلة المستخدمة - ٢

             واالنتقـام لباعـث     التـشفي  – النقابيالقمع  [   األسباب الكامنة خلف الفعل       -  ٣  
   ] .ديني أو سياسي
  .   أين ومتى تم ارتكاب الفعل - ٤
  ] .قتل الضحية أو جرحه [   نتيجة الفعل - ٥

  ))ده الفعل  ارتكب ضالذيالفرد ((  الضحية -ثانياً  
  . المهنية – الحالة المدنية – نوع الجنس – السن –االسم :   صفاته 

  . ارتكب الفعل الذي الشخص -  :الجاني  -ثالثاً  
  . إليها ينتمي التي الجهة – الرتبة – نوع الجنس – السن – االسم -:          صفاته 

  

 :      
  

ــق  ــيالح  ف
 الصحة

ــي  ــق ف الح
 الملكية

االعتــــراف 
بشخصية الفـرد

 أمام القانون

 التصديقات 

ــي  ــق ف الح
 الغذاء الكافي

حرية الفكـر 
 والضمير والدين

المساواة فـي 
التمتــع بحمايــة

 القانون

حاالت النـزاع 
 أو الطوارئ

ــي  ــق ف الح
 الملبس الكافي

حرية الـرأي 
والتعبيـــــر

 والمعلومات

ــ  ــيالح ق ف
االنتصاف الفعال

 من االنتهاكات

 حالة التنمية 

ــي  ــق ف الح
 المسكن الكافي

التعسف فـي  حرية التجمع 
القـــــبض أو

 حالة المرأة 
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االحتجاز أو النفي

ــي  ــق ف الح
ــدمات الخـــ
ــة االجتماعيــ

 الالزمة

حرية تكـوين 
 الجماعات

ــة  المحاكمــ
 العادلة

 حالة األطفال 

ــي  ــق ف الح
ــن ــضمان م ال
البطالة والمرض
والعجز والترمل
وكبر الـسن أو
ــى ــار إل االفتق
 أسباب المعيشة

ــي  ــق ف الح
المــشاركة فــي
ــة الحكومـــ
والوصول إلـى
الخدمة العامـة
وحرية ونزاهـة

 االنتخابات

ــراض  افتــ
 البراءة

 حالة األقليات 

ــدابير      تـــ
العقوبات بـأثر

 رجعي

حالة الـشعوب 
 األصلية

ــي  ــق ف الح
ة خاصــةرعايــ

ــة لألمومـــ
 والطفولة

ــي  ــق ف الح
الــــــضمان

 االجتماعي

التطفل علـى 
الخصوصيات أو
األسرة أو البيت

 أو المراسالت

ــة  حالـــــ
المجموعات الهشة

 األخرى

ــي  ــق ف الح
 التعليم

ــي  ــق ف الح
ــة العمــل وحري
ــل ــار العم اختي
والظــــروف
المواتيـــــة
ــن ــة م والحماي

 البطالة

تلطيخ الشرف 
 والسمعة

  المصيرتقرير 

ــي  ــق ف الح
المــشاركة فــي
 الحياة الثقافية

حرية الحركـة   
 واإلقامة

 التمييز 
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األجر العـادل حقوق التأليف 
 والمشجع

ــي  ــق ف الح
 المغادرة والعودة

الحياة والحرية 
 وأمن الشخص

حق التمكـين 
مــن النظــام
ــاعي االجتمــ

 والدولي

ــي  ــق ف الح
األجر الواحد عن

 دالعمل الواح

ــي  ــق ف الح
 اللجوء

 الرق 

ــي    ــق ف الح
تكوين االتحادات
العماليــــــة
 واالنضمام إليها

ــي  ــق ف الح
 الجنسية

ــذيب  التعـــ
العقوبة /والمعاملة
الالإنسانيةالقاسية  
 والمهينة

ــي    ــق ف الح
الراحــة ووقــت

 الفراغ

ــي  ــق ف الح
 الزواج واألسرة

  

  

 **   :   
  .االسم  •
 .السن  •
 .تاريخ الميالد •
 .مكان الميالد •
 .الجنس  •
 .الديانة  •
 .وثائق الهوية  •
 .االنحدار •
 .الحالة المدنية  •
 .عدد األبناء •
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 **   :  
  .اسم المصدر  •
 .الصلة بالضحية  •
 .نوع الوثائق المصدرية  •
 .التعاليق  •
 .الوثائق المصدرية  •
  .لغة الوثائق المصدرية •
 .تاريخ الوثائق المصدرية  •
 .عنوان المصدر  •
 .السريــة  •
  

  **    :  
 .صنف الواقعة  •
 .تاريخ بداية الواقعة  •
 .تاريخ نهاية الواقعة  •
 .صنف المكان  •
 .المنطقة  •
 .المكان المحدد  •
 .وصف الواقعة  •
 .دور السلطة  •
 .التهم المنسوبة أو الدوافع المعلنة  •
  .باالنتهاكف القائم صن •
 .عدد الضحايا  •
 .صنف الضحية  •
 .الشهود  •
 .التعاليق  •
 .المستندات والوثائق المساعدة  •
 .التشريعات الوطنية ذات الصلة  •
  التشريعات الدولية ذات الصلة  •
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 **      :  
  .االسم  •
 .الجنس  •
 .الديانة  •
 .االنحدار  •
  .المهنة  •
 .االنتماء  •
 .الهيئات الحكومية أو العسكرية  •
 .التعاليق  •
 .المصدر  •
  

 **    :  
  .صنف التدخل  •
 .تاريخ التدخل  •
 .الجهة المتدخلة  •
 .اإلجراءات المتخذة  •
 .الجهة المتدخل لديها •
 .صنف الرد  •
 .األثر على الحالة  •
 .المساعدة  •
 .التعاليق •
 .المتابعة  •
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  "   
  

 كان الضحية متهما أمام القضاء فيكون من المفيد دراسة كيان الوضع إذافى حالة ما  - ١
   القضائي

  -:أبرز صفاته   ومن       
  .  التهمة الموجهة والعقوبة المحددة لها -أ   
   ] .عسكري – مدني[   فرع القضاء -ب 
  .  المحاماة ومدى استقالل المهنة -جـ
  .  ومدى استقالله القاضي  -د   
  .  وضع الدعوى -هـ 

 المنظمات المشتغلة بفاعلية فى مجال تقديم خدمات لصالح الـضحايا    إحدى  قد تهتم     -٢
  .  ومصدر الدخل -بأن تتقصى عن التفاصيل الخاصة بأسرة  الضحية ، كعدد األطفال  

 التـي ا ضمن البيانـات      ستصنعه التيوفى كل األحوال يترك للمنظمة أمر تقرير الصفات         
  .تجمعها عن كل عنصر

 "   "  
  

    : -   
  :-   يجرى التحقيق فيه الذيوهى تلك المصادر ذات االرتباط المباشر بالحدث 
       -:وتشمل 

  سـندات ملكيـة   / ائقية مثال الضحايا ـ أقاربهم ـ شهود الحدث ومنها الدالئل الوث         
  شظايا الطلقات المستخدمة / وكذا الدالئل الواقعية مثال  ،  األرضي ـ الشهادات الطبية    

  .ـ وقطع المالبس    
   

وال تتطلب المصادر اآللية التأكد من الحقائق التى تميل نحو الثبات ـ وهـى مـضمونة    
  . حد بعيدإلىوموثوق بها 

  

  :-  أخر أووهى مصادر البيانات التى عولجت بشكل .  
  

   :- والتقارير ، والكتب اإلخبارية البيانات ، .  
 المجموعة التى   أو الشخص   به حد بعيد على مدى ما يتمتع        إلى تلك المصادر    يهفوتعتمد  

وهى ال تقبل إثبات حقائق فى ساحة القضاء        .   جمعت البيانات من مصداقية وجدارة الثقة     
  .ال إنها تظل مفيدة لألغراض غير قانونية أ
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 " "   
  

       
  

  :-  : -  
   

     
  

 حـوار عـن     أى الحديث   أثنائه يتم بين شخصين وجها لوجه يتبادالن        شخصيوهو لقاء   
 أوجرى استجوابه حول واقعـة       ي آخر من القائم باالستجواب لشخص      أسئلة هطريق توجي 

  .حدث معين ويطلق عليها جلسات االستماع والتوثيق 
  

      
  
  : للضحايا و أقاربهمالشخصياالستجواب  )  ١( 

 نؤخـذ فـى     أن وال بد    اإلنسان مصادر معلومات هم عادة ضحايا  انتهاكات حقوق          أفضل
 فـى لقـاء     اإلنـسان جواب ضحايا انتهاكات حقـوق      االعتبار الكثير من العوامل عند است     

  : معهم شخصي
 وقد تكون األليمة من تجربتهم إصابتهم التى باإلضرارغالبا ما تكون حالة الضحايا متأثرة       

 ، ينبغى   الشخصي معلومات فإذا وافقوا على االستجواب       احالتهم الذهنية مالئمة كى يعطو    
ضحايا التعذيب والحبس التعسفى    .ناتهم  يزيد من معاإال يحرص من يستجوبهم على   أن

   .إليهم الخصوص يكون فى قبضة السلطات ،وقد يصعب الوصول وجهعلى 
.  شكواهم منها    أو عن حالة انتهاك     إبالغهم ينالهم انتقام فى حالة      أنيخاف الضحايا عادة    

  . حد كبير بسب ذلك الخوف إلىوقد ال يتعاونون 
  
  -:استجواب الشهود )  ٢( 

 يـسردو   أن ثقافة الصمت عموما بين الفقراء ، وهى ثقافة ال تشجع الناس علـى               تسود
قصصهم ، ويصدق ذلك بوجه خاص على القطاع غير المنظم من الفقراء ، وفـى حالـة                 

 لعونها  تشدان الشاهد أو الضحية إليها ينتمي التى إلىء المنظمات ، قد يلزم اللجوء       اعضأ
  . على تحقيق االستجواب 



 ١٧

 ه ال يرحبون بالتوقيع على من يدلون بهمألكن بمعلومات ، باإلدالءبعض الشهود قد يرحب 
 يستجوب الناس فى مقابلته الشخصية رغبتهم       الذي يحترم الشخص    أنال بد   . من بيانات   

  . على سريهم وان يشبع تلك الرغبة اإلبقاءفى 
  

  -:استجواب السلطات والجناة  )  ٣( 
 يجـرى  أن فـى  األشـخاص  مشكلة عدم رغبة هؤالء      اناإلنسيواجه العاملون فى حقوق     

 ، فالعدل والشك يجعالن استجواب السلطات والجناة        اإلطالق على   شخصيمعهم استجواب   
 تحقيـق   إجـراء  الـسلطات    بتطل معينه ، كأن     أوضاعالمشكوك فيهم مهمة عسيرة وفى      

 بـاحثي ل   من خـال   اإلشكالية فى حل تلك     اإلنسان ، قد يوفق العاملون فى حقوق        رسمي
  .السلطات

 علـى   اإلنـسان  ذات نوعية خاصة من حقوق       أوضاعوفى الحاالت التى يثار فيها تناول       
  . المناقشة العامة أثناء الجناة المشكوك فيهم باألسئلة ةمواجهمستوى عام ، يمكن 

  
  -: للمستجيبين ذوى السمات الخاصة الشخصياالستجواب  )  ٤( 

 أو استجواب بعض الناس ، مثل المـسنين         إلىوصل   طرق سبل خاصة للت    األمرقد يتطلب   
  . المعاقين ذهنيا أو ، األميين أو فى سن غضه ، األطفال

  

 الكثير من الحث واالستدراج الموجه للحـصول علـى          واإلدراكقد يتطلب بسطاء العقول     
 كانت قصتهم تـستحق     إذا يقرر من يستجوبهم من البداية ما        أنمعلومات منهم ، وال بد      

 مـصدرا جيـدا     الـذهني فمثال ، قد ال يكون الـشخص المتمتـع بـالتوازن             . التصديق
  .ومات ــللمعل

 "     "   

 "    
   عمـل   إلـى  عملية مكونة من ثالثة خطـوات تحتـاج كـل خطـوت فيهـا                المقابلة أن

  -: متنوعة أشياء

 "   "   
 الشاهد ،   أوتعرف على القضية حتى تألفها وراجع بينك وبين نفسك خلفيات القضية              -١
  .لكن ال تكون فيها أراء مستقبلة .  االثنين معا حتى تعرفها جيدا أو
 محامى الضحية ينبغى مراجعتها قبل االلتقـاء        أعدها بيانات   أوإذا توافرت تسجيالت      -٢

 تـستهلكه عمليـة     الذيتوفر الكثير من الوقت      له وقد    أفضلبالضحية ، فستتيح لك فهما      
  .االستجواب 

  . تعرف كيف ستتصل بالضحية أنعليك   -٣



 ١٨

 يستخدم بها التوثيق ومن التقرير الالزم ومتى سيطلب        التيتحقق بالضبط من الكيفية       -٤
  . الشهادة أو النهائيالتقرير 

 ، كما األول اللقاء لىإ تكون مستعدا الحتمال عدم قدرة الضحية على الحضور أنالبد   -٥
 ألنه تمتعض من ذلك ،      أو تغضب   إالانه قد ال يستطيع االعتذار هاتفيا عن غيابه ، فعليك           

  . يعانى منها التي بالعواقب األسبابغالبا ما ترتبط تلك 
   و التسجيل ، الكاميرات  واألفالم األوراق للقاء جهز معداتك اإلعدادقبل   -٦
 .انك قمت بتدوينها راجع النقاط الهامة وتأكد  -٧
  

 "  "   
 يكون مرحيا بقدر أن الشاهد وال بد أو الضحية إىلاختر املكان املناسب ألجراء جلسة االستماع  - ١

 إحدى مكاتب أو كنيسة أو احملامى ـ أو مكتب الطبيب املعاجل ـ أو فقد يكون دار الضحية اإلمكان،
  - :تتجنب أنماعية لكن عليك اهليئات العامة ىف جمال اخلدمة االجت

 أمرا الطبية قد يبدو للضحية أجهزة وجود أن تدرك أن ينبغى طيب الفحص ىف مكتب إجراء ىف حالة  انه- أ 
  .بالتعذيب يذكرهمهددا كما قد 

 من األدىن يتوافر ىف املكان احلد أن الشاهد لذلك جيب انتباه يشتت أن كل ما من شأنه  ابعد-ب 
  املتحدثني احتماالت مقاطعة 

 الشاهد وقدم كل املشاركني ىف أو الضحية إىلانشىء عالقة متبادلة مع الضحية ، قدم نفسك  - ٢
 حديث  قصري معه ، أطرافجلسات االستماع والتوثيق ، مع الوضع ىف احلسبان ختصيص زمن لتجاذب 

   -:لتخفيف حدة التوتر املصاحبة لعملية التعارف ومثال ذلك 

      ؟  التوثيق أمهيةوسبب . وخربتك ىف هذا اجملال  .ممت هبذا النوع من العمل اشرح له كيف اهت
، ديانته انتماءاته السياسية هل له الوظيفي أو ، التعليمي تارخيه عن بعض التفاصيل الشخصية عن أسئلة أو

  . اخل ……… وعدد أطفاله  العائلي الغذائية ، وضعة عاداته استجمام ، أنشطة
 أو وثائق قانونية ، أو اخلطابات ، أو دالئل مادية تعزز روايته كقصاصات الصحف أياطلب منه  - ٣

  . تقارير طبية أوصور فوتوغرافية ، 
  . كل ما سيقوله سيحاط بالسرية التامة أنطمئن الضحية على  -  ٤
  - :اآلتية املالحظات إىل اإلشارة جيرد الضحية إىلعند بدأ جلسات االستماع  -  ٥

  



 ١٩

  

 –    :   
 بأسلوبه اخلاص ومن املهم قصتهيذكر  )) أنثى أوذكر كان (( ال تقاطع املتحدث دون لزوم ودع الشاهد 

 تدع الضحية يسترسل ىف أن هي صيغة لذلك وأفضل جلسة االستماع بأسلوب النهاية املفتوحة إجراءجدا 
 حتصل كي نقاط معينة وردت ىف سياق حديثة ىلإ العودة حىت ميكن أقواله، من ينتهي أن وما تلقائي،حديث 

 من الالزم ىف فحصك للضحية أكثر ىف وقت مبكر ألسئلة قد يؤدى توجيهك إذ من املعلومات مزيدعلى 
  .معينة وجه إىل االحنراف مما تتلقاه من معلومات إىل

 –      :  
 كل حاالت االنتهاك الضارة أنكمه ىف عملية االستجواب حيث  بتحالناجي يشعر الضحية أنمن املهم 

 ، األمور على جمريات أو حياته على السيطرة على قدرته تقريبا تشمل جتريد الفرد من اإلنسانحبقوق 
 بفقد السيطرة اإلحساس على ما إذا كان سيعاوده ذلك الناجيويعتمد نشوء عالقة ثقة بينك وبني الضحية 

   أي انه له حق التوقف عن الفحص عند الناجي الضحية أخبار لذلك ينبغى إليهية االستماع  عملإثناء ال أم
  . يعده الفاحص بغرض التوثيق الذي بنشر التقرير إذنه سحب أو.نقطة 

 –  :  
 إال يطلبوا التوقف لفترات قصرية لالستراحة ـ أنأن من حق كل املشاركني ىف الفحص مبا فيهم املترجم 

 يتجنبوا طلب االستراحة بسبب ما ىف رواية الضحية من قسوة جتعل أن اجلميع ـ عدا الضحية ـ ينبغى أن
   .الناجيألن ذلك الطلب قد يهبط مبستوى ثقة الضحية .  صعبا إليها اإلنصات

 –    :-  

  :ة لتستخلص منه  بداية القصإلى لإلدالء بأقواله ، عد به الناجيفور إتمام الضحية 
  تفاصيل عن التواريخ ، ومن كان حاضرا ؟ - ١
 أم كان بني احلضور طبيب هل تصرفوا كمعاجلني إذاهل تصرف احلضور مبا يليق ؟ على سبيل املثال  - ٢

  .شاركوا ىف االنتهاكات 
   ؟ وأين ، ومىت بدينهل وقع عليهم انتهاك  - ٣
   طبيعة هذا االنتهاك ؟هيما  - ٤
   املسئولني عنة ؟أوه  املشاركني ىف اقترافأمساء - ٥
   جرى فيها ؟اليت األماكن مواقع هيما  - ٦



 ٢٠

   للحدث ؟آخرين ملثل هذه االنتهاكات ؟ هل هناك شهود آخرينهل تعرض  - ٧
   حدوث الواقعة ؟إثناءما هو شعوره  - ٨
   كيف حدثت هبم باإلجياب بدنية ؟ ىف حالة الرد إصابات أو عالمات أو أعراض أيهل توجد لدية  - ٩

  ؟ تاإلصاباتلك       
  قد اختفت ،وكم من الزمن استغرق شفائها ؟آثارهاهل      * 

  -: و على سبيل املثال أبدوها اليت ردود الفعل النفسية هيما      * 

 . بسببهآخرين الشعور بالذنب ىف توريط أو ، اخلوف واألبناء األهلالقلق على  

   -: إذا كان الضحية قد سجن  -١٠
  . بسجنهم أحاطت اليت الشروط هيـ ما 

  . كفايته من الطعام والشرابلهـ هل توافرت 
  . مراعاة نظافته وصحته الشخصية مبا يلزم من خصوصية لذلك ةمكانيإـ هل وفرت له 

  . ترتيبات النوم ىف سجنه هيـ ما 
  .ـ كم شخص ضمهم مكان االحتجاز 
  ـ كيف عامل السجانون السجناء ؟

   .ـ هل وفرت الرعاية املالئمة للمرضى منهم
الشكاوى البدنية ـ ردود الفعل النفسية (  واجهها بعد وقوع احلدث مباشرا اليت املشكالت هيما  -١١

  ) اليومية تهنشطأ طرأت على اليت يالقيها ىف التعامالت االجتماعية ، والتغريات اليتـ الصعوبات 
اريخ كل حدث منها على  تؤخذ تأن بالضحية ىف مناسبات منفصلة ، ينبغى أوقع قد األذى إذا كان  -١٢

 . وما تاله من عواقب إصاباتحدا ، مبا وقع فيها من 
  

 –     :  
 أي إظهار عدم إىلجيب التقاط ردود فعل الضحية عرب عملية الفحص فمعظم الضحايا الناجون مييلون 

 التدخني أومثل التململ بعصبية انفعال عندما يروون قصصهم وقد يظهرون ىف نفس الوقت عالمات قلق 
  . فترة استراحة إىل تصرفات انفعالية فجائية يعقبها بشعور باحلاجة أواملتواصل 



 ٢١

  . يبدو فيها الضحيـة ىف اشـد حالته قبوال للرد عليهاليت ىف اللحظات إال صعبة أسئلة توجه إاليفضل 
 يغري الفاحص املوضوع ، أن معني ينبغى وعندما يبدو الضحية غري قادر على االستمرار ىف مناقشة موضوع

   . راحةأكثر يأخذ استراحة مث يعاود ترك املوضوع عندما يبدو الضحية أو

 –        :  
 العقائدية ومعرفة آرائه فيما أو الفكرية هحنيازاتإقد حياول الشاهد الضحية استدراك املوثق عن الكشف عن 

  . حتيزات ضدهم أي إظهار أو مسبقة أحكام تصدر أن رأحذيقول 

  

 "    "   
 فيجب التأكد من أخرى قد ال تستطيع مرة انهراجع كافة املذكرات مع الشاهد والضحية وتذكر  - ١

  .استيفاء كافة النقاط الرئيسة 
   .أخرى الضحية مرة أو االتصال بالشاهد ةمكانيإتأكد من  - ٢
 ، فال إضافية من خدمات له تقدمه أن الشاهد خبصوص ما ميكن أو مع الضحية أميناكون  تأنالبد  - ٣

 ىف عالقة ىف حالة وجود عراقيل عملية متنع وفائك بذلك االلتزام معه استمرارك إلغراءتستسلم 
  . كم لديك من خربة أو املال أوكالوقت 

ة واملزمنة على حنو مالئم سواء كانت  يعاجل مشكالته احلادأن من ميكن إىل حتول الضحية أنعليك  - ٤
 ما إليها حتول أن تعاون الضحية ، ينبغى أن اجتماعية ميكن أو قانونية أو ه تأهيليأوخدمات عالجية 

   .حالته يالءم

 "    "   
يكون ]   اخل …غ واخلجول والصموت والثرثار واملبالوالعاديمثل اخلائف [  الشهود أنواعالتمييز بني 

ويوجد بعض التلميحات داله .مفيدا لتحديد الدقيق للمؤشرات الواردة ىف شهادة الضحية وداللة مصدقياهتا 
طريقة تعامل الضحية مع املوثق واملترجم ، ومواضع عدم الدقة التارخيية ىف سرده ، انعدام : على ذلك مثل 

  .دائه ىف ردود فعل غري متوقعة للمثريات العاطفة  ، انفجاره ىف نوبات فجائية من القلق وإب
 ردود أو من تاريخ ، سردهي عدم املصداقية وهى عدم اتساق ما إىل تلمح بعض املؤشرات أن أيضاوميكن  
 يستمع الفاحص أن قد يتضح ذلك بعد أو متباينة ، أوقات إذا وجهت ىف األسئلة خمتلفة عن نفس بإجابات
   .اآلخرينلشهادة 



 ٢٢

 املعلومات ذات الصلة ىف سرد شخص عاىن فعال من إخفاء أو الكذب أوع املبالغة إن اكتشاف مواض
 شعر بضرورة تعديل قصة إذا صعوبة ، فقد يزيف رواية جزئية أكثر أمرانتهاكات ضارة حبقوقه كانسان 

  .ليحصل على بعض املكاسب الثانوية 
 من عدم كفاية سرد ما وقع له فعال  يضيف الضحية زخارف لقصصه ىف حالة خوفهأن -: على سبيل املثال 

   .السياسي ثابتة تربر طلبة للجوء أسس وقوعه ضحية للخوف من االضطهاد على إلثبات
 ونظرا لصعوبة اكتشاف زيف الروايات نظرا سلوكه باحلرج من شعوره معلومات بسبب بإخفاءن يقوم أ

 بعد العديد من جلسات االستماع إالفها لعدم وجود حتديد دقيق هلذه املؤشرات واكتساب املهارة ىف اكتشا
   -: مع ضحايا خمتلفني لذلك  ينصح ىف مثل هذه احلاالت

  . من خمتلف املصادر اآلتيةتوثيق املعلومات   -  أ
  .مقارنة الشهادات بالرباهني املادية   -  ب
ون هلا من احنيازات مصادر املعلومات وما قد يك ىف حالة البيانات املتعارضة ، ينبغى النظر ىف مصاحل و -ج 

  .عالقة باحلادث

     :-  ينكر حقائق القضية أنفمن مصلحة رجل السلطة .  
 أو ، مثل نسيان الشاهد لألخطاء يكتنف عملية الكشف عن احلقائق من املصادر أنفحص ما ميكن   -د

ا ىف حاالت  متامةاملصداقي من التثبت موجه ورغم ذلك ، قد ال ميكن ألسئلةاستخدام من يستجوبه 
 خيتار املرء أن هو آمان السبل أكثر قد يصعب التوفيق بني الروايات املختلفة لنفس احلادث أومعينه 

 أنبل يكتب )) ص (( عذب )) س  (( أنمثال ال يكتب [[ زعما واحدا ، و يسجله بوصفة ادعاء 
  ]] . قد عذبة)) س  (( أنادعى )) ص (( 

  
  
  
  
  
  



 ٢٣

 "   "   
  

   :      :-  
  

ان ـات فى مك  ـ يتم بها جمع البيان    التي فى مكان الواقعة هو الوسيلة       أوالتفتيش العيانى   
 من الممكن جمع دالئل     أن خاصة حيث    أهميةولهذا الوسيلة   . حدوث الواقعة   )  مكان   أو( 

 التفتـيش فـى     أنكما   . ابواسطته الخ   …واقعية ، كطلقات الرصاص ، وقطع المالبس        
 يرسم رسما تخطيطيا يتيح تقديما      أن أو يلتقط صورة    أن المرء   أرادمكان الواقعة مهم إذا     

  . للشهود الشخصي االستجواب إلى إضافة األشياءمصورا للحقائق ، ويمكن جمع هذه 
 واالضطالع  األحداث الحرص الواجب عند القيام بمهام التفتيش فى مواقع          توخي وينبغي

   -:برسائل تقصى الحقائق فى األوضاع التالية 
  .عند وجود صراع مسلح جار فى المنطقة   - ١
   .العسكري ترزح تحت ثقل التحكم التيفى المناطق   - ٢
  .فى المناطق ذات األوضاع المتوترة ألسباب أخرى   - ٣

 تجريهـا   تيالينبغى الحرص أيضا على أال تعترض عملية تقصى الحائق سبل التحقيقات            
 التنـسيق بـين     الـضروري  قد يكون من     األحوالالسلطات   وال تتصارع معها وفى هذه         

                           .    المحليةعمليه تقصى الحقائق وبين جهود السلطات 

  :-    
وسائل  باستخدام الحقائق  أو االثنين معا         إثبات هو علم جمع البيانات  أو        الشرعيالطب  

وقـد اسـتخدمت خـدمات      . خبراء بواسطةعاده ما يجرى ذلك     ٠علميه مثل فحص الجثث   
  .القانوني فى   حاالت االختفاء والقتل غير اإلنسان فى مجال حقوق الشرعيخبراء الطب 

  

  :-     
لـشرطة    وتقـارير ا    األراضي  والخطابات  وسندات ملكيه       الطبيةالشهادات  :الوثائق مثل 

وشهادات القسم الخطية  والتصريحات المشمولة بحلف اليمين مصادر معلومات غنية البد          
أن يضع كل من يجتهد فى العمل على تقصى الحقائق نصب عينية البحث عـن الـدالئل                 

  .  تساعده فى التحقيق أن يمكن التيوالوثائقية 
  

 "  "   
  

 خلطوات إدارة عملية التوثيق خطوة خبطوة كالنص على أي تتكون تلك اإلجراءات من وصف ملموس
 اليت األشكال هيأما االستمارة املعيارية ، وإذا اختريت الثانية فما ) النص احلر ( طرق التسجيل تستخدم 

  : توضيح لتلك الطرق يلي على سرعة تواتر التقارير وفيما أوتستخدم منها ، 



 ٢٤

 :   
 حر لتفاصيل حادث    نصيل شيوعا النتهاكات حقوق اإلنسان وهى تسجيل         األشكا أكثر هي
  .ما 

  

  .ومن أمثلة النصوص الحرة ما ينشر فى الصحف 
وغالبا ما تجمع ورقة الحقائق ما بين معلومات منظمة وفقا لبنية محددة وبـين تقريـر                

  .يسرد الحدث فى هيئة نص حر 
  

ل شهادة خطية وتقرير سبق نشرة فى       كأن تكتب الورقة على أساس مصادر متنوعة ، مث        
 يتقصى الحقائق ، كما قد تدمج بين رواية الضحية الذيصحيفة  ، ونتائج جهود الشخص 

   . والشهود اآلخرينالجانيوروايات 
  

 تكتب ورقة الحقائق بموضوعية ، ولتيسير إعدادها ، يفضل كتابـة التقريـر عـن                ولكي
   .زمنيالحادث بتسلسل 

  :    
 تعمل على توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان أن تستخدم عدة استمارات لذلك اليتقد يكون على املنظمة 

  - :هيالتوثيق ونذكر بأن اخلطوات الالزمة لتوثيق االستمارة 
  .} األفعال ـ أنواع االنتهاكات {  ستوثق اليتحتديد الكيانات  –  أ 
  .ن  تعزى لكل كيااليتحتديد الصفات   - ب 

 –      :-  
 استمارة تستخدم لتسجيل البيانات اجملموعة فور جمموعة ، وميكن النظر إليها كنوع من االستمارات هي

يقع بني جمرد اخذ مذاكرات بطريقة غري منظمة وبني استخدام استمارة التوثيق ، ويستخدمها الشخص أثناء 
  .إجرائه لعملية تقصى احلقائق 

 ماذا ، أين ، مىت ، -: تكون استمارة اخذ البيانات البسيطة من جمرد ورقة مدون عليها جماالت أنوميكن 
  . ملاذا ، من ، كيف 

وقد يترك للمنظمة أمر ما إذا كانت تستخدم استمارة اخذ البيانات أوال ، و إذا أردنا الكمال ينبغى أن 
املعيارية املستخدمة ىف نظام حفظ املعلومات ، تكون استمارة اخذ البيانات اقرب ما يكون لالستمارات 

 متنع ذلك ، أقواها مستوى مهارات العاملني ىف اليتوإعادة استخراجها ، لكن هناك عددا من العوامل  
  .الكشف عن احلقائق 

  



 ٢٥

  -   :-  
لتحقيقات القضائية بعض احلاالت تتطلب توثيق املتابعة ، أمهها حاالت االعتقال واالحتجاز ، وحضور ا

 الطريقة املعتادة للحصول على البيانات اخلاصة باحلالة ، وميكن استخدام خريطة مسار القضية هياألولية 
  -:  بلغتها القضية ومثـال ذلـك اليتاجلنائية كدليل يسترشد به من يستقصون احلقائق لتقرير املرحلة 

  . إجراءات احملكمة بداءهل  •
  . االدعاء هل أتى دور تقدمي شهود •
   .النفيهل أتى دور تقدمي شهود  •
  .هل احلكم صدر فعال  •

  -:وفيما عدا تطورات القضية أمام احملكمة ، فأن هناك أنواع أخرى جيب مراقبته جتديد بياناهتا وهى 
  أي تفسري يطرأ على حالة املتهم    –أ 

  .راج عن متهم حمتجز  يتم اإلفأو يتوىف الضحية ـ أون ميوت نتيجة التعذيب ـ ا ك-:مثال ذلك 
  نتائج التحقيقات  - ب 
كان ((  ارتكاب انتهاكات ختل بضمان احملاكمة العادلة  أوهل هناك استمرار لالنتهاكات معينة   - ج 

  )) من اجلناة بشكل عام أو الشهود ملالحقات من اجلهات األمنية أحديتعرض 
  .التوثيق األولية كلما مجعت معلومات جديدة  يتم تصميم استمارة تلحق باستمارة أنوىف هذه احلالة جيب 

  :    
  

          :-   
 -    :-  

  .وضع قائمة لتعريف للمصطلحات املستخدمة ىف موضوع خاص 

 -   :-  
   :جزئينيددة تستخدمها ىف عملية األرشفة والتبويب ، وتكون عادة من  حممعاين قائمة مبصطلحات ذات هي

  . وامللحوظات الدالة على أغراض استخدامها –املصطلحات 
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   :- خارج نطاق القانون  ( قضائي  هناك فرق كبري بني اإلعدام بدون حكم (   
  صد القتل ، بينما األمر ليس كذلك ىف احلالة واملوت نتيجة التعذيب فاحلالة األوىل ارتكبت بق         
  .الثانية         

  -:ويجرى ضبط المفردات عن طريقتين 
تنفيذ حد املوت ، اإلعدام   -:مثال ذلك .  اختيار املصطلح األفضل عند وجود مصطلحني مترادفني   -  ١

  . خيتار أفضلهاأن وعلى املرء الشرعي
 .ن يكون املصطلح وجيزا شرط أن يكون جامعا مانعا  ويفضل أ- : البحث عن املصطلح الدقيق  - ٢

  

   :- تستخدم جمرد أنمن املمكن "" قتل عدد من األشخاص ىف نفس الزمان واملكان ""  فعبارة 
بس بني املصطلحات وبعضها البعض أي ال يشتبك مصطلح مع لنع الملوذلك  .  "مذحبه " مصطلح 

  .مصطلح أخر غرض استخدام

:     
  

  ) .مجع وتصنيف املصطلحات ومعانيها املختلفة ( البحث   -١ 
 أن إىلوهو تشاور العاملني مع بعضهم البعض ، ومع منظمات حقوق اإلنسان األخرى { االتفاق   - ٢

  . اتفاق على التعريفات إىليصلوا 
 أنن تثبيت استخدامها كمبدأ إىل  اتفاق على املصطلحات آلبد مإىل يتم الوصول أنما (( التوكيد  - ٣

 )) .تفوز بالقبول العام 
   -:  تعتمد علية املصطلحات اليت معرفة السياق - ٤

 بعضها يعتمد على السياق وبعضها األخر ال يعتمد أنىف عملية مجع وتصنيف املصطلحات البد من معرفة 
 مصطلحي مثل العاملي املستوى  ال تعتمد على السياق تقبل علىاليتعلى السياق احمللى فاملصطلحات 

  .}الدية {  اإلعدام ، أما املصطلحات املعتمدة على السياق فلها معان حملية مثل التعويض أوالتعذيب 
  :   التمييز بني املصطلحات القانونية واملصطلحات العامة - ٥

  . حمددة ىف القانون معاين تعىن هياملصطلحات القانونية 
  . يستخدمها العامة ىف لغة حياهتم اليومية اليت فهياملصطلحات العامة 
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 يتم ضبط هذا أن نراقبها وجيب اليت ال انتهاكات حقوق اإلنسان إىل ننصت أن الضروريلذلك من 
  .اإلنصات مبعرفة املصطلحات املستخدمة 

وميكن أجراء الضبط ـ ليس فقط من أنواع االنتهاكات ـ بل أيضا من غرية من الصفات كاملهن ، 
  . ضبط اإلحصائيات إىل حد بعيد إىلب التعذيب ألن ذلك سيساعد وأسالي

  :   
  اإلنسان احلصول على معجم مضبوط باملفردات املستخدمة ىف جمال انتهاكات حقوق إىلعند التوصل   

   -: ىف االعتبار يليال بد من أخذ ما 
  . ارتكب بهالذي األسلوب أوالتمييز بني االنتهاك وبني الطريقة  - ١
  ـ : التمييز بني خمتلف أنواع الضحايا  - ٢

  -:مثال ذلك 
  . التراشق بنريان متقاطعةإثناء مثال ذلك الوفاة بسبب التعرض  جملال الطلقات -  : عمديهجناية غري 

  )) .كاإلعدام مثال ((  اجلناية ارتكبت ضد هدف خمتار أن مبعىن -: نوعى -  :عمديهجنايـة 
   .األحزاب مثل تشتيت قيادات -  :ائيعشو                   

  :   
  .اإلنسانينصح دائما باستخدام استمارات معيارية فى توثيق انتهاآات حقوق 

  -:وهى عبارة عن سجل فارغ ترتب فيه مجاالت بطريقة محددة سلفا ويجرى فيها ** 
  

رة واحدة كما ميكن تسوية الصفات املناظرة هلـا         كل حالة حبيث تقع ىف استما     }أو كيانات   { تسويه عناصر   
  .االستمارةلتقع ىف جماالت تلك 

) جـاين (، واستمارة   } لكيان الفعل   {  تبعا لذلك وجود استمارة ضحية واستمارة حدث         الطبيعييكون من   
مثل اسـتمارة عـن أسـرة    {  املنظمات استخدام استمارات إضافية بقدر ما يناسب عملها  أحداوقد تقرر   

  .}ضحية ال
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    :-  

  .الجنسية. السن .  هو قسم من المعلومات مثل االسم -:  المجال    -أ 
  هو مجموعة من المجاالت المرتبطة ببعضها البعض فمثال يحتوى سجل            -: السجل   -ب

    .………الضحية على مجاالت مثل االسم والجنس 
 ، مثال كملف يـضم سـجالت ضـحايا              هو مجموعة سجالت متماثلة       -:  الملف   –ج  

  .القانونياالحتجاز غير 
 مجموعة من الملفات المرتبطة ببعضها البعض كقاعدة معلومات         هي -: قاعدة البيانات  -د

ملف عن المعلومات الشخـصية عـن      { عن السجناء السياسيين تضم ملفات متنوعة       
  .} القضاء أمامالضحايا ، وملف الدعاوى المنظورة 

 البطاقـة الشخـصية ففيهـا       هي المعلومات المنظمة وفقا لبنية محددة       وابسط أمثلة 
  .صاحبها البطاقة الشخصية وعنوان صاحبها ورقممجاالت مختلفة مثل اسم 

  

 :   
 براهين ضد   أو الحصول على أدلة     أو الجمهور   إلى هذه العملية باألساس التوجه      فتستهد

 كما ذكرنا من قبل لمساعدة      أوة المساعدة القضائية    أحد الجناة لمساعدة الضحايا فى حال     
  .االجتماعى التدخل أوالضحية و لنشدان العدالة 

 -    :-   
عادة ما يكون جمهور وقائع حقوق اإلنـسان هـم المثقفـون ، والمـشرعون والطلبـة                 

 عمل حقـوق     ويعتبر جهاز األمم المتحدة هو أحد األجهزة المتميزة فى         الدوليوالمجتمع  
 يكونـوا علـى درايـة       أناإلنسان ولذلك يجب على العاملين فى مجال حقوق اإلنـسان           

   .  لالستفادة من ذلك الجهازإتباعها يجب التيباإلجراءات 
 -    :-  

الرسالة ، والوسيط ، والمرسل ، والمستقبل تسمى هذه العناصر األربعة مكونات عناصر             
  .لمام بهذه العناصر يرفع كفاءة بث المعلومات واإل. االتصال 

  -: على سبيل المثال و**  
 ،  الموضـوعي بالنسبة للرسالة  يمكن معالجة الموضوع على ثالثة مستويات ، التقرير            

، و يعتمد اختيار المستوى على غـرض الرسـالة والجمهـور       الرأي ،   التفسيريالتقرير  
  .المستهدف 

ات وتقنيات تزيد من جاذبيته ، كالتوضيب الجـاذب للمـواد           أما عن الوسيط ، فهناك أدو     
المطبوعة ، ينبغى أيضا استكشاف استخدام وسائل الجماهيرية كـالراديو والتلفزيـون ،             

  . جمهور عريض إلىوالصحف ، حيث أنها تصل 
على المستقبل ، لذا من المهـم       ))  يصدر مواد المعلومات     الذي((  المرسل   مصداقيةتؤثر  

 أن  وينبغي الدقة والموضوعية فى كتابة التقرير       توخيى المصداقية عن طريق     الحفاظ عل 
  .تناسب المواد المصدرة الجمهور المستهدف لجذبة 
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 -      :-  

 والحركـات العاجلـة ،      اإلخباريـة  الرسـائل    - :هـي اثر هذه المواد ووسائلها شيوعا      
رات ، والعرائض ، ومعـارض الـصور الفوتوغرافيـة ،           واإلصدارات الصحفية ، والنش   

   .…والبرامج اإلذاعية ، ودراما الشارع 
            :-   

  ـ: أوراق الحقائـق 
 فـى   هي تنشر كما    أنوإذا كانت هذه األوراق فى حد ذاتها أداة توثيق لكنها أيضا تصلح               

   -:ل شكل أخر مثا
  . ، أو بيانات االحتجاج أو عمل عاجل يناسب جمهور معين اإلخباريةاإلصدارات   

 -         :-  
 إلى أفراد مختلفين فى قضية معينة تحتاج        أووهو عبارة عن رسالة موجهة للمجموعات       

 اإلعـدام ، أو     أو التعذيب    ، ويكون ذلك فور اعتقال شخص و تعرضه لخطر         فوريتدخل  
  .فور اختفاء شخص 
   -:وتشمل الوثيقة 

  .}الكيانات والصفات { بيانات موجزة عن الحدث   -١
اقتراح ما يكون للجمعية و األفراد المستجيبين أن يفعلوه مثال كتابة عرائض للحكومة  -٢

  .المعنية تطلب منها إيقاف االنتهاكات الواقعة على الضحية 
  -:ن يجب أن توجه لهم العرائض مثال قائمة بم  -٣

   ……… دولة ……… مدينة………المدعى العام ـ ومقرة 
   ………فاكس رقم 

   ………… ورئيس الدولة ………وزير الدفاع 
  

  -        :-  
  .ام التقرير سبق عن األمور الواجب االتفاق عليها قبل تنفيذ بعثة تقصى احلقائق ونتناول هنا أقس فيماأشارته
 توضـيحي يبدأ التقرير المعتاد بملخص يضم بيانا عـن غـرض التحقيـق وبيـان                -١

   .المرجعيةللمصطلحات 
  .بشأنها جرى التحقيق التيجسم التقرير فيتكون من رواية سردية للحوادث  -٢
  .البعثة إليهثم تأتى بعد ذلك خالصة ما توصلت  -٣
 .التوصيات -٤
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 -          :-  

وهى من مواد المعلومات الشائعة وعادة ما تضمن تحليال لبيانات جمعت خـالل             
   -:فترة معينة وهى غالبا ما تشمل 

  .أنواع االنتهاكات   -أ 
  ) .مثل الفالحين والعمال ( القطاعات األكثر عرضة لوقوع ضحايا لالنتهاكات    - ب
  ) .مثل النساء و األطفال ( حقوقها المجموعات االجتماعية المنتهكة  -ج 
   .مجموعات الجناة المتورطين فى االنتهاك  -د 
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 ٣٢

  القسم الثاني

       
  

  :-  
و بصفته هذه حمرم كل التحـرمي يف القـانون          تعترب ممارسة التعذيب انتهاكا حلقوق اإلنسان على جانب خاص من اخلطورة ، وه            

ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب     " الدويل و بصفة خاصة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي ينص يف مادته اخلامسة على انه                 
   . "طة بالكرامةاو ال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احل

  .ه التجاوزات ، حاولت األمم املتحدة خالل سنوات طويلة صياغة قواعد قابلة للتطبيق عامليا و بغية كفالة محاية اجملتمع من هذ
فاتفاقية مناهضة التعذيب و غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة                   

  .وء إيل التعذيب بال استثناء  نصت بوضوح على حظر اللج١٩٨٤ كانون األول ١٠يف 
  .ة يف عدد كبري من البلدان رإال أن نالحظ بأسى أن ممارسة التعذيب مازالت مستم

 اجلمعية العامة بإنشاء صندوق األمم املتحـدة للتربعـات لـضحايا             من الضحايا  و لكي تقدم األمم املتحدة العون إيل الكثريين       
كما أن مهمة األمـم املتحـدة       . عىن بآي حال من األحوال قبوال ضمنيا للتعذيب         التعذيب ، غري أن إنشاء هذا الصندوق ال ي        

  .األولية تكمن يف االستئصال النهائي هلذه املمارسة 
املة القاسية و احلاطة بالكرامة     مث أن األمم املتحدة اعتمدت تدابري خاصة حلماية أفراد اجملتمع من التعذيب وغريه من ضروب املع               

.  
 تأكيد جمموعة من القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت أتاحت منذ إعالهنا تأمني شئ مـن احلمايـة                   عمت و أعادت  فد

. عديد من البلدان    اللألشخاص املسجونني كما إهنا أوصت بإلغاء العقوبات اجلسدية فورا حيث أن هذه التدابري أثرت يف تشريع                 
  .من عمليات إلقاء القبض أو االحتجاز التعسفية أيضا فان من هذه التدابري اخلاصة احلماية 

 القبض على أحد أو حيتجز تعسفيا و        اءلقإ  يتم  وضع مشروع ال ميكن مبوجبه أن       مت وبناء على طلب من جلنة حقوق اإلنسان فأنه       
جز للتعذيب أو   فيما يتعلق أيضا مبعاملة األشخاص املقبوض عليهم أو احملتجزين فال جيوز إخضاع أي شخص مقبوض عليه أو حمت                 

للعنف أو للتهديد أو ألي وسيلة أخرى من وسائل الضغط أو التخدير أو االستجوابات املطولة أو أي إجراء آخر من شـأنه أن                  
  .يهدد أو يقلل من حريته 

 فيها بأنـه ال     مث أن من هذه التدابري اخلاصة أن اجلمعية العامة وضعت مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني جاء                 
جيوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يقوم بآي عمل من أعمال التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة السيئة                     
أو القاسية أو احلاطة بالكرامة أو أن حيرض عليه أو أن يتغاضى عنه مث ليس له احلق أن يتذرع بـاألوامر العليـا أو الظـروف                          

  . ما إيل ذلك االستثنائية و



 ٣٣

و هي متصلة باملوظفني الصحيني و ال سيما األطباء يف محاية املـسجونني و              . و أيضا من هذه التدابري مبادئ آداب مهنة الطب          
من واجب املوظفني   " احملتجزين من التعذيب و غريه من ضروب املعاملة السيئة ، و أول مبدأ من مبادئ آداب مهنة الطب هو                    

بالرعاية الطبية للمسجونني و احملتجزين السيما األطباء منهم أن يوفروا هلم محاية لصحتهم البدنية و العقلية و                 الصحيني املكلفني   
  " .معاجلة ألمراضهم من نفس النوعية و املستويات املتاحة لغري السجناء 

صكوك الدولية أن يقوم األطباء بأعمـال  و أما املبدأ الثاين فهو ينص على انه ميثل خمالفة جسيمة آلداب املهنة و جرمية مبوجب ال             
  .تشكل مشاركة يف التعذيب أو تواطؤا أو حتريضا على هذه األفعال أو حماوالت الرتكاهبا 

  
     

  . نتجه إيل تطبيق االتفاقية التعذيب،بعد هذا الشرح عن أهم التدابري املتخذة ضد 
ليها جلنة مكونة من عشرة خرباء على مستوى عايل و مشهود هلم بالكفـاءة يف ميـدان                 أن اتفاقية مناهضة التعذيب تشرف ع     

  يتم انتخاهبم بطريق االقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول األطراف لفترة مدهتا أربع سـنوات                حقوق اإلنسان ،  
ليت صادقت على هذه االتفاقية بـشأن تنفيـذ      تقوم هذه اللجنة بأخذ تقارير من الدول ا       مع إمكانية إعادة ترشيحهم مرة أخرى       

مث انه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا هبا و بدا هلا إهنا تتضمن دالئل هلا أساس قوى تشري إيل أن تعذيبا ميارس على                       ،    تعهداهتا  
و حتقيقا هلـذه    ،    ومات  حنو منظم يف أراضى دولة طرف فان اللجنة تدعو الدولة الطرف املعنية إيل التعاون يف دراسة هذه املعل                 

 و  عاجلة من أعضائها إلجراء حتقيق سرى وتقدمي تقرير هبذا الشـأن إيل اللجنة بصورة              أكثرالغاية فان للجنة أن تعني عضوا أو        
  .تكون مجيع إجراءات اللجنة سرية 

  

    17   :  
  

 اللجنـة   وتتألف. وتضطلع باملهام املنصوص عليها فيما بعد       )بعد باسم اللجنة    يشار إليها فيما    ( تنشأ جلنة ملناهضة التعذيب      -١
 عال ومشهود هلم بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسان، يعملون يف اللجنـة بـصفتهم   أخالقيرباء على مستوى خمن عشرة   
 مـن ذوى    األشخاصراك بعض    بانتخاهبم مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل وفائدة اشت        اإلطرافوتقوم الدول   . الشخصية

   .اخلربة القانونية
 من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول األطراف،ولكل دولة طرف أن ترشـح            السري ينتخب أعضاء اللجنة بطريق االقتراع       -٢

وتضع الدول األطراف يف اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعـضاء يف اللجنـة               . ها  يشخصا واحد من مواطن   
 اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ولديهم االستعداد للعمـل يف جلنـة            الدويلوق اإلنسان املنشأة مبقتضى العهد      املعنية حبق 

   .مناهضة التعذيب
.  املتحدة لألمم العام   األمني الدول األطراف اليت يدعو إىل عقدها مرة كل سنتني           اجتماعات جيرى انتخاب أعضاء اللجنة يف       -٣

 الدول األطراف ويكون األشخاص املنتخبون لعـضوية        ثلثي من   القانوين أن يتكون نصاهبا     ينبغي  ويف تلك االجتماعات اليت   
 الـدول األطـراف احلاضـرين       ممثلي وعلى األغلبية املطلقة ألصوات      األصواتاللجنة هم احلائزون على أكرب عدد من        

   .املصوتني
 املتحدة ،قبـل    لألمم العام   األمنيويقوم  . نفاذ هذه االتفاقية      جيرى االنتخاب األول يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ           -٤

 أشهر على األقل ،بتوجيه رسالة إىل الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحها يف غـضون                 بأربعةموعد كل انتخاب    
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ا أجبـديا،مع بيـان الـدول        مجيع املرشحني على هذا النحو مرتبة ترتيب       بأمساء قائمة   بإعداد العام   األمنيويقوم  . ثالثة أشهر 
   .األطراف اليت رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إىل الدول األطراف

 يف حالة ترشيحهم مرة أخـرى،غري أن        انتخاهبم ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدهتا أربع سنوات، ويكونون مؤهلني إلعادة            -٥
 يف إليـه  املـشار  االجتماع بعد سنتني،ويقوم رئيس هيتنتمدة عضوية مخسة من األعضاء الذين يتم انتخاهبم يف املرة األوىل      

   . من هذه املادة بعد االنتخاب األول مباشرة،باختبار أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بطريق القرعة٣الفقرة 
لـيت   سبب آخر عن أداء مهامه املتعلقة باللجنة تقوم الدولـة ا           ألي أو عجزه    ته يف حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقال        -٦

رشحته بتعيني خبري أخر من مواطنيها للعمل يف اللجنة للفترة املتبقية من مدة عضوية شريطة احلصول على موافقة أغلبيـة                    
 نصف عدد الدول األطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلـك يف             إجابةالدول األطراف وتعترب املوافقة قد متت ما مل تكن          

   . بالتعني املقترحبإبالغها املتحدة لألممم  أسابيع بعد قيام األمني العاةغضون ست
  .  تتحمل الدول األطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم ملهام املتعلقة باللجنة-٧

  

           17: -  
سوا بأي حال ممثلني أو مندوبني للدول اليت حيملـون          رغم أن الدول األطراف هي اليت ترشح وتنتخب أعضاء اللجنة ، فإهنم لي            

بـل أن أعـضاء اللجنـة       .  بل إن أعضاء اللجنة يعملون كخرباء ممثلني أو مندوبني للدول اليت حيملون جنسيتها              .   جنسيتها  
ى ذلك ،  فإن     وعالوة عل .  يعملون كخرباء بصفتهم الشخصية ،  وهم هبذه الصفة ال جيوز أن يتقلوا تعليمات من أي حكومة                  

،  وإخالص ، ونزاهـة ،       " بشرف  " أهنا سيؤدي املهام وميارس الصالحيات      / كل عضو يعلن رمسياً وقبل استالم مسئولياته أنه         
  ) .        من النظام الداخلي ١٤املادة " ( وضمري حي 

  

 اللجنة  باختصاصهذه املادة،أهنا تعترف     وقت،مبوجب   أييف   ،  تعلن أنألية دولة طرف يف هذه االتفاقية        ) ٢١( و طبقا للمادة    
 ال تفي بالتزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية يف أن تنظر يف تلك            أخرىيف أن تتسلم بالغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا             

ها من دولـة طـرف       املبينة يف هذه املادة،إال يف حالة تقدمي       لإلجراءاتو جيوز أن تسلم البالغات والنظر فيها وفقا          .البالغات  
 كان يتعلق   إذاأعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق هبا نفسها، وال جيوز للجنة أن تتناول، مبوجب هذه املادة ، أي بالغ                    

   : التاليةلإلجراءات ، ويتم تناول البالغات الواردة مبوجب هذه املادة،وفقا اإلعالنبدولة طرف مل يقم بإصدار مثل هذا 
  

 تلفت نظر تلـك الدولـة       أن أن دولة طرفا أخرى ال تقوم بتنفيذ أحكام االتفاقية احلالية،            رأت دولة طرف، إذا     ألي جيوز) أ  (
 هبا يف   إليهاالطرف هلذا األمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف اليت تتسلم الرسالة أن تقدم إىل الدولة الطرف اليت بعثت                   

 بيان خطى يوضح فيه األمر ويتضمن،بقدر ما هـو ممكـن            يأ ،وتفسريا أو ة  غضون ثالثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسال      
   . احمللية اليت اختذت أو ينتظر اختاذها أو اليت بالنسبة هلذا األمراالنتصافومالئم،إشارة إىل اإلجراءات ووسائل 

شهر من تاريخ ورود الرسالة األوىل      يف حالة عدم تسوية األمر مبا يرضى كال من الدولتني الطرفني املعنيتني يف غضون ستة أ               ) ب(
   .األخرى حتيل األمر إىل اللجنة بواسطة إخطار توجهه إىل اللجنة وإىل الدولة أن من الدولتني أليإىل الدولة املتسلمة حيق 

ل االنتـصاف    تتأكد من أنه مت االلتجاء إىل مجيع وسـائ         أن بعد   إال مبقتضى هذه املادة     إليها مسألة حتال    أي اللجنة   لال تتناو )ج(
 املعترف هبا عموما،وال تسرى هذه القاعدة يف حالة         الدويلاحمللية املتوفرة بالنسبة هلذا األمر واستنفادها، وفقا ملبادئ القانون          

 النتهاك الشخص الذي وقع ضحية      إنصاف معقولة أو يف حالة عدم احتمال        بصورة غري  مدة تطبيق وسائل االنتصاف      إطالة
   .و فعال هذه االتفاقية على حن
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   .تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البالغات املقدمة هلا مبوجب هذه املادة) د(
 ودي، تتيح اللجنة مساعيها احلميدة للدول األطراف املعنية هبدف التوصل إىل حل             )ج(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية      ) هـ(

عنـد   ،  تنشئأنوحتقيقا هلذا الغرض،وجيوز للجنة   .عليها يف هذه االتفاقية   للمسألة على أساس احترام االلتزامات املنصوص       
   .جلنة خمصصة للتوفيق ، االقتضاء

أن تزودها بأية معلومات ذات صلة يف       ) ب( يف الفقرة الفرعية     إليها تطلب إىل الدول األطراف املعنية،املشار       أنجيوز للجنة   ) و(
 تكون ممثلة   أن،)ب( يف الفقرة الفرعية     إليهاحيق للدول األطراف املعنية، املشار      ) ز. (ة مبقتضى هذه املاد   إليها مسألة حمالة    أية

   . كليهماوكتابية أأثناء نظر اللجنة يف املسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو 
   ).ب( املنصوص عليه يف الفقرة الفرعيةاإلخطار عشر شهرا من تاريخ استالم أثىنتقدم اللجنة تقريرا، خالل ) ح(
،تقتصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقـائع واحلـل          ) هـ( واردة يف الفقرة الفرعية      إطاريف حالة التوصل إىل حل يف       "١"

   .الذي مت التوصيل إليه
،تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقـائع  )ج( أحكام واردة يف الفقرة الفرعية   إطاريف حالة عدم التوصل إىل حل يف        " ٢"

   . ترفق به املذكرات اخلطية وحمضرا باملذكرات الشفوية اليت أعدهتا الدول األطراف املعنيةأن على
    .ويبلغ التقرير يف كل مسألة الدول األطراف املعنية     

 

     
ن التدابري الىت اختذهتا تنفيذا لتعهداهتا      وجيب أن تقدم الدول األطراف إىل اللجنة عن طريق األمني العام لألمم املتحدة ، تقارير ع               

مبوجب هذه االتفاقية ، وتقدم الدولة أوال تقريراً أولياً يتضمن استعراضاً للتشريعات الوطنية ذات الصلة باالتفاقية ويقدم التقرير                  
سلها إىل الدولة املعنيـة ،      الدوري كل أربع سنوات ، وللجنة أن تبدى كافة املالحظات الىت تراها مناسبة على التقرير ، وأن تر                 

  .وللدولة أن ترد مبا ترتئيه من مالحظات 
  

    التعاهديهمنهجية إعداد التقارير للهيئات 
 "       "  

 –حلقوق اإلنـسان    أن هناك شرطان مسبقان إلعداد أي تقرير يفي بصدق وأمانة بالتزامات الدولة الطرف مبوجب الصك الدويل                 
 –                 هو توافر إرادة سياسية لتحضري تقرير أمني عن مسايرة الدولة الطرف للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان –   – 

  .هو توافر املعلومات والوثائق الكافية 
  

علومات عنصراً أساسياً بالنسبة    إن مجع املعلومات وحتليلها هي عملية مكلفة فيجب ختصيص موارد مادية وبشرية ، وتعترب جودة امل               
ألي تقرير ، وجيب على الدولة إذا كانت تأخذ التزاماهتا ىف تقدمي التقارير على حممل اجلد وأن تكون مستعدة لتكليف مـوظفني                      

ب بالتـايل   هبذه املهمة ، وأن متنحهم الوقت الكايف لتجميع البيانات املطلوبة ، ألن إعداد التقارير يستغرق وقتا من الزمن ،  فيج                    
ختفيف الواجبات األخرى اليت تقع على عاتق املكلفني بإعداد التقارير ،  وإن عدم توافر الوقت الالزم إلعداد التقريـر سـيؤدي                      
على األرجح إىل وضع تقرير غري مرضي ، وأن ترسل إىل وكاالهتا احلكومية وهيئاهتا اإلدارية وغريها من األجهـزة ذات العالقـة                      

  .لومات رسالة واضحة مؤداها أن حتضري هذه التقارير أمر له أولوية ىف اهتمامات احلكومة بعملية مجع املع
  



 ٣٦

 "     "  
  

 *     :  
لك مهما كانت درجـة     من املستبعد أن يتمكن موظف واحد مكلف بإعداد التقرير من تأدية املهمة ىف فترة مقبولة من الزمن ، وذ                  

معرفته وخربته ،  لذلك جيب إجياد نظام متكامل إلعداد التقارير يشارك فيه جمموعة من اخلرباء املوجودين ىف شيت اجملـاالت ذات                      
  .الصلة ىف احلكومة وخارجها 

  
 *   :  

تقدمي التقارير ، وجيب عند الضرورة إعطاء مثـل  إن الفريق املسئول عن إعداد التقارير جيب أن يكون لديه فهم واضح عن عملية         
  هذا الفريق التدريب الالزم لإلملام بدورات التقارير واملبادئ التوجيهية 

  

 *     :  
ية ، ومعرفتـهم    البد من دعوة عدد من املوظفني واملدراء احلكوميني للمشاركة ىف عملية وضع التقرير لالستفادة من خرباهتم العمل                

التفصيلية ، وهو أمر أيضاً يساعد على زيادة تفهمهم ملا للقانون الدويل اخلاص حلقوق اإلنسان من أثر ىف جمال عملهم ومشجعا هلم                 
يـة  خللق بيئة إدارية إجيابية فيما يتعلق بإزالة أي فوارق تكون قائمة بني القانون واملمارسة على الصعيد احمللي وبني املعـايري الدول                    

  .حلقوق اإلنسان 
 جيب على الفريق املكلف بإعداد التقرير أن يويل اهتماماً كبرياً إىل حتديد املشاركني الذين ينبغي دعوهتم لإلسهام ىف هـذه   –لذلك  
  .املهمة 

  
 *    :  

هذه املعلومات ، مع التأكيد على أن املعلومـات ال          ينبغي أن يعرف الفريق ما هي اجلهة اليت لديها املعلومات وىف أي شكل تتوافر               
تتدفق من تلقاء ذاهتا بل جيب مجعها هبمة ونشاط ، ومن املهم واحليوي حتديد نوع املعلومات املطلوبة ، هل هي بيانات خام أولية أم                        

 للرد على طلبات املعلومـات  معلومات مهضومة وحمللة أم معلومات وصفية أم إحصائية ، ومن املهم أن يتم وضع إطار زمين كايف                
وحتليلها  ، وينصح اخلرباء بوضع القائمة بأمساء كل الوكاالت احلكومية واإلدارية فضالً عن املنظمات واألشـخاص املوجـودين                   

  .خارج نطاق احلكومة الذين تتوافر لديهم املعلومات ممن ميكنهم اإلسهام ىف إعداد التقرير 
اهدات وقد ختتلف أيضاً القائمة املوضوعة لتقرير أويل عن القائمة املوضوعة لتقرير دوري، وجيب              وختتلف هذه القائمة باختالف املع    

على املكلف بإعداد التقرير أن يكون على علم تام باحلقوق املوضوعية املشمولة ىف املعاهدة املعنية ومبتطلبات املعاهدة من حيـث                    
  .هلامة للمعلومات تقدمي التقارير لكي يتمكن من تعيني مجيع املصادر ا

  :مصادر املعلومات احمللية )  أ  (  
سنشري الحقاً إىل كيفية االستفادة من استخدام التقارير اليت قدمتها احلكومات ىف وقت سـابق حملاولـة معاجلـة االزدواجيـة ىف           

 أو متثيلية أو عن طريـق جلـان         ويكون من املفيد أيضا مسامهة املنظمات غري احلكومية أو اجملموعات الشعبية          .  متطلبات التقرير 
  .حكومية استشارية وباحثني ىف ميدان حقوق اإلنسان 
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ووسائط اإلعالم وجامعـات    ))  السجون     – الشرطة   –احملاكم  ((  مثل   –وتعترب الوزارات احلكومية واجلهات القضائية واإلدارية       
مات النسائية والعمالية ومنظمات الفالحـني واملعنيـة باألطفـال          األكادمييني والباحثني من املصادر احمللية اهلامة ،  كما تعترب املنظ          

  . وروابط احملامني والصحفيني واملدرسني ومجاعات الدفاع عن حقوق اإلنسان من املصادر اهلامة جلمع املعلومات 
  :مصادر املعلومات الدولية )  ب ( 

يئات احلكومية الدولية مثل األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـصة         هناك ضرورة الستخدام التقارير اليت أعدهتا املنظمات الدولية، اهل        
 تقدمي التقارير عن حقوق اإلنـسان،       دصدتعد بانتظام مواد وتقارير حول مسائل متنوعة، وهي جديرة بأن تقيم لتعيني أمهيتها ىف               

  .  املعنية حبقوق اإلنسانهالتعاهديوقد تشكل مصدر معلومات هامة جداً لدى إعداد التقارير اليت تقدم إىل اهليئات 
واملعلومات اليت تعدها الوكاالت املتخصصة ، يستحسن أن تصل مثل هذه املعلومات وما مياثلها إىل اللجان رأسـاً عـن طريـق                      

 السردية  والواقع أن املكلفني بإعداد التقارير إذا ما استعانوا هبذه املواد لدى إعداد األجزاء            .  التقارير اليت تقدمها الدول األطراف      
  . واإلحصائية من تقاريرهم سيحسنون على األرجح من نوعية وثيقتهم بصفة عامة 

  

     كما تعترب التقارير اليت تلقتها اللجنة من البلدان األخرى ومالحظات اللجان عليها ، مفيدة كمصدر معلومات لكاتب التقرير                  
اصر اليت حتدد نوعية التقرير مـن اإلشـارات إىل النـصوص القانونيـة              ملساعدته ىف زيادة معرفته باملوازنة الواجبة بني شىت العن        

والتشريعية إىل وصف تطبيقاهتا العملية ، والقضايا املقدمة للمحاكم واملبادرات الربناجمية والسياسية والعوامـل والـصعوبات ىف                 
  .التنفيذ واملعلومات اإلحصائية ،  مما يؤدي إىل توسيع نطاق منظور كاتب التقرير 

 البد له أن يتذكر دائماً بأنه عليه مهمة جتميع املعلومات مفيدة وكاملـة ،               – أن الفريق املكلف بإعداد التقارير       –وجتدر اإلشارة   
وإن ذلك يعتمد على قدرته على طرق أبواب كل املصادر ، وعلى إعطاء املعلومات الدقيقة ، فاحلرب على الورق ىف حد ذاته ليس                       

  .لزم أن جتمع بطريقة هاتفة بصورة منظمة تنظيماً جيداً كي تكون مفيدة معلومات ، والبيانات ي
  

 *   :  
إن إعداد أي تقرير يتطلب جهد فريق متعاون؛ إال أنه ىف كل األحوال من الضروري إسناد املسئولية القيادية إىل جهة واحـدة أو                       

تم إتباعه جيب أال تعمل وحدات التقارير ىف عزلة عن بعضها لبعض ،  بـل                إىل شخص أو فريق واحد،  وأيا ما كان النهج اليت سي           
  .جيب أن حتافظ على اتصاالت وثيقة وأن تتعاون عن كثب 

وميكن إتباع طرق خمتلفة لوضع التقارير، فيجوز جتزئة العمل وتوزيعه على جهة منسقة ىف كل من اإلدارات الرئيسية وتكليف كل                    
 على أن يشرف منسق مركزي على كل اجلهات، وميكن مضاعفة أعداد املشاركني وختصيص عدد               جهة مبسئولية وضع جزء معني    

معني من األشخاص ىف جماالت دراية خمتلفة للقيام هبذا املشروع ،  إال أن النهج يعتمد ىف كل األحوال على الظروف احمللية وعلى                       
  .التنظيم اإلداري القائم ىف البلد املعين 

كل املختار فإنه من املهم والضروري هو تنسيق العمل على النحو السليم وتعيني مهام كل شخص بوضوح والتأكد                  وأيا ما كان اهلي   
  -: من إتباع منهج مشترك ىف معاجلة جوهر التقرير، وينبغي التأكيد 

  .أن سرد القوانني املكتوبة فقط ال يعترب كافياً )  أ  (  
ية وبتطبيق القوانني ىف احملاكم وبالربامج والسياسات املتبعة لبلوغ األهـداف وبالعوامـل             أن اللجان هتتم باملمارسة اإلدار    )  ب  ( 

  .والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ املعاهدات 
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  *        :  
عايري الدولية الواردة ىف اتفاقيات أخرى وبني مواد        من املالحظ أثناء تناول مواد اتفاقية مناهضة التعذيب وجود ارتباط بني بعض امل            

   -: االتفاقية أشرنا إليها، وملعاجلة هذه االزدواجية ينصح اخلرباء فريق إعداد التقرير بإتباع اخلطوات اآلتية
 الفريق أن املعلومات اليت يتم إعدادها من أجل إحدى التقارير ستصلح أيضاً لالستخدام بـصورة  جيب أن يكون حتت نظر )  أ    (  

فعالة ىف تقرير أخر ،  لذلك جيب على املكلفني بإعداد التقارير أن يقوموا كخطوة أوىل حبصر للصكوك الـيت صـدقت                      
، مبا ىف ذلك معلومـات عـن دورة تقـدمي           ) ب  أو اليت تعتزم التصديق عليها ىف املستقبل القري       ( عليها فعال حكومتهم    

وجيـب أال   .  التقارير ، واملواعيد احملددة لتقدمي كل من هذه التقارير  والتواريخ اليت مت فيها تقدمي التقارير ىف املاضـي                    
مي يقتصر هذا احلصر على الصكوك اليت يتناوهلا هذا الدليل بل أن يشمل بالضرورة الصكوك األخرى اليت تستوجب تقد                 

  ". اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية " تقارير دورية،  مثال ذلك 
  

جيب على الدول أن حتاول باالستناد إىل هذه القائمة تقييم طبيعة بعض احلقوق اليت تتناوهلا صكوك خمتلفة ومدى تناوهلا ىف                    )  ب  ( 
  . لتقارير إىل أكثر من جهة واحدةفقد تفيد املعلومات اجملمعة بشأن هذه احلقوق ىف تقدمي ا.  كل منها 

  

إذا كانت املعلومات قد سبق أن قدمت إىل هيئة من اهليئات صار على الدولة الطرف أن تورد إشارات مرجعية دقيقـة إىل                      )  ج  ( 
  .هذه املعلومات بدال من إعادة تقدمي املعلومات نفسها 

  

جعية على أنه ينطوي على إعفاء للدولة الطرف من التزاماهتا بتقـدمي            جيب أال ينظر إىل اللجوء إىل أسلوب اإلحاالت املر        )  د    (  
 ،  بل أنه يعترب سبيال لتيسري العبء املترتب على هذه االلتزامات ، ولتمكينها               التعاهديهالتقارير إىل أي هيئة من اهليئات       

ف مصلحة واضـحة ىف ضـمان أن        فمن اجللي أن للدول األطرا    . من االستفادة إىل أقصى حد ممكن من املوارد املتوفرة          
تصبح املعلومات اليت سبق تقدميها إىل إحدى هيئات األمم املتحدة متوفرة ، ىف القالب املالئم ،  لغريها من هيئات األمم                     

  .املتحدة 
      

 *   :  
 يقوم جبمعها ، وتكـون لـه أيـضاً          قد يكون من املفيد إنشاء مركز للتوثيق تكون له صالحيات واضحة حتدد له املعلومات اليت              

صالحيات السعي للحصول على معلومات ، لذلك جيب أن يكون القائمني على هذا املركز على إطالع كامل علـى إجـراءات                     
تقدمي التقارير والتعرف على نوع املعلومات اليت تكون هلا فائدة للمكلفني بإعداد التقارير مبوجب خمتلف االتفاقيات ،  وعنـدما                    

موا أو يتم تنبيههم إىل وجود دراسة ذات صلة أو تقرير أو تشريع أو قضية ىف حمكمة أو مقال ىف صحيفة أن يبادروا إىل البحث                   يعل
  .عن هذه األشياء بنشاط دون أن ينتظروا بشكل سليب حىت تصل إليهم 

 املركز على مجع املواد املتعلقة بالتـشريع         جيب أن يعمل هذا    – لذلك   –إن مركز التوثيق اجليد قد ميثل قلب عملية إعداد التقارير           
وأن جيمع املعلومات اليت تشمل مدى تأثري هذا التشريع ىف الواقع الفعلي ، سواء من الناحية السلبية أو اإلجيابية ،  كما أنه جيـب                         

  .أن يقوم املركز جبمع كل املواد من كافة املصادر املمكنة 
ة تتضمن على نسخ من مجيع املعاهدات ذات الصلة واملبادئ التوجيهية وغريهـا مـن               كما جيب أن يعمل املركز على إنشاء مكتب       

الرسائل الصادرة عن هيئات املعاهدات املختلفة باإلضافة إىل التقارير السنوية اليت تقدمها خمتلف اهليئات التعاونية إىل اجلمعيـات                  
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لة إىل اهليئات التعاونية مبا فيها التقارير املقدمة إىل هيئات املعاهـدات            العامة لألمم املتحدة ، وكل التقارير السابقة اليت قدمتها الدو         
  .اإلقليمية 

وأيضاً يكون من املفيد أن يتضمن مركز التوثيق جمموعة من املؤلفات األكادميية أو الدراسات اهلامة املؤثرة على تفسري معاهـدات                    
ة اخلاص حبقوق اإلنسان ، وبعض اجملالت أو التقارير السنوية الرئيسية           حقوق اإلنسان ، واليت تتناول خمتلف جوانب القانون الدولي        

  . ىف جمال حقوق اإلنسان والتقارير اهلامة للمنظمات غري احلكومية على الصعيدين الوطين والدويل 
  

  "صياغة التقرير "  
نا إليه ، وينبغي مراعاة أن تكون لغة التقريـر          بعد مجع املعلومات يبدأ الفريق عملية الصياغة الفعلية للتقرير طبقا للنهج الذي أشر            

لغة متوازنة ، وأن يكون هناك منهج مشترك فيما يتعلق جبوهر التقرير ، وجيب أن تتم مرحلة الصياغة على أوسع نطاق ممكن فيما                       
حتها ىف التقرير النهائي    بني الوكاالت احلكومية ذات الصلة ملناقشة العناصر املكونة للتقرير ، وذلك لضمان اكتمال املعلومات وص              

،  كما يفضل أن يوزع مشروع التقرير على املسئولني احلكوميني والوكاالت غري احلكومية واجملوعات الشعبية للحـصول علـى                    
فريق تعليقاهتم حول التقرير حملاولة اخلروج بتقرير مرضياً ملواطين الدولة املقدمة للتقرير وللحكومة اليت تفي بالتزامها التعاهدي ولل                

  الذي أعد التقرير وهليئة اخلرباء اليت تنظر فيه ىف إطار حوار بناء مع ممثلي الدولة املقدمة للتقرير  
  

  "القسم األول العام  " 
  : صورة قطرية  )) ١

  : األرض والسكان ] أ  [ 
الدميوغرافيـة والدينيـة للبلـد      ينبغي أن حيتوي هذا القسم علي معلومات عن اخلصائص الرئيسية اجلغرافية واالثنية اللغوية  و              

  .وسكانه 
  :اهليكل السياسي العام ] ب[

ينبغي أن يقدم هذا القسم وصفاً موجزاً للتاريخ واإلطار السياسيني ونوع احلكومة وتنظيم الـسلطات التنفيذيـة والتـشريعية                   
  .والقضائية 

  :اخلصائص االقتصادية واالجتماعية والثقافية ] ج[
سم علي معلومات عن مؤشرات خمتلفة من بينها الناتج القومي اإلمجايل ، والدخل بالنسبة للفرد الواحد                ينبغي أن يشمل هذا الق    

، ومعدل التـضخم    )) رأس املال يف القطاعني العام واخلاص       / أي العالقة بني نسبة عائد العمل       (( ، والتوزيع الوظيفي للدخل     
  .ومعدل البطالة ، ونسبة اإلملام بالقراءة والكتابة وميزانا التجارة واملدفوعات ، والديون اخلارجية ، 

  :اإلطار القانوين العام حلماية حقوق اإلنسان ] د [
  :ينبغي أن يشمل هذا القسم معلومات عما يلي 

 ما هي السلطات القضائية أو اإلدارية أو غريها من السلطات املختصة اليت تدخل يف صـالحيتها مـسائل متـس حقـوق      -١
  .اإلنسان
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ما هي سبل االنتصاف املتاحة ألي فرد ، ذكراً كان أو أنثي ، يدعي أن أيا من حقوقه قد أنتهك ، وما هي نظم التعـويض                           -٢
  .املتوفرة للضحايا 

 ما إذا كانت أي من احلقوق املشار إليها يف خمتلف االتفاقيات مشمولة باحلماية سواء يف الدسـتور أو مبوجـب تـشريع                       -٣
 كذلك فهل توجد يف الدستور أو يف هذا التشريع احملدد أحكام تسمح بعدم التقيد هبا ويف ظل أية                   منفصل، وإذا كان األمر   

  .ظروف
 ما إذا كان من املمكن االحتجاج بأحكام خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان أمام احملاكم أو غريهـا مـن اجلهـات                      -٤

، أم أن من املتعني حتويلها إيل قوانني داخلية أو لوائح إدارية كـي              القضائية أو السلطات اإلدارية فتقوم هذه بإنفاذها رأساً         
  .تقوم السلطات املعنية بإنفاذها 

   
  : اإلعالم النشر عن االتفاقية وتقارير البلد املقدمة إيل اللجنة  )) ٢
يف يتم توزيع النسخ من     بأي طريقة وإيل أي حد جري نشر نص االتفاقية ؟ هل ترجم نص االتفاقية إيل لغات حملية ؟ وك                  ] أ  [ 

  )) .يرجى تعيينها يف حالة اإلجياب (( هذه الترمجات ؟ هل هناك حاجة إيل مساعدة األمم املتحدة يف هذا اخلصوص ؟ 
  ما هي الوكاالت احلكومية اليت أعدت التقرير ؟ هل مت استقاء أو تلقي املعلومات من أية مصادر أخري غري احلكومة ؟ ] ب[
   دائرة اإلطالع علي التقرير علي املستوي احمللي؟ هل كانت حمتوياته موضوع مناقشة عامة؟ما مدي اتساع] ج[
  
  :املركز القانوين لالتفاقية   )) ٣
  .} أعاله ) د  ( ١بقدر ما مل يتم تناوله بصورة كاملة يف إطار القسم { 
من السلطات أن تقوم مباشرة بتطبيق أي من احلقوق         ما هو مركز االتفاقية يف القانون احمللي ؟ هل جيوز للمحاكم وغريها             ] أ  [ 

  )) .يرجى تقدمي تفاصيل عن هذا التطبيق (( الواردة يف االتفاقية ؟ 
يرجى إرفاق نصوص هذه    (( ما هي احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية اليت يعترف هبا الدستور أو غريه من التشريعات ؟                 ] ب[

  )) .من جانب احملاكم وغريها من السلطات األحكام وتقدمي تفاصيل عن تطبيقها 
يرجى إرفـاق   (( ما هي احلقوق اليت تتناوهلا علي وجه التحديد أحكام يف القانون الوطين تنص علي عدم التمييز ؟                                  ] ج[

  )) . نصوص هذه األحكام 
  الصلة ؟هل أدي التصديق علي االتفاقية إيل إدخال أية تعديالت علي القانون احمللي ذي ] د [ 
إيل أي مدي وبأي حنو تكون احلقوق املعترف هبا يف االتفاقية مكفولة لغري املواطنني ؟ وما هو املربر الـذي يـساق ألي                       ] هـ[

  تفرقة بني املواطن وغري املواطن ؟ 
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  )  "العملي( القسم الثاني " 
من االتفاقية ، فيقـدم      ) ١٦ : ٢( ير للمواد من    ويتضمن القسم العملي معلومات مفصلة عن كيفية تنفيذ الدولة مقدمة التقر          

عن كل واحدة منها معلومات عن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية املتخذة ألعمال أحكامها ، وكذلك معلومات عن أي                  
هنم من املهم للجنة أن     حاالت حمددة مت فيها تطبيق تلك التدابري ، وىف مجيع األحوال جيب إدراك املعلومات اإلحصائية املتوافرة أل                

  .حتصل على صورة واضحة ال عن الوضع القانوين فحسب   بل عن الوضع القائم من الوجهة الفعلية 
فيجب أن حيتوى التقرير على أهم األحكام القانونية احمللية ذات الصلة باالتفاقية ، ومن الضروري كذلك أن ترفـق بـالتقرير                     

ة ، وكذلك نصوص أي أحكام إدارية أو قضائية صادرة أو تدابري متخذة تطبيقا لالتفاقيـة                القوانني واللوائح األخرى ذات الصل    
األسبانية أو اإلجنليزية   (( بشكل مباشر أو غري مباشر ،  وبقدر اإلمكان جيب تقدمي هذه النصوص بإحدى لغات العمل ىف اللجنة                   

  )) .أو الروسية أو الفرنسية 
  

ل القسم العملي بالتفصيل ، وتستبعد اللجنة أي معلومات تتسم بالعمومية أو الغموض وحىت ال               وجيدر التنويه بأنه البد من تناو     
  . تضطر اللجنة إىل طلب إيضاحات جديدة من الدولة املعنية 

  

 وقد تناولنا ىف هذا القسم العملي أحكام االتفاقية مادة مادة ، و قدمنا أمثلة عملية بسيطة من واقع التـشريعات االحتاديـة ىف                      
مقابل نصوص االتفاقية وأيضاً حول منهجية إعداد التقارير طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنة مناهضة التعذيب والواجب مراعاهتـا                 

  .عند إعداد التقرير 
  

 "   "  
   : ١املادة 
م  عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد ،جسديا كان أ          أي' بالتعذيب  ' ألغراض هذه االتفاقية،يقصد     -١

عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على معلومات أو              
ختويفـه أو    على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو                

مييز  سبب يقوم على التألي أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو العذاب   - شخص ثالث    أي هو أو    إرغامه
 كان نوعه،أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمسي أو أي شخص يتصرف بصفته                  أيا

الرمسية وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبات أو                 
   .الذي يكون نتيجة عرضية هلا

 يتضمن أو ميكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق         ينوط أو تشريع    دويل صك   أي ال ختل هذه املادة ب     -٢
  . أمشل

  



 ٤٢

 "       "  
   :٢املادة 
 أخـرى ملنـع     إجراءات أو قضائية فعالة أو أية       إدارية تشريعية أو    إجراءات تتخذ كل دولة طرف      -١

   .ضائيالق خيضع الختصاصها إقليم أيأعمال التعذيب يف 
 كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو هتديدا          أيا ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية        -٢

 كمـربر   األخـرى  حالة من حاالت الطوارئ العامـة        أية أو   داخليباحلرب أو عدم استقرار سياسي      
   .للتعذيب

  . عامة كمربر للتعذيب ال جيوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفني أعلى مرتبة أو عن سلطة -٣
  

 **   ))1  2: (( -  
 التعذيب ألغراض االتفاقية ، وكما جاء من املبادئ التوجيهية ، فإنه جيب يف ضوء هذا التعريف تقدمي مجيـع             ١     تعرف املادة   

  .ة أو املهينة املعلومات ذات الصلة عن التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني
 الدول األطراف مبنع التعذيب من احلدوث منعاً فعاالً ، فتنص علي وجه التحديد علي أنه ليست هنـاك أي                    ٢    وتلزم املادة   

  .ظروف ميكن أن تربر التعذيب 
التعريـف      وتسعي اللجنة إيل احلصول علي معلومات دقيقة حول تعريف التعذيب يف القانون الوطين ، وما إذا كـان هـذا        

   .١متوافقاً مع التعريف الوارد يف املادة 
 يف التقارير ، يتعني علي الدول األطراف أن تتذكر أنه سوف تطلب منها فيما بعد معلومـات حمـددة                    ٢    وعند تناول املادة    

 أن تقدم الـدول عنـد       ، وعليه ينبغي   ] ١١ ،   ١٠ ،   ٤[ حول العقوبات القانونية والتدابري الوقائية ، وال سيما مبوجب املواد           
تناول املادة يف تقاريرها معلومات عن التدابري التشريعية واإلدارية والقضائية اليت اختذهتا ملنع حدوث التعذيب ، ومن املهم بصفة                   

  .أو ظروف حدث فيها التعذيب فعالً ، خمالفة ألحكام االتفاقية ) حىت ولو كانت منعزلة ( خاصة وصف أية حاالت 
من هذه االتفاقية ، جيب أن يتذكر املكلفون بإعداد التقارير أن هناك صـكوكاً               ) ١ ( ٢ املعلومات املتعلقة باملادة         وعند مجع 

مـن   ) ٢ ( ٢املادة  : " أخري تتطلب كذلك معلومات حول اعتماد التشريعات وغريها من التدابري ، واملواد ذات الصلة هي                
من العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           ) ٣( و ) ١ ( ٢ياسية ، واملادة    العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس     

 من االتفاقية الدولية للقضاء علي مجيع أشـكال التمييـز           ٥واجلملة األويل من املادة      ) ٢ ( ٢واالجتماعية والثقافية ، واملادة     
 من اتفاقية القضاء    ٣فصل العنصري واملعاقبة عليها ، واملادة       من االتفاقية الدولية لقمع جرمية ال     ) أ  ( العنصري ، واملادة الرابعة     

من هذه االتفاقية ، جيب أن يتذكر        ) ٣( و   ) ٢ ( ٢، وعند مجع املعلومات املتعلقة باملادة       " علي مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
  .االجتماعية والثقافية املكلفون بإعداد التقارير أن موضوعات الطوارئ العامة وتقييد احلقوق االقتصادية و

  
  



 ٤٣

   )  "٢ ، ١م ( أحكام املعايري الدولية املشار إليها فى التعليق على " 
      :  

  
  - :٢ / ٢مادة 
تعهد كل دولة طرف يف هذا العهد ، إذا كانت تدابريها التشريعية أو غري التشريعية لقائمة ال تكفـل                   ت

قوق املعترف هبا يف هذا العهد ، بأن تتخذ ، طبقا إلجراءاهتا الدستورية و ألحكام هـذا                 فعال إعمال احل  
  . العهد ، ما يكون ضروريا هلذا األعمال من تدابري تشريعية أو غري تشريعية 

       :  
   ) :٣ ، ١ /( ٢مادة 
رف يف هذا العهد بأن تتخذ ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدولييـن             تتعهد كل دولة ط   . ١

، والسيما علي الصعيدين االقتصادي والتقين ، وبأقصى ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلـزم مـن                  
خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي باحلقوق املعترف هبا يف هذا العهد ، سالكة إيل ذلك الـسبل                 

  . سبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابري تشريعية املنا
للبلدان النامية أن تقرر ، مع ايالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان والقتصادها القـومي ، إيل أي                 . ٣

  . مدي ستضمن احلقوق االقتصادية املعترف هبا يف هذا العهد لغري املواطنني 
  

         :  
   :٢ / ٢مادة 

تقو الدول األطراف عند اقتضاء الظروف ذلك ، باختاذ التدابري اخلاصة وامللموسة الالزمة ، ىف امليدان                
االجتماعي وامليدان االقتصادي وامليدان الثقايف وامليادين األخرى ،  لتأمني النماء الكايف واحلماية لبعض              

نتمني إليها ، على قصد ضمان متتعها ومتتعهم التام املتـساوي حبقـوق             اجلماعات العرقية أو لألفراد امل    
وال جيوز ىف أية حال أن يترتب على هذه التدابري ،  كنتيجة لـذلك ،                 .   اإلنسان واحلريات األساسية    

إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة ختتلف باختالف اجلماعات العرقية بعد بلوغ األهداف اليت اختذت               
  . ها من أجل

   :٥مادة 



 ٤٤

 من هذه االتفاقية ،  تتعهد الدول األطراف حبظر التمييـز  ٢إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة ىف املادة    
العنصري والقضاء عليه بكلفة أشكاله ، وبضمان حق كل إنسان ،  دون متييز بسبب العرق أو اللون أ                   

   األصل القومي أو اإلثين ،  ىف املساواة أمام القانون ،
  

         :  
  

  :أ   / ٤املادة 
  :تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية

باختاذ مجيع التدابري، التشريعية وغري التشريعية، الالزمة لقمع أو ردع أي تشجيع علـي ارتكـاب                 )  أ(
ملماثلة أو مظاهرهـا، وملعاقبـة األشـخاص        جرمية الفصل العنصري والسياسات العزلية األخرى ا      

   .املرتكبني هلذه اجلرمية
  

         :  
   :٣املادة 

 والثقافية،  واالقتصادية واالجتماعيةتتخذ الدول األطراف يف مجيع امليادين، والسيما امليادين السياسية          
 منها، لكفالة تطور املرأة وتقدمها الكاملني، وذلك لتضمن هلا          التشريعيكل التدابري املناسبة،مبا يف ذلك      

   .ممارسة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والتمتع هبا على أساس املساواة مع الرجل
  

  "املعلومات اليت تتطلبها املادتني " 
    . ظوروإيذاء املتهم جسمانيا أو معنويا حم  تعريف التعذيب ىف القانون الوطين -أ   

  )ـ  جرمية التعذيب ىف قانون العقوبات
  ـ  استعمال القسوة من املوظفني العموميني ىف قانون العقوبات 

كما أنه جيب معاجلة أي قصور ىف التعريف الوارد ىف قانون العقوبات عن التعريف الوارد ىف االتفاقية خاصة فيمـا يتعلـق بقـصور                       
مـن   ) ١(  إيراد بعض الصور أو عدم مشوله لتجرمي بعض الصور الواردة ىف املادة              النموذج التجرميى ىف القانون الوطين عن     

  .االتفاقية 
  

  البد من اإلشارة طبقا ألحكام املعايري الدولية ذات الصلة املشار إليها ، على إعمال مبدأ املساواة كافة اجلماعات العرقية أو                      -ب    
  .ون أو األصل القومي ىف التمتع هبذه احلقوق اإلثنية ، وانعدام أي متييز بسبب اجلنس أو الل

  

  .  اإلشارة إىل أي نصوص قانونية تتضمن ردع أي فعل يشجع على ارتكب هذه اجلرمية على أساس عنصري -ج  
  



 ٤٥

  .  التعليمات اإلدارية اليت واإلجراءات اليت اختذهتا الدولة سواء من الناحية التشريعية ملنع أعمال التعذيب -د   
  

اإلشارة إىل النصوص القانونية اليت حتظر ممارسة التعذيب ىف حاالت احلرب أو حاالت الطوارئ أو التذرع باألوامر الصادرة                    -هـ  
  . عن موظفني أعلى مرتبة 

  

    اإلشارة إىل أي حاالت تعذيب حىت ولو كانت متثل حاالت فردية واإلشارة إىل كيفية معاجلة هذه احلوادث-و   
مة اخلاصة بالتدابري التشريعية واإلدارية اليت ختاطب رجال الشرطة بشأن اإلجراءات الالزمة حلماية مجيع األشخاص                حتديد القائ  -ال  

  .  من التعرض للتعذيب أو من أي معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة 
  . تصور مبسط لتطوير هذه التدابري من واقع املمارسة العملية - ي

 "          "  
  من االتفاقية )  ٣( المادة 

  

 توافرت لديها أسباب    إذاأو أن تسلمه إىل دولة أخرى،       ")  ترده أن(" شخص أو تعيده   أي ال جيوز ألية دولة طرف أن تطرد         -١
   .حقيقة تدعو إىل االعتقاد بأنه سيكون يف خطر التعرض للتعذيب

 كانت هذه األسباب متوافرة، مجيع االعتبارات ذات الصلة، مبا يف ذلك ، يف حالة               إذاتصة لتحديد ما     تراعى السلطات املخ   -٢
  . االنطباق ، وجود منط ثابت من االنتهاكات الفادحة أو الصارخة أو اجلماعية حلقوق اإلنسان يف الدولة املعنية

  
 **   ))3: (( -  

 ) ٢ ( ٣شخص ، أو رده ، أو تسليمه إيل دولة يتعرض فيها خلطر التعذيب ، وتتضمن املادة                 طرد أي    ) ١ ( ٣     متنع املادة   
  .معايري لتقييم هذا اخلطر 

     وعند تناول هذه املادة يف التقارير ، يتعني علي الدول األطراف أن تصف التدابري التشريعية أو غريها من التدابري الـيت مت                      
ادة من االتفاقية ، وجيب أن يصف التقرير ما هي السلطة اليت تبت يف أمر تسليم شخص مـا أو             اعتمادها إلعمال أحكام هذه امل    

طرده أو رده ، وأن يذكر ما إذا كان ميكن الطعن يف قرار متخذ حول هذا املوضوع ، وما هي إجراءات مثل هذا الطعن ، كما                          
 حيصل عليه ذو االختصاص لتمكينهم من البـت يف أمـر            جيب أن يشري التقرير إيل ماهية أي تدريب خاص ، يف حالة وجوده ،             

 للتعذيب إذا مت طرده أو إعادته أو تسليمه ، أو للبت فيما إذا كان الشخص                ٣احتمال تعرض الشخص الذي يشري إيل يف املادة         
ا االحتجاج بأحكام قد تعرض فعالً للتعذيب يف بلده ، وعالوة علي ذلك جيب أن تقدم التقارير معلومات عن أية حاالت يتم فيه                 

هذه املادة من االتفاقية ، والقرارات اليت اختذهتا السلطات يف كل حالة ، وكذلك معلومات عن املعايري اليت أخذت هبا السلطات                     
  .املختصة عند إصدار قراراها ، وكما ذكر آنفاً فإنه جيب تقدمي املعلومات اإلحصائية حيث تكون متوفرة 

 من هذه االتفاقية يف التقارير ، جيب علي املكلفني بإعداد التقارير أن يقيموا املعلومات املوجودة الـيت                  ٣     وعند تناول املادة    
من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ] ١٣ ،   ١٢[ مجعت ألغراض مواد ذات صلة يف صكوك دولية أخرى ، وخصوصاً املادتان             

من االتفاقية الدولية للقضاء علي مجيع أشـكال التمييـز          ) و   ( ٥و   " ٢) " د  ( و   " ١) " د   ( ٥املدنية والسياسية ، واملادة     
اليت تعاجل حق حرية االنتقال ، واحلق يف        ( من اتفاقية القضاء علي مجيع أشكال التمييز ضد املرأة           ) ٤ ( ١٥العنصري ، واملادة    

  ) .الوصول إيل أي مكان عام ، والطرد والتسليم 



 ٤٦

  

  "ملشار إليها فى التعليق أحكام املعايري الدولية ا" 
  
      :   
  

  : ١٢املادة 
  . لكل فرد يوجد على حنو قانوين داخل إقليم دولة ما حق حرة التنقل فيه و حرية اختيار مكان إقامته -١
  . لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، مبا يف ذلك بلده -٢
 املذكورة أعاله بأية قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون ، و تكون ضرورية حلماية األمـن القـومي أو                     ال جيوز تقييد احلقوق   -٣

النظام العام أو الصحة العامة أو األدب العامة أو حقوق اآلخرين و حرياهتم ، وتكون متمشية مع احلقوق األخرى املعترف هبـا                      
  . يف هذا العهد 

  .  من حق الدخول إىل بلده ال جيوز حرمان أحد ، تعسفا ،-٤
  

  : ١٣املادة 
ال جيوز إبعاد األجنيب املقيم بصفة قانونية يف إقليم دولة طرف يف هذا العهد إال تنفيذا لقرار اختذ وفقا للقانون ، و بعد متكينه ، مـا مل            

لى السلطة املختصة أو علـى      حتتم دواعي األمن القومي خالف ذلك ، من عرض األسباب املؤيدة لعدم إبعاده و من عرض قضيته ع                 
  . من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك ، و من توكيل من ميثله أمامها أو أمامهم 

  
  

        :  
   :٥املادة 

  : احلقوق املدنية األخرى ، والسيما )  د  (  
  .حدود الدولة احلق ىف حرية احلركة واإلقامة داخل  "  ١"     
  . احلق ىف مغادرة ي بلد ، مبا ىف ذلك بلده ، وىف العودة إىل بلده  "  ٢"     

  احلق ىف دخول أي مكان أو مرفق خمصص النتفـاع سـواء اجلمهـور ، مثـل وسـائل النقـل والفنـادق واملطـاعم                         )  و     (  
  .             واملقاهي واملسارح واحلدائق العامة 

  
        :   

   :٤ / ١٥املادة 
  .متنح الدول األطراف الرجل واملرأة نفس احلقوق فيما يتعلق بالتشريع املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم



 ٤٧

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
  .لطرد أو الرد   السلطة املختصة ىف إصدار أمر التسليم أو ا-أ   
  النصوص القانونية اليت جتيز للشخص الصادر األمر بتسليمه أو طرده أو رده الطعن على هذا القرار ، واحملكمة املختـصة ىف                       -ب  

  .نظر هذا الطعن 
  

تصة ىف البت     السلطة املختصة ىف ادعاء الشخص باحتمال تعرضه إىل التعذيب إذا مت طرده أو إعادته أو تسليمه ، السلطة املخ                    -ج    
بادعائه تعرضه فعالً للتعذيب ىف بالده ،  وينبغي وصف هذه اآللية وطريقة عملها ، وهل جيوز للشخص االحتجاج أمام الـسلطات                      

  . من االتفاقية ٣الوطنية بأحكام املادة 
  

ليمهم أو طردهم أو ردهم      ينبغي أن تقدم الدولة معلومات عن أي حاالت يتم فيها االحتجاج من قبل األشخاص املطلوب تس                -د      
  :بادعاءات تعرضهم فعالً للتعذيب ىف بلداهنم أو احتمال تعرضهم لذلك  ، مع اآلخذ ىف االعتبار 

  .  املعايري املتخذة أساساً إلصدار القرارات ىف مثل هذه احلاالت -
  .  تقدمي معلومات إحصائية ىف حالة توافرها -
  

ات الصلة إىل ضرورة اإلشارة على إعمال مبدأ املساواة ىف التمتع باحلق ىف حريـة االنتقـال                   وتشري أحكام املعايري الدولية ذ      -هـ  
واحلق ىف الوصول إىل أي مكان عام والطرد والتسليم ،  وذلك دون متييز قائم على أساس العرق أو اللون أو األصل االجتماعي أو                        

  .اجلنس 
  

م األشخاص أو الطرد أو الرد الذين يدعون تعرضهم للتعذيب ىف بلـداهنم أو               وضع تصور حلل اإلشكاليات املتعلقة بعمليات تسلي      
احتمال تعرضهم لذلك ىف حالة تسليمهم أو ترحيلهم مبا يتوافق مع أحكام االتفاقية والقانون الوطين ، وحيقق الغاية من إعمال املادة                     

  .الثالثة من االتفاقية 
  

 "    "  
  التفاقية من ا ٤المادة

 أي، وينطبق األمر ذاتـه علـى قيـام    اجلنائي تكون مجيع أعمال التعذيب جرائم مبوجب قانوهنا أن تضمن كل دولة طرف     -١
   . حماولة ملمارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة يف التعذيببأيةشخص 

  .  يف االعتبار طبيعتها اخلطريةتأخذات مناسبة  جتعل كل دولة طرف هذه اجلرائم مستوجبة للعقاب بعقوب-٢
  
  
  
  



 ٤٨
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من االتفاقية اجلوانب املختلفة اللتزامات الدول بتنفيذ االتفاقية عن طريق ضمان املعاقبة القانونية علي               ] ٩ إيل   ٤[ تعاجل املواد   

 مبا يف ذلـك حماولـة       –ضمن التزام كل دولة طرف بأن جتعل التعذيب         تت ) ١ ( ٤فاملادة   .   ٤اجلنايات املشار إليها يف املادة      
 جرمية يعاقب عليها القانون اجلنائي ، وتشري املادة كذلك إيل           –التعذيب واملشاركة فيه ، كالتحريض عليه والتواطؤ يف ارتكابه          

  .علي ارتكاب هذه اجلرائم " عقوبات مناسبة " وجوب فرض 
 ، وجيب أن تعطي تفاصيل عن األفعال املختلفـة          ٤ القوانني اجلنائية اليت جيري هبا أعمال املادة         وجيب أن تورد التقارير نصوص    

وخصوصاً عن الفروق بني جرائم كشروع شخص يف السلطة يف ارتكاب جرميـة تعـذيب ، أو                  ) ١ ( ٤املشار إليها يف املادة     
بات املفروضة علي وجه التحديد علي أي من هذه اجلرائم ، مبا يف             ارتكابه للتعذيب فعالً ، أو إصداره أمراً بارتكابه ، وعن العقو          

ذلك اإلجراءات التأديبية ، وتسعي اللجنة للحصول علي معلومات عن عدد وطبيعة القضايا اليت طبقت فيها هذه القـوانني ،                    
لة احلكم بـالرباءة ، وعلـي       وعن نتيجة هذه القضايا ؛ وجيب أن تصف التقارير العقوبات اليت وقعت أو أسباب التربئة يف حا                

الدول األطراف أن تفرق بتقاريرها أمثلة من األحكام املبنية علي هذه القوانني ، فإذا كان عدد هذه القضايا كبرياً وجب إرفاق                     
  .األحكام اليت تعد مناذج ملا تضمنته أحكام أخرى 

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
ل التعليق ىف املادة األوىل والثانية إىل النصوص القانونية اليت تؤمث جرمية التعـذيب ، وينبغـي أن                    سبق اإلشارة عند تناو     -أ      

  -: يتناول التقرير معلومات اخلاصة عما إذا كان القانون يعاقب على 
  .  الشروع ىف جرمية التعذيب -
  )) .اجلرمية التامة ((   ارتكاب جرمية التعذيب فعالً -
  . كاب جرمية التعذيب والتحريض عليه   إصدار أمر بارت-
 فإذا كان القانون ينص على أن اجلزاء اجلنائي ال يوقع إال ىف حالة ارتكـاب                –  العقوبات املفروضة على أي من هذه اجلرائم          -

  . فيجب اإلشارة عما إذا كان قانون الشرطة ينص على عقوبات تأديبية بشأن هذه اجلرائم –اجلرمية تامة 
  

 التقرير أيضاً اإلشارة إىل إحصائيات عن القضايا اليت قدم مرتكبوها إىل احملاكمة اجلنائية والعقوبات اليت وقعـت                    يتطلب  -ب  
حبقهم أو أسباب الرباءة ،  ويفضل أن تكون اإلشارة إىل هذه األحكام إشارة موجزة ىف التقرير ، وأن ترسل نسخ مـن هـذه                         

   . األحكام ضمن مرفقات التقرير أو مناذج منها
  

 "       "  
  من االتفاقية ٥المادة 

            يف احلـاالت  ٤قامة واليتها القضائية على اجلرائم املشار إليهـا يف املـادة            إل تاإلجراءا تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من         -١
   :التالية

ضع لواليتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على منت طائرة مسجلة يف تلك               خي إقليم أيعند ارتكاب هذه اجلرائم يف      ) أ   (
   .الدول



 ٤٩

   . تلك الدولة مواطينون مرتكب اجلرمية من كعندما ي) ب  (
   . تلك الدولة ،إذا اعتربت تلك الدولة ذلك مناسبامواطين عليه من اجملينعندما يكون ) ج (

 إلقامة واليتها القضائية على هذه اجلرائم يف احلاالت اليت يكون فيهـا             إلجراءاتا تتخذ كل دولة طرف باملثل ما يلزم من          -٢
 دولة من   أية إىل   ٨ عمال باملادة    بتسليمه خيضع لوالياهتا القضائية وال تقوم       إقليم أيمرتكب اجلرمية املزعوم موجودا يف      

   .الدول اليت ورد ذكرها يف الفقرة أ من هذه املادة
  . الداخلي والية قضائية جنائية متارس وفقا للقانون أيتفاقية  ال تستثىن هذه اال-٣
  

 **    ))5 : (( -  
 والية قـضائية    ٢ ، وهي تقيم يف الفقرة       ٤ مبمارسة الوالية القضائية فيما خيتص باألفعال املشار إليها يف املادة            ٥     تتعلق املادة   

  .شبه عاملية علي هذه اجلنايات 
زود التقارير اللجنة بنص التدابري التشريعية وغري التشريعية اليت اختذهتا الدولة مقدمة التقرير لتنفيـذ كـل حكـم                   وينبغي أن ت  

 إلقامة واليتها القضائية علي اجلرائم قيد البحث ، وينبغي أن تناقش علي وجه اخلصوص ما إذا كانت مثل هذه                    ٥تضمنته املادة   
قانون الوطين ، حبيث يشملها هذا القانون أينما وقعت ومهما كانت جنـسية مرتكبـها أو                األفعال تعترب جرائم عاملية مبوجب ال     

وجيـب أن ترفـق     .  ضحيتها ، كما جيب أن تصف التقارير بالتفصيل أية قضايا طبقت فيها تلك القوانني ، مع نتائج التطبيق                   
  .بالتقرير أهم األحكام واملقررات الصادرة عمالً هبذه التدابري 

  "ومات املطلوبة بشأن هذه املادة املعل" 
تتضمن املادة اخلامسة اإلشارة إىل عاملية جرمية التعذيب ، وجيب اإلشارة عما إذا كان القانون الوطين يعتربها من هذه اجلرائم ،                     

ـ                     ادام وحق السلطات الوطنية ىف املالحقة اجلزائية ملرتكب هذه اجلرائم مهما كانت جنسية مرتكبها أو جنـسية الـضحية ، م
مرتكب اجلرمية يدخل ىف نطاق واليتها القضائية ،  وىف حالة إذا ما قامت السلطات الوطنية باملالحقـة اجلزائيـة أن تـشري ىف                        

  .التقرير إىل القضايا اليت طبقت فيها هذه القوانني وآثرها 
  

 "       "  
  من االتفاقية ٦المادة 

قوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة املعلومات املتوفرة هلا، بأن الظروف تربر احتجـاز شـخص موجـود يف                      ت -١
.  قانونية أخرى لضمان وجود فيهـا        إجراءات تتخذ أية    أو باحتجازه   ٤ يف املادة    إليهمشار    يدعى أنه اقترف جرما    أراضيها

طابقة ملا ينص عليه قانون تلك الدولة على أال يستمر احتجاز الـشخص              م األخرى القانونية   واإلجراءاتويكون االحتجاز   
   . لتسليمهإجراءات أي دعوى جنائية أو من اختاذ أي إقامة للمدة الالزمة للتمكن من إال

   . فيما يتعلق بالوقائع األوىل التحقيق بإجراء تقوم هذه الدولة فورا -٢
 خمتص للدولة اليت هو من مواطنيها ، أو         بأقربن املادة على االتصال فورا       م ١ شخص حمتجز وفقا للفقرة      أي تتم مساعدة    -٣

   .مبمثل الدولة اليت يقيم فيها عادة أن كان بال جنسية



 ٥٠

،باحتجاز ٥ لدى قيام دولة ما، عمال هبذه املادة،باحتجاز شخص ما،ختطر على الفور الدول املشار إليها يف الفقرة أ من املادة                     -٤
 أن من هذه املادة     ٢ الذي تتوخاه الفقرة     األوىلوف اليت تربر اعتقاله ،وعلى الدولة اليت جترى التحقيق          هذا الشخص وبالظر  

  .  كان يف نيتها ممارسة واليتها القضائية إذا عما اإلفصاح من النتائج إىل الدول املذكورة مع إليهترفع فورا ما توصلت 
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 من الدول األطراف أن تكون لديها إجراءات مناسبة تضمن أن أي شخص يشتبه يف ارتكابه جرماً مـشاراً                   ٦     تتطلب املادة   
  . سيحتجز للمدة الالزمة إلقامة دعوى جنائية أو اختاذ إجراءات لتسليمه ٤إليه يف املادة 

وأن تصف أية قضايا فعليه طبقـت فيهـا ،        وجيب أن تقدم التقارير نص اإلجراءات التشريعية املتخذة يف إطار هذه املادة ،          
كما جيب أن تقدم معلومات عن السلطات املكلفة بتطبيق خمتلف جوانب هذه املادة ، وأن تبني كيفية ضمان متتع الشخص                    

   ) .٣ ( ٦احملتجز بالضمانات املنصوص عليها يف املادة 
  

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
صوص قانونية وطنية تتضمن إجراءات القبض واالحتجاز ألي شخص يشتبه ىف ارتكابه جرمية التعذيب ،               يتعني اإلشارة إىل أي ن    

وعن مدد احتجاز هذا الشخص ، وعن متتعه حبق االستعانة مبحامي ومبترجم ، وحق التظلم من أمر احتجازه أمام قاضي خمـتص                      
ز الشخص حلني اختاذ إجراءات تسليمه ، ومـا هـي الـسلطة             للبحث يف قانونية االحتجاز ، وأن توضح املدة املعقولة الحتجا         

مع حتديد اختصاصاهتا طبقا للقانون مـع إيـراد         )   أم إدارية    –هل سلطة قضائية    ( املختصة بتطبيق خمتلف جوانب هذه املادة       
  . احلاالت العملية إن وجدت 

    
 "  "  

  من االتفاقية ٧المادة 
 من اجلرائم املنصوص عليها     ألي اخلاضع لواليتها القضائية شخص يدعى ارتكابه        اإلقليم اليت يوجد يف      تقوم الدولة الطرف   -١

، بعرض القضية على سلطاهتا املختصة بقصد تقدمي الشخص للمحاكمة ،إذا مل            ٥ يف احلاالت اليت تتوخاها املادة       ٤يف املادة   
   .تقم بتسليمه 

 الذي تتبعه يف حالة ارتكاب أية جرمية عادية ذات طبيعة خطرية مبوجب قانون              لوباألس تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس       -٢
 بأي واإلدانة أال تكون معايري األدلة املطلوبة للمقاضاة        ينبغي ٥ من املادة    ٢ يف الفقرة    إليهاتلك الدولة ،ويف حاالت املشار      

   .٥ من املادة ١ يف الفقرة يهاإل أقل صرامة من تلك اليت تنطبق يف احلاالت املشار األحوالحال من 
 مـن   بـأي  فيما يتعلق    اإلجراءات القانونية ألي شخص تتخذ ضده تلك        اإلجراءات تكفل املعاملة العادلة يف مجيع مراحل        -٣

   . ٤ يف املادة إليهااجلرائم املشار 
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ليت مل تسلم شخصاً وجد علي أرضها وكان مـشتبهاً يف ارتكابـه جرمـاً                يتعني علي الدول األطراف ، ا      ٧     مبوجب املادة   

 ، وأن تعرض القضية علي سلطاهتا املختصة من أجل اختاذ اإلجراءات املناسبة حملاكمته جنائياً يف احلاالت                 ٤كاملوصوف يف املادة    
  . أعاله ٥احملددة يف املادة 

 وأن تعطي أمثلة عملية علي تطبيقها ، وأن تصف          ٧ات املتخذة لتنفيذ املادة          وينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن اإلجراء      
، وجيب أن ترفق بالتقرير أمثلة من األحكام الصادرة مبوجـب            ] ٣ ،   ٢[ كيفية تنفيذ الضمانات املنصوص عليها يف الفقرتني        

  .هذه املادة 
  

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
 املشتبه ىف ارتكابه ألي من اجلرائم املنصوص عليها ىف االتفاقية ىف حالة القبض عليه أو احتجازه ىف إقلـيم                    تعاجل هذه املادة حالة   

الدولة واجتاه نيتها بعرض القضية على سلطاهتا املختصة حملاكمته ضمن إطار واليتها القضائية وعدم تسليمه ،  فإنه جيب علـى                     
ن بأن تكون إحالته إىل احملكمة بذات أسلوب املتبع ىف حالة ارتكاب جرمية عاديـة ذات                الدولة إعماال ملبدأ املساواة أمام القانو     

طبيعة خطرية  ، مع ضرورة توافر ضمانات احملاكمة العادلة سواء فيما يتعلق بأدلة املقاضاة أو اإلدانة ،  حبيث ال جيوز ألي حالة                        
ل العادية ، وينبغي أن تضمن الدولة عرضه على حمكمة خمتصة           من األحوال أن تكون أقل صرامة من تلك اليت تنطبق ىف األحوا           

  .من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  ) ١٤( وحمايدة تتوافر فيها كافة الضمانات املنصوص عليها ىف املادة 
 املساواة أمام القانون ىف قـانون       وينبغي بالتايل اإلشارة إىل معاجلة القوانني الوطنية هلذه احلاالت ، واإلشارة إىل مدى إعمال مبدأ              

  .اإلجراءات اجلزائية أو الدستور 
 "      "  

    من االتفاقية٨المادة 
 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف أية معاهدة لتسليم اجملرمني تكون قائمة بـني الـدول                ٤ يف املادة    إليها تعترب اجلرائم املشار     -١

   . هذه اجلرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها يف كل معاهدة تسليم تربم بينهابإدراج اإلطرافوتتعهد الدول . فاإلطرا
  

 جتعل التـسليم    األوىل تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة ال تربطها هبا معاهدة لتسليم اجملرمني، وكانت الدولة                 إذا -٢
 قانونيا للتسليم فيما خيتص مبثل هذه       أساساجيوز هلذه الدولة اعتبار هذه االتفاقية       مشروطا بوجود معاهدة لتسليم اجملرمني،      

   . طلب التسليمإليها املنصوص عليها يف قانون الدولة اليت يقدم األخرىوخيضع التسليم للشروط . اجلرائم
قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا       اليت ال جتعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه اجلرائم            األطراف تعترف الدول    -٣

  . طلب التسليمإليهاللشروط املنصوص عليها يف قانون الدولة اليت يقدم 
يف املكان الـذي حـدثت فيـه         ، كما لو أهنا اقترفت ال     األطراف وتتم معاملة هذه اجلرائم ، ألغراض التسليم بني الدول           -٤

  . ٥ من املادة ١ واليتها القضائية طبقا للفقرة ةبإقام يف أراضى الدول املطالبة أيضافحسب، بل 
  
  
  



 ٥٢
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وجيب أن تذكر القـوانني  .  أعاله ٤ إيل تسهيل تسليم األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم أي أفعال موصوفة يف املادة         ٨هتدف املادة   

 ، كما جيـب أن تـصف        ٨ص التدابري املعتمدة لتنفيذ املادة      واللوائح اليت حتكم التسليم يف الدولة مقدمة التقرير ، وأن تورد ن           
  .التقارير أيضاً أية قضاياً حقيقة تقع حتت هذه املادة 

  

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
 أحكـام   تتناول هذه املادة عن إجراءات التعاون الدويل فيما بني الدول والدول األخرى ، ويتعني بالتايل عند تناول اإلشارة إىل                  

االتفاقيات والقوانني اليت تنظم عمليات تسليم األشخاص املشتبه ىف ارتكاهبم جلرائم التعذيب والتدابري أي التعليمات اإلدارية أو                 
اللوائح التنفيذية اليت تنظم عمل السلطات فيما يتعلق بعمليات التسليم ، وأيضا أن تصف التقارير أي قضايا حقيقية تقع حتـت                     

  .هذه املادة 
  

 "       "  
  من االتفاقية ٩المادة 

 اجلنائية املتخذة بشان    باإلجراءات أكرب قدر من املساعدة فيما يتعلق        األخرى األطراف تقدم الدول    أن على كل دولة طرف      -١
   .لإلجراءاتيع األدلة املوجودة يف حوزهتا والالزمة ،مبا يف ذلك توفري مج٤ يف املادة إليها من اجلرائم املشار أي

  

 من هذه املادة وفقا ملا قد يوجد بينها من معاهـدات لتبـادل املـساعدة      ١ تنفيذ الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى الفقرة        -٢
  . القضائية

  
  

  

 **   ))9: (( -  
كن من املساعدة القضائية ىف مجيع اإلجراءات اجلنائية املتعلقة حبـاالت            تتبادل الدول األطراف أكرب قدر مم      ٩على أساس املادة    

  . التعذيب 
وجيب أن تصف التقارير األحكام الوطنية اليت تنطبق على تبادل املساعدة القضائية ،  وأن تقدم معلومات عن أية قضايا حقيقية                     

  . ة  من االتفاقية عليها بصورة مباشرة أو غري مباشر٩مت تطبيق املادة 
  ٤وختتتم هذه املادة سلسلة املواد اليت تتناول جوانب خمتلفة من االلتزام جبعل التعذيب واألفعال األخرى املشار إليها ىف املـادة                      

 من هذه االتفاقية ،  يتعني على املكلفني بإعدادها أن           ٩ إىل   ٤جرمية يعاقب عليها القانون ،  وعند تناول التقارير للمواد            )  ١( 
:  واملواد ذات الـصلة هـي       .   وا أن املعاقبة القانونية على جرائم معينة مطلوبة أيضا مبوجب عدة صكوك دولية أخرى               يتذكر

 مـن   ٤،  واخلامسة ، والثالثة من االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها ، واملـادة                  ) ب  ( املواد الرابعة   
وينبغي تقييم املعلومات اجملمعة عند تناول تلك املواد ىف تقـارير           .   مجيع أشكال التمييز العنصري      االتفاقية الدولية للقضاء على   

  . أخرى لتبني مدى فائدهتا بالنسبة لالتفاقية احلالية 
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  "أحكام املعايري الدولية املشار إليها فى التعليق " 
          : 

  : ٣املادة 
تقع املسؤولية اجلنائية الدولية، أيا كان الدافع، علي األفراد وأعضاء املنظمات واملؤسسات وممثلي الدولة، سواء كـانوا مقـيمني يف                    

  :إقليم الدولة اليت ترتكب فيها األعمال أو يف إقليم دولة أخري
 هذه االتفاقية، أو باالشتراك فيها، أو بالتحريض مباشرة عليه، أو بـالتواطؤ             إذا قاموا بارتكاب األفعال املبينة يف املادة الثانية من        ) أ(

   .عليه
  . مباشرة يف ارتكاهباأزارواإذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جرمية الفصل العنصري أو ) ب(
  

  :ب /  ٤املادة 
  :تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية

 عـن ارتكـاب     املسئولنيتشريعية وقضائية وإدارية للقيام، وفقا لواليتها القضائية مبالحقة وحماكمة ومعاقبة األشخاص            باختاذ تدابري   
األفعال املعرفة يف املادة الثانية من هذه االتفاقية أو املتهمني بارتكاهبا، سواء كان هؤالء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة أخري                       

  .أو كانوا بال جنسية
  

   :٥املادة 
جيوز أن حياكم املتهمون بارتكاب األفعال املعددة يف املادة الثانية من هذه االتفاقية من قبل حمكمة خمتصة من حماكم أية دولة طرف يف                       

لـك  االتفاقية ميكن أن تكون هلا والية علي هؤالء املتهمني أو من قبل حمكمة جزائية دولية تكون ذات والية قضائية فيما يتعلـق بت                      
  .الدول األعضاء اليت قبلت واليتها

  
  

        :  
   : ٤املادة 

تشجب الدول األطراف مجيع الدعايات والتنظيمات القائمة على األفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية مجاعة من لـون                
ول تربير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية وال متييز العنـصري ،  وتتعهـد                  أو أصل أثين واحد ، أو اليت حتا       

باختاذ التدابري الفورية االجيابية الرامية إىل القضاء على كل حتريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله ،  وتتعهد خاصة ،                       
 ٥اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وللحقوق املقررة صراحة ىف املادة          حتقيقاً هلذه الغاية ومع املراعاة احلقة للمبادئ الواردة ىف          

  : من هذه االتفاقية ، مبا يلي 
اعتبار كل نشر لألفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ،  وكل حتريض على التمييز العنصري وكـل                    )  أ    (  

تكب ضد أي عرق أو أية مجاعة من لون أو أصل أثين أخر ،  وكذلك                عمل من أعمال العنف أو حتريض على هذه األعمال ير         
  . كل مساعدة للنشاطات العنصرية ،  مبا ىف ذلك متويلها ، جرمية يعاقب عليها القانون 
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يـز  إعالن عدم شرعية املنظمات ، وكذلك النشاطات الدعائية املنظمة وسائر النشاطات الدعائية ، اليت تقوم بالترويج للتمي                )  ب  ( 
  . العنصري والتحريض عليه ،  وحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك ىف أيها جرمية يعاقب عليها القانون 

  .   عدم السماح للسلطات العامة أو املؤسسات العامة ، القومية أو احمللية ،  بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه )  ج  ( 

  "أن هذه املادة املعلومات املطلوبة بش" 
تتناول هذه املادة أحكام النصوص القانونية وإجراءات التدابري اإلدارية والتشريعية لتبادل املساعدة القضائية بني الـدول األطـراف            
لتقدمي معلومات بشأن القضايا املتعلقة بارتكاب جرائم التعذيب ، مبا فيها ارتكاب جرمية التعذيب على أساس التمييـز أو الفـصل                     

 ٩لعنصري ، وينبغي أن يوضح التقرير بشكل مفصل أحكام هذه النصوص وأي حاالت متعلقة بتطبيق األحكام الواردة ىف املـادة                     ا
من االتفاقية ، فيما يتعلق جبرمية التعذيب ، سواء الشروع فيها أو ارتكاهبا فعالً أو التحريض أو األمر بارتكاهبا ، وأن أحكام القوانني                       

  .لقضائية وتبادل املعلومات بشأن هذه اجلرائم دون استثناء تتضمن املساعدة ا
  

 "   "  
  من االتفاقية ١٠المادة 

 فيما يتعلق حبظر التعذيب على الوجه الكامل يف برامج تدريب املوظفني املكلفـني              واإلعالم تضمن كل دولة إدراج التعليم       -١
دنيني أو العسكريني ، والعاملني يف ميدان الطب ، واملوظفني العموميني أو غريهم ممن تكون هلم                بانفاذ القوانني سواء أكانوا من امل     

   . شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملتهألي فرد معرض أيعالقة باحتجاز 
 يتم إصدارها فيما خيتص بواجبات ووظـائف مثـل           تضمن كل دولة طرف إدراج هذا احلظر يف القوانني والتعليمات اليت           -٢

  . األشخاصهؤالء 
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عمالً هبذه املادة فإن التعليم واإلعالم فيما يتعلق حبظر التعذيب جيب أن يشكالً جزءاً ال يتجزأ من بـرامج تـدريب املـوظفني                       
ن الطب ، واملوظفني العموميني وغريهم ممن قد تكون هلم عالقة           املدنيني والعسكريني املكلفني بإنفاذ القوانني ، والعاملني ىف ميدا        

  . باحتجاز األشخاص املقبوض عليهم أو املعتقلني أو املسجونني أو استجواهبم أو معاملتهم ىف الدولة مقدمة التقرير 
عن برامج تدريب األشـخاص     وجيب أن تقدم التقارير معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذه املادة ، وان تفيد خاصة                 

وتسعي اللجنة للحصول على معلومات عن حمتويات هذه الربامج ،  مبـا ىف               .   ١٠املكلفني باملهام املختلفة املذكورة ىف املادة       
ذلك املعلومات عن تدريب العاملني ىف ميدان الطب على التعرف على التعذيب ،  والتعرف أيضاً على اآلثار الالحقة للتعذيب                    

كما أن اللجنة هتمها أيـضاً املعلومـات املتعلقـة          .   وجيب أن تناقش التقارير مدى فعالية الربامج املختلفة         .   دين والنفسي   الب
  . مبشاركة املنظمات غري احلكومية ىف جهود التدريب واإلعالم 

  

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
خاص املكلفني بإنفاذ القوانني والعاملني ىف ميدان الطب مما قد تكون هلم عالقة             أن تقدم الدولة معلومات عن برامج تدريب األش       

باحتجاز األشخاص املقبوض عليهم أو املعتقلني خاصة على التعرف على آثار التعذيب واآلثار الالحقة للتعذيب البدين والنفسي                 
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ربامج ىف تغري سلوك وأداء األشخاص املكلفني بإنفـاذ         ، وجيب أن تقدم الدولة ضمن التعليق على هذه املادة مدى فاعلية هذه ال             
القوانني وآثارها من واقع املمارسة العملية ،  كما أنه جيب اإلشارة أيضا عما إذا كانت الدولة معنية مبشاركة املنظمـات غـري                       

 حظر التعذيب كإدمـاج هـذه       احلكومية احمللية والدولية ىف جمال تدريب هؤالء العاملني ،  وأيضا فيما يتعلق بنشر الدعوى إىل               
  .املبادئ ىف مناهج التعليم العام  وىف كليات احلقوق وكليات الشرطة 

  
 "          

   "  
  من االتفاقية ١١المادة 

اته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات املتعلقة حبجز ومعاملة        تبقى كل دولة قيد االستعراض املنظم قواعد االستجواب،وتعليم       
 خيضع لواليتها القضائية، وذلـك      إقليم أي التوقيف أو االعتقال أو السجن يف        أشكال شكل من    ألي الذين تعرضوا    األشخاص

  .  حاالت تعذيبأيبقصد منع حدوث 
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 ألساليب االستجواب واألحكام املتعلقة حبجز ومعاملة األشخاص املقبوض علـيهم أو            تتطلب هذه املادة إجراء استطالع منظم     
  .املعتقلني أو املسجونني 

فيجب أن تقدم التقارير معلومات عن التدابري املتخذة من أجل التنفيذ الفعال هلذا االستطالع املنظم ، وجيب اإلفـادة بـشكل                     
 وعن اإلجراءات   ١١ برصد املعاملة الصحيحة لألشخاص املشار إليهم ىف املادة          خاص عن القوانني واللوائح والتعليمات اخلاصة     

وجيب أن تصف التقارير بالتفصيل أية أجهزة أو آليات مقامة هلذا الغرض            .  املنفذة لتطبيق هذه املعايري ومدى فعالية هذا التطبيق         
ار هذه املادة  ، مراقبة الشرطة وموظفي الـسجون ،           وجيب بصورة خاصة أن تشمل املعلومات اليت يتضمنها التقرير ىف إط          .   

وبقدر عدم تغطية اجلزء األول من التقرير حلقوق السجناء والضمانات املتوفرة           .   واإلجراءات املتبعة ملعاجلة مثل هذه الشكاوى     
   . ١١هلم ،  يتعني على الدول مقدمة التقرير أن تعاجل هذه املسالة ىف إطار املادة 

 من هذه االتفاقية ،  جيب أن يتذكر املكلفون بإعداد التقارير أن مثة مـواد ذات                 ١١ ،   ١٠علومات ألجل املادتني    وعند مجع امل  
من االتفاقية الدولية لقمع جرمية     ) أ  (  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،  واملادة الرابعة               ٥صلة هي املادة    

من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،  فهذه املـواد            ) ٧(  ، واملادة    الفصل العنصري واملعاقبة عليها   
تتطلب تقدمي معلومات عن التدابري الوقائية املتخذة لتنفيذ تلك الصكوك ،  وقد يكون ملا هو متوفر من هذه املعلومات فائدة ىف                      

  . إطار االتفاقية احلالية كذلك 

  " الدولية املشار إليها فى التعليق أحكام املعايري" 
  

        :   
   :٥املادة 

  :يليتتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما 
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 العرفية وكل املمارسات     االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق القضاء على التحيزات والعادات           األمناطتغيري  ) أ  (
   من اجلنسني أدىن أو أعلى من اآلخر،أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛أي بكون االعتقاداألخرى القائمة على 

 بكون تنشئة األطفال تربيتهم مسؤولية      واالعترافكفالة تضمني التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية،         ) ب  (
  . يف مجيع احلاالتاألساسي االعتبار هي األبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة األطفال مشتركة بني

  

          :  
  : ٤املادة 

  :تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية
مع أو ردع أي تشجيع علي ارتكـاب جرميـة الفـصل العنـصري              باختاذ مجيع التدابري، التشريعية وغري التشريعية، الالزمة لق         ) أ(

  والسياسات العزلية األخرى املماثلة أو مظاهرها، وملعاقبة األشخاص املرتكبني هلذه اجلرمية،
  

         :  
   : ٧املادة 

لة ،  السيما ىف ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحـة النعـرات    تتعهد الدول األطراف بأن تتخذ تدابري فورية وفعا       
املؤدية إىل التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم واجلماعات العرقية أو اإلثنية األخرى ،  وكذلك لنـشر                    

 اإلنسان ، وإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز             مقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ، واإلعالن العاملي حلقوق        
  .  العنصري ، وهذه االتفاقية 

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
تتطلب هذه املادة من الدولة أن تكون مجيع اإلجراءات املتعلقة باالحتجاز واالستجواب قيد التسجيل املنتظم ، وبالتايل فالبـد مـن          

  -: ض استعرا
 إبالغ  – االستجواب   - التسجيل     -حتديد السلطات املخول هلا إجراءات القبض واالستيقاف واالحتجاز         : ((   القواعد اخلاصة     -

 إجراء الفحص الطيب على املتهم فور القبض        - حقه باالستعانة مبحامي       –املتهم بأسباب القبض عليه وحقه ىف االتصال بأهله وذويه          
  حقه ىف التظلم سواء أمام       -حقه ىف طلب إجراء كشف طيب بواسطة طبيب آخر أو من خالل سلطة طبية حمايدة                عليه أو احتجازه و   

  الرقابة والتفتيش على السجون))  وحق الشكوى –سلطة قضائية خمتصة للطعن ىف قانونية احتجازه 
  

 "      "  
  من االتفاقية ١٢المادة 

 حتقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بان عمال             بإجراءن كل دولة طرف قيام سلطاهتا املختصة        تضم
  .  اخلاضعة لواليتها القضائيةاألقاليم من أيمن أعمال التعذيب قد ارتكب يف 

  
  



 ٥٧
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ا يكون هناك سبب االعتقاد بأن عمالً من أعمـال التعـذيب قـد              على أساس هذه املادة جيب القيام بتحقيق فوري نزيه عندم         

  . ارتكب
 ،  وما هي مسؤولياهتا ،  واإلجراءات املطبقة ىف حالة القيام             ١٢فيجب أن حتدد التقارير ما هي السلطات املشار إليها ىف املادة            

دة ىف الواقع ، ونتائج التحقيق ،  وأن تعطي ،           وجيب أن تصف القضايا اليت طبق فيها حكم هذه املا         .  بتحقيق مبوجب هذه املادة     
  . بقدر ما ينطبق ذلك على احلالة ،  أسباب عدم حدوث حتقيق ىف القضايا اليت منت إىل علم السلطة املختصة 

  
  

 "      "  
  من االتفاقية ١٣المادة 

 خيضع لواليتها القضائية، احلق يف أن يرفع شـكوى          إقليم أيتعذيب يف    فرد يدعى بأنه قد تعرض لل      أليتضمن كل دولة طرف     
 اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان محايـة       وينبغي. إىل سلطاهتا املختصة ويف تنظر هذه السلطات يف حالته على وجه السرعة وبرتاهة            

  .  أدلة تقدميألمقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع املعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو 
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 ألي شخص يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب احلق ىف رفع شكوى إىل السلطات املختصة اليت يتعني عليها النظـر                    ١٣تكفل املادة   
هـذه   ،  وجيب أن تشمل       ١٣ىف حالته فوراً وبرتاهة  ،  وجيب أن تقدم التقارير نص األحكام القانونية اليت تضمن تنفيذ املادة                   

أو اإلدارية ،  وعن السلطات املختصة بالتحقيق ىف حالة التعذيب           /على وجه اخلصوص معلومات عن توفر اإلجراءات اجلنائية و        
املدعي وقوعها ،  وعن الضمانات اليت تكفل إجراء حتقيق مستقل ونزيه ،  وعن املعايري اليت يستخدمها املدعي العام للتحقيق ىف                      

  أن ترفض التحقيق ىف قضية ما ،  وعن -  إن وجدت أي أسباب    -األسباب اليت جتيز لسلطة خمتصة      ادعاءات التعذيب ، وعن     
وتسعي اللجنة إىل احلصول على معلومات مفصلة عن كيفية محاية حقوق الشاكي والشهود املشار              .   آليات االنتصاف املتوفرة    

 ، وعن نتائج اإلجراءات املترتبة علـي  ١٣ليت طبقت فيها املادة وكما جيب تقدمي معلومات عن احلاالت ا .  ١٣إليهم يف املادة    
  . ، فإن علي التقرير أن يعطي أسباب مثل هذه االنتهاكات ١٣ذلك ، وإذا وجدت حاالت انتهاك لاللتزامات الواردة يف املادة 

  

   )  "١٣ ، ١٢( املعلومات املطلوبة بشأن املادتان " 
ت اليت تتوىل عمليات التحقيق ىف شكاوى االدعاءات بوقوع التعذيب سواء كانت سلطات             جيب أن تتضمن املادة حتديد السلطا     

للتحقيـق ىف هـذه     " كإنشاء مكاتب للشكاوى ىف النيابة العامة وىف وزارة الداخلية أو ديوان عاد للمظامل              " قضائية أو إدارية    
ئية بعدد الشكاوى اليت تلقتها ، واإلجراءات الـيت         االدعاءات وينبغي أن يصف التقرير اإلجراءات أمام هذه السلطات وإحصا         

  .اتبعتها هذه السلطات ىف حتقيق الشكاوى ، ونتائج التحقيق فيها واملعايري املطبقة بشأن التصرف ىف هذه الشكاوى 



 ٥٨

يـف أو   كما جيب أن يتضمن التقرير معلومات عن برامج محاية ضحايا التعذيب والشهود ، واليت تكفل هلم احلماية مـن التخو                   
  . الترهيب 

  
 "          "  

   من االتفاقية١٤المادة
،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب ومتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض             القانوين تضمن كل دولة طرف، يف نظامها        -١

لى أكمل وجه ممكن،ويف حالة وفاة املعتدى عليه نتيجة لعمـل مـن أعمـال               عادل ومناسب مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيله ع        
   .التعذيب ،يكون لألشخاص الذين يعوهلم احلق يف التعويض

  . الوطين فيما قد يوجد من تعويض مبقتضى القانون األشخاص حق للمعتدى عليه أو لغريه من أي ليس يف هذه املادة ما ميس -٢
  

  14: -  
ذه املادة لضحية التعذيب حق احلصول علي تعويض عادل ومناسب جيب أن يشمل الوسائل الالزمة إلعادة تأهيلـه ؛                    تضمن ه 

  . وىف حالة وفاة الضحية ، يؤول هذا احلق ىف التعويض ملن كان يعوهلم 
وجيب  .  ١٤ فيها تطبيق املادة     وجيب أن تتضمن التقارير نص التدابري القانونية وغريها املتخذة على الصعيد الوطين واليت يتجلى             

كما جيـب   .  أن توضح التقارير ما إذا كانت هذه التدابري متاحة للمواطنني وحدهم أم إهنا تشمل مجاعات أخرى ،  كالالجئني                    
وعالوة على ذلك فإهنا جيب أن تـصف أيـة          .  أن تصف التقارير اإلجراءات النافذة للحصول على إعادة التأهيل والتعويض           

موجودة إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب ،  وما إذا كانت إعادة التأهيل تتخذ صورة التعويض املايل فحـسب ، أم أهنـا                      برامج  
وتسعي اللجنة إىل احلصول على معلومات عن أي حدود قصوى للتعويض حبكـم             .  تشمل أيضاًً إعادة التأهيل الطيب والنفسي       

 ،  وتقدمي التفاصيل عن ظروف احلاالت ، وعـن           ١٤ مت فيها تطبيق املادة      ومن الضروري أيضاً وصف احلاالت اليت     .  القانون  
كما جيب أن ترفق بالتقرير أي أحكام صادرة عن سلطات قضائية أو إدارية مبوجـب هـذا                 . وسائل إعادة التأهيل اليت منحت      

  .احلكم 

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
 حق ضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة ىف احلصول على تعويض عادل ومناسب سـواء                 القواعد القانونية اليت تنظم     -أ      

  .وردت هذه النصوص ىف القوانني املدنية أو القوانني اجلنائية 
  .  هل يشمل التعويض إعادة التأهيل الطيب والنفسي للضحية أم أنه يأخذ صورة التعويض املايل فحسب-ب 
حصول على إعادة التأهيل وعن وسائل هذا التأهيل وعن الربامج اليت وضعتها الدولة إلعادة تأهيل                 اإلجراءات النافذة لل    -ج    

  .هذه لضحايا ،  على أن يرفق بالتقرير أي مناذج ألحكام صادرة عن السلطة القضائية أو قرارات إدارية بإعادة تأهيل الضحية 
  

 "        "  
  من االتفاقية ١٥دة الما



 ٥٩

 كـان   إذا بأية أقوال يثبت أنه مت اإلدالء هبا نتيجة للتعذيب كدليل يف أية إجراءات، إال                االستشهادتضمن كل دولة طرف عدم      
  . األقوالذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء هبذه 
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  .  مت احلصول عليها حتت التعذيب كدليل إثبات ىف أية إجراءات  ال ميكن استعمال أقوال١٥طبقاً للمادة 
وجيب أن تقدم التقارير نص األحكام القانونية الوطنية اليت تنفذ هبا هذه املادة ، وأن تناقش القواعد العامة لعدم السماح بأنواع                     

  . التقرير األحكام الصادرة فيها  ،  وأن ترفق ب١٥كما جيب أن تذكر أي قضايا مت فيها تطبيق املادة .  من األدلة 
 من هذه االتفاقية ،  فإن على املكلفني بإعداد التقارير أن يتذكروا أن مثة مواد                ١٥ إىل   ١٢وعند مجع املعلومات من اجل املواد       

 من العهـد الـدويل اخلـاص        ١٦  ١٥ ،   ١٤أخرى تتطلب معلومات ذات صلة باحلق ىف الضمانات اإلجرائية ،  وهي املواد              
 ) ٢ ( ١٥من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،  واملادة             ) أ  ( حلقوق املدنية والسياسية ،  واملادة       با
  .من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )  ٣( و 

  "أحكام املعايري الدولية املشار إليها فى التعليق " 
      :   

  : ١٤املادة 
 أو يف حقوقه و التزامات يف أيـة         إليهو من حق كل فرد ، لدي الفصل يف أية هتمة جزائية توجه              . الناس مجيعا سواء أمام القضاء      -١

و جيوز منـع     . دعوى مدنية ، أن تكون قضيته حمل نظر منصف و علين من قبل حمكمة خمتصة مستقلة حيادية ، منشأة حبكم القانون                    
الصحافة و اجلمهور من حضور احملاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن القومي يف جمتمع دميقراطي ،                      
أو مقتضيات حرمة احلياة اخلاصة ألطراف الدعوى ، أو يف أدىن احلدود اليت تراها احملكمة ضروريا حني يكون من شـأن العلنيـة يف           

 الظروف االستثنائية أن ختل مبصلحة العدالة إال أن أي حكم يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية ، إال                        بعض
إذا كان األمر يف قضية جزائية أو دعوى مدنية جيب أن يصدر بصورة علنية ، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مـصلحتهم                        

  . ول خالفات بني زوجني أو تتعلق بالوصاية على أطفالخالف ذلك أو كانت الدعوى تتنا
  .  من حق كل متهم بارتكاب جرمية أن يعترب بريئا أيل أن يثبت عليه اجلرم قانونا -٢
  

  : لكل متهم جبرمية أن يتمتع أثناء النظر يف قضيته ، و على قدم املساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية -٣
  .  و أسباهبا إليها و بالتفصيل ، و يف لغة يفهمها ، بطبيعة التهمة املوجهة  سريعإعالمهأن يتم )أ (
  . أن يعطى من الوقت و من التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه و لالتصال مبحام خيتاره بنفسه )ب  ( 
  . أن حياكم دون تأخري ال مربر له )ج  (
ة حمام من اختياره ، و أن خيطر حبقه يف وجود من يدافع عنـه إذا مل                 أن حياكم حضوريا و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسط          )د (

يكن له من يدافع عنه ، و أن تزوده احملكمة حكما ، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك ، مبحام يـدافع عنـه ، دون                          
  . حتميله أجرا على ذلك إذا كان ال ميلكك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر 



 ٦٠

 حيصل على املوافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط املطبقة           أن من قبل غريه ، و       أوهود االهتام ، بنفسه      يناقش ش  أن)هـ ( 
  . يف حالة شهود االهتام 

  . أن يزود جمانا بترمجان إذا كان ال يفهم أوال يتكلم اللغة املستخدمة يف احملكمة )و (
  . راف بذنب أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعت) ز (

  

  .  تأهيلهمإعادة يف حالة األحداث، يراعى جعل اإلجراءات مناسبة لسنهم ومواتيه لضرورة العمل على -٤
 الذي حكم   الذي ويف العقاب    إدانتهلكل شخص أدين جبرمية حق اللجوء، وفقا للقانون إىل حمكمة أعلى كيما تعيد النظر يف قرار                 -٥

  . حكم به عليه
أسـاس واقعـة      يدينه جبرمية، مث أبطل هذا احلكم أو صدر عفو خاص عنه على            هنائي على شخص ما حكم       حني يكون قد صدر    -٦

 أنزل به العقاب    الذي، يتوجب تعويض الشخص     قضائيجديدة أو واقعة حديثة االكتشاف حتمل الدليل القاطع على وقوع خطأ            
 الواقعـة اجملهولـة يف الوقـت        إفشاء جزئيا املسؤولية عن عدم       ،وفقا للقانون، ما مل يثبت أنه يتحمل،كليا أو        اإلدانةنتيجة تلك   
  . املناسب

 ولإلجراءات وفقا للقانون    هنائيال جيوز تعريض أحد جمددا للمحاكمة أو للعقاب على جرمية سبق أن أدين هبا أو برئ منها حبكم                   -٧
  . اجلنائية يف كل بلد

  

  : ١٥املادة 
. الـدويل  أو   الوطينامتناع عن فعل مل يكن وقت ارتكابه يشكل جرمية مبقتضى القانون             أي فرد بأية جرمية بسبب فعل        أند  ب ال -١

وإذا حـدث ،    .  ارتكبت فيه اجلرمية   الذيكما ال جيوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك اليت كانت سارية املفعول يف الوقت                 
  . رتكب اجلرمية من هذا التخفيف بعد ارتكاب اجلرمية، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف ، وجب أن يستفيد م

 ليس يف هذه املادة من شئ خيل مبحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل حني ارتكابه يشكل جرمـاً وفقـا                          -٢
  . ملبادئ القانون العامة اليت تعترف هبا مجاعة األمم

  

  : ١٦املادة 
  . لقانونيةلكل إنسان، يف كل مكان، احلق بأن يعترف له بالشخصية ا

  

         :  
  :أ  / ٥املادة 

  :السيما بصدد التمتع باحلقوق التالية 
  احلق ىف معاملة على قدم املساواة أمام احملاكم ومجيع اهليئات األخرى اليت تتوىل إقامة العدل ؛)  أ  (  
  
        :   

   :٣ ، ٢ / ١٥املادة 



 ٦١

 متنح الدول األطراف املرأة، يف الشؤون املدنية،أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه يف فرص ممارسـة تلـك                     -٢
 على قدم املساواة    اتعامالمهو العقود وإدارة املمتلكات،   إبراماألهلية ، وتكفل للمرأة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف              

  .يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية
 يستهدف احلد من األهلية     قانوين تتفق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقود وسائر أنواع الصكوك اخلاصة اليت يكون هلا أثر                 -٣

  .القانونية للمرأة باطلة والغية
  

  
  
  

  "املعلومات املطلوبة بشأن هذه املادة " 
علومات املطلوبة عن هذه املادة هي النصوص القانونية الواردة ىف قوانني اإلجراءات اجلزائية أو ىف الدستور ، والـيت توجـب          امل

إهدار أي اعتراف يثبت أنه مت اإلدالء به نتيجة التعذيب ، وأيضاً جيب اإلشارة إىل النصوص القانونية اليت تضمن احملاكمة العادلة                     
ائية توجه إليه من قبل حمكمة خمتصة ومستقلة وحيادية منشأة حبكم القانون تتوافر فيها كافة ضـمانات                 للشخص ىف أي هتمة جز    

احملاكمة العادلة من بينها أال يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب أو معاقبته على اجلرم الواحد مرتني                
  . م احملاكم ، وأيضا القواعد اخلاصة بأعمال مبدأ املساواة أما

 "          "  
   من االتفاقية  ١٦المادة 

  
 أعمال أخرى من أعمال املعاملـة أو العقوبـة          أي خيضع لواليتها القضائية حدوث      إقليم أي تتعهد كل دولة طرف بان متنع،يف        -١

 أو شخص آخـر     عمومي، عندما يرتكب موظف     ١اليت ال تصل إىل حد التعذيب كما حددته املادة          القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
 تااللتزامـا تنطبق بوجه خاص    .  أو حيرص على ارتكاهبا، أو عندما تتم مبوافقة أو بسكوته عليها           األعماليتصرف بصفة رمسية هذه     

 إىل غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة   باإلشارة التعذيب  إىلاإلشارة وذلك باالستعاضة عن ١٠،١١،١٢،١٣الواردة يف املواد   
   .القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

 حيظر املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة          وطين آخر أو قانون     دويل صك   أي بأحكامختل أحكام هذه االتفاقية       ال -٢
  . أو يتصل بتسليم اجملرمني أو طردهم

  16 : -  
 الضروب األخرى من املعاملة أو العقوبة القاسـية         ١ أن االتفاقية تغطى باإلضافة إىل التعذيب كما هو حمدد ىف املادة             ١٦تؤكد املادة   

  واحلقـوق ىف   ١١ و ١٠أو الالإنسانية أو املهينة ، وهي تؤكد على وجه اخلصوص فيما يتعلق بالتدابري الوقائية الواردة ىف املـادتني                   
 ،  أن الدول األطراف ملزمة مبد تلك التدابري واحلقوق لتشمل أيضاً األوضـاع               ١٣ و   ١٢الضمانات اإلجرائية الواردة ىف املادتني      

   . ١اليت ال تصل إىل حد التعذيب كما هو حمدد ىف املادة 
ريرها لكل مادة على حدة ،  وينبغـي أن          وجيمل بالدول مقدمة التقارير أن تضع ىف اعتبارها هذه االلتزامات املوسعة عند تناول تقا             

 من هذه االتفاقية تتطلبان معلومات قد تكون هلا أمهيـة ملـواد ذات صـلة ىف                 ١٦ و   ١يتذكر املكلفون بإعداد التقارير أن املادتني       
فاقية القضاء على    من ات  ٦ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ، واملادة           ٨ و   ٧ و   ٦صكوك أخرى ، والسيما املواد      



 ٦٢

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،  اليت تعاجل موضوعات احلق ىف احلياة ،  واحلق ىف السالمة اجلسدية واملعنوية ،  والرق والـسخرة                         
  . واالجتار باألشخاص 

  "أحكام املعايري الدولية املشار إليها فى التعليق " 
      : -  

    :٦المادة 
  . وعلى القانون أن حيمى هذا احلق وال جيوز حرمان أحد من حياته تعسفا . احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان -١
ال جيوز يف البلدان اليت مل تلغ عقوبة اإلعدام ، أن حيكم هبذه العقوبة إال جزاء على أشد اجلرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت                 -٢

وال جيوز تطبيق هـذه     . رمية وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها               ارتكاب اجل 
  . العقوبة إال مبقتضى حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة

 هذه املادة أي نص جييز ألية       حني يكون احلرمان من احلياة جرمية من جرائم اإلبادة اجلماعية ، يكون من املفهوم بداهة انه ليس يف                 -٣
دولة طرف يف هذا العهد أن تعفي نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها مبقتضى أحكام اتفاقية منـع جرميـة                        

  . اإلبادة اجلماعية و املعاقبة عليها 
العفو العام أو العفو اخلاص أو إبـدال        و جيوز منح    . ألي شخص حكم عليه باإلعدام حق التماس العفو اخلاص أو إبدال العقوبة             -٤

  . عقوبة اإلعدام يف مجيع احلاالت 
  . ال جيوز احلكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، وال تنفيذ هذه العقوبة باحلوامل -٥
  . عدام من قبل أية دولة طرف يف هذا العهدليس يف هذه املادة أي حكم جيوز التذرع به لتأخري أو منع إلغاء عقوبة اإل-٦

  

   : ٧المادة 
وعلى وجه اخلصوص ، ال جيـوز       . ال جيوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة                

  . أجراء أية جتربة طبية على أحد دون رضاه احلر 
  

  : ٨المادة 
  . اصورامهو حيظر الرق و االجتار بالرقيق جبميع . ال جيوز استرقاق أحد -١
  . ال جيوز إخضاع أحد للعبودية -٢
  . ال جيوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي ) أ(-٣
 ، على حنو جيعلها ، يف البلدان اليت جتيز املعاقبة على بعض اجلرائم بالسجن مع األشغال الـشاقة         ) أ (٣ال جيوز تأويل الفقرة     ) ب (   

  . متنع تنفيذ عقوبة األشغال الشاقة احملكوم هبا من قبل حمكمة خمتصة
  :ي السخرية أو العمل اإللزام ألغراض هذه الفقرة،ال يشمل تعبري) ج (   
و اليت تفرض عادة على الشخص املعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوين            ) ب( األعمال و اخلدمات غري املقصودة بالفقرة الفرعية         - ١

  .  عنه بصورة مشروطة أفرجالذي صدر حبقه مثل هذا القرار مث أو 
 أية خدمة ذات طابع عسكري ، و كذلك ، يف البلدان اليت تعترف حبق االستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية ، أية خدمة                       -٢

  . قومية يفرضها القانون على املستنكفني ضمرييا 
  . بات اليت هتدد حياة اجلماعة أو رفاهها  أية خدمة تفرض يف حاالت الطوارئ أو النك-٣



 ٦٣

  .  أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات املدنية العادية -٤
  

         : -  
   :٦المادة 

 . باملرأة واستغالل بغاء املرأةاالجتار  منها،ملكافحة مجيع أشكالالتشريعيتتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة،مبا يف ذلك 


