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ن�س���ان هو هيئة علمية وبحثية وفكرية  مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإ

ن�سان يف العامل العربي، ويلتزم املركز يف  ت�ستهدف تعزيز حقوق الإ

ن�سان.  عالن���ات العاملية حلقوق الإ ذلك بكافة املواثيق والعهود والإ

عمال  ن�سط���ة والأ ي�سع���ى املرك���ز لتحقيق هذا الهدف ع���ن طريق الأ

ن�سطة  البحثية والعلمية والفكرية، مبا يف ذلك البحوث التجريبية والأ

التعليمية.

يتبن���ى املركز لهذا الغر����ض برامج علمية وتعليمي���ة، ت�سمل القيام 

بالبحوث النظرية والتطبيقية، وعق���د املوؤمترات والندوات واملناظرات 

واحللق���ات الدرا�سية. ويق���دم خدماته للدار�س���ن يف جمال حقوق 

ن�سان . الإ

ية هيئة �سيا�سية عربية  ل ينخرط املركز يف اأن�سطة �سيا�سية ول ين�سم لأ

اأو دولي���ة توؤثر عل���ى نزاهة اأن�سطته، ويتع���اون مع اجلميع من هذا 

املنطلق.

املدير التنفيذي

معتز الفجريي

كادميي امل�ست�سار الأ

حممد ال�سيد �سعيد
مدير املركز

بهي  الدين ح�سن
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مقدمة 

واعتماده  ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  عالن  الإ �سدور  د�سن 

مم املتحدة  ع�ساء بالأ مبوافقة �سبه اإجماعية من قبل الدول الأ

ن�سان  يف العا�رش من دي�سمرب 1948، مدخال للنظر اإىل حقوق الإ

باعتبارها حقوقا عاملية ينبغي اأن يتمتع بها على قدم امل�ساواة 

خمتلف �سكان هذا العامل، ب�رشف النظر عن الختالفات العرقية 

اأو الدينية اأو الثقافية اأو حتى الختالف يف النوع اأو يف طبيعة 

هذا  لها  يخ�سع  التي  ال�سيا�سية،  الظروف  اأو  ال�سيا�سية  النظم 

قليم اأو ذاك،�سواء كان م�ستقال اأو حتت الو�ساية اأو النتداب  الإ

اأو حتى حتت الحتالل.
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مم  عالن تعزيزا ملقا�سد واأهداف الأ وقد جاء �سدور هذا الإ

املتحدة، التي عرب عنها ميثاق هذه املنظمة عند تاأ�سي�سها يف 

مم املتحدة  عام 1945، واأكد يف ديباجته على »اإميان �سعوب الأ

ن�سان وبكرامة الفرد وقدره، ومبا للرجال  �سا�سية لالإ باحلقوق الأ

مم كبريها و�سغريها من حقوق مت�ساوية«. كما اأكد  والن�ساء والأ

وىل على اأن واحدا من  مم املتحدة يف �سدر مادته الأ ميثاق الأ

مقا�سدها الرئي�سية هو العمل على حتقيق التعاون الدويل يف 

�سا�سية للنا�س جميعا  ن�سان واحلريات الأ جمال تعزيز حقوق الإ

بال متييز ب�سبب اجلن�س اأو اللغة اأو الدين، ول تفريق بني الرجال 

املتحدة  مم  الأ التزام  امليثاق  من   55 املادة  وبّينت  والن�ساء. 

�سا�سية،  ن�سان واحلريات الأ بالعمل على اإ�ساعة احرتام حقوق الإ

ع�ساء  الأ جميع  يتعهد  اأن  على   56 املادة  واأكدت  متييز  دون 

مم املتحدة لتحقيق تلك املقا�سد. بالتعاون مع الأ

�سا�س  مم املتحدة لو�سع الأ وتتابعت اخلطوات عرب هيئة الأ

ن�سان التي تت�سكل  القانوين ملا عرف بال�رشعة الدولية حلقوق الإ

العهد  بعده  ومن  ن�سان،  الإ حلقوق  العاملي  عالن  الإ من  اأ�سا�سا 

والعهد  والثقافية،  والجتماعية  القت�سادية  للحقوق  الدويل 

الختياري  والربوتوكول  وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق  الدويل 

اجلمعية  عليها  وافقت  التي  ال�سكوك  وهى  به،  امللحق  ول  الأ

النفاذ  حيز  ودخلت   ،1966 العام  يف  املتحدة  مم  لالأ العامة 

الفعلي يف العام 1976.

باعتبارها  فقط  لي�س  هائلة  مكانة  ال�سكوك  هذه  وتكت�سب 

عالن العاملي حلقوق  �س�س التي يكر�سها الإ ترتجم املبادئ والأ

�سادقت  التي  للبلدان  قانونا  ملزمة  اتفاقيات  اإىل  ن�سان،  wالإ
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مف�سل  ب�سكل  مبوجبها  ويتحدد  ال�سكوك،  تلك  اإىل  ان�سمت  اأو 

اللتزامات الواقعة على عاتق احلكومات من اأجل �سمان احرتام 

ن�سان، اأو من اأجل المتناع عن كل ما من �ساأنه  وتعزيز حقوق الإ

اأن يقود اإىل خرق وانتهاك تلك احلقوق.

ا�ستحدثت  ال�سكوك  اأن هذه  ال�سياق  اأهمية يف هذا  يقل  فال 

املجال،  هذا  احلكومي يف  داء  الأ لتقييم  اآليات حمددة  بدورها 

التي  ن�سان،  الإ حقوق  تعزيز  يف  املحرز  التقدم  مدى  وبحث 

حتميها تلك ال�سكوك والتحقق من ال�سكاوى والدعاءات املتعلقة 

ن�سان يف هذا البلد اأو ذاك، واإدارة حوار بناء  بانتهاك حقوق الإ

اإىل جانب اخلرباء امل�ستقلني ممثلو  مع احلكومات ي�سارك فيه 

التو�سل  بهدف  احلكومية،  غري  واملنظمات  الدولية  املنظمات 

وبحث  ن�سان،  الإ حقوق  تعزيز  مل�سكالت  مو�سوعي  تقييم  اإىل 

التو�سيات والقرتاحات التي من �ساأنها اأن ت�ساعد على تذليل 

التي تخل  امل�سكالت، وو�سع حد لالنتهاكات واخلروقات  تلك 

بالتزامات احلكومات باحرتام تلك احلقوق.

ن�سان قد  ومن ثم ميكن القول اإن ال�رشعية الدولية حلقوق الإ

ن�سان باعتبارها �ساأنا عامليا، تت�سارك  عززت النظر اإىل حقوق الإ

�رشة الدولية، ولي�ست �ساأنا داخليا، يجوز  فيه خمتلف اأطراف الأ

ل�ستى  وتعري�سهم  مبواطنيها  ال�ستئثار  للحكومات  مبوجبه 

�سنوف القهر اأو ال�سطهاد اأو التمييز، دون اأن تخ�سع للم�ساءلة 

اأو املحا�سبة، حتى لو تذرعت يف ذلك بدعاوى ال�سيادة الوطنية، 

ال�سلة  وثيق  اأمر  هى  مبواطنيها  الدولة  عالقة  اأن  بدعوى  اأو 

بالخت�سا�س الوطني للدولة.

wوقد بات من املتعني على احلكومات التي ان�سمت اإىل �سكوك 
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ن�سان، اأن تدرك وتقر اأنه  اأو اتفاقيات دولية يف جمال حقوق الإ

مل يعد مقبول التذرع بالخت�سا�س الوطني للدولة عند مناق�سة 

اأمور وثيقة ال�سلة بتطبيق مثل هذه التفاقيات، ذلك اأن اإبرام اأي 

اتفاقية دولية يف م�سائل متعلقة بالخت�سا�س الوطني للدولة 

طار، ويحظر على اأطراف التفاقية التم�سك  يخرجها من هذا الإ

بهذا الخت�سا�س يف اأي مو�سوع متعلق بتطبيق اأو تف�سري هذه 

.
)1(

التفاقية

ن�سان قد و�سعت  وبهذا املعنى فاإن ال�رشعة الدولية حلقوق الإ

حلقوق  الفعلية  احلماية  بهدف  خا�سة  اآليات  لتنظيم  اأ�سا�سا 

مهمتها  اأجهزة  اإن�ساء  ود�سنت  �سا�سية  الأ وحرياته  ن�سان  الإ

�سا�سية و�سع هذه احلماية مو�سع التنفيذ. الأ

على  للق�ساء  الدولية  التفاقية  اأن  اإىل  هنا  �سارة  الإ وجتدر 

مم املتحدة  جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي، والتي اعتمدتها الأ

املدنية  للحقوق  الدوليني  العهدين  اعتماد  من  واحد  عام  قبل 

وال�سيا�سية واحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، مثلت 

التي  احلقوق  حلماية  املتحدة  مم  الأ تبنتها  تعاهدية  اآلية  اأول 

ترعاها التفاقية و�سمان تنفيذها.

ومن بعد العهدين الدوليني تنامت اخلطوات على طريق اإبرام 

ن�سان. التفاقيات الدولية، التي توفر اآليات حمائية حلقوق الإ

ن�سان  وتهدف هذه املطبوعة اإىل م�ساعدة نا�سطي حقوق الإ

مم  الأ توفرها  التي  ليات  الآ من  ال�ستفادة  يف  والراغبني 

�سا�س  بالأ تركز  ن�سان. وهى  الإ املتحدة حلماية وتعزيز حقوق 

الدولية  التفاقيات  ا�ستحدثتها  التي  التعاهدية  ليات  الآ على 

اإعداد ومناق�سة  لية  ن�سان، وتعطي اهتماما خا�سا لآ wحلقوق الإ
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الهيئات املنبثقة عن هذه  اأو  جهزة  اأمام الأ التقارير احلكومية 

فعالية  اأكرث  ب�سورة  لية  الآ هذه  ا�ستثمار  وكيفية  التفاقيات 

على  الرتكيز  يعني  ول  احلكومية،  غري  املنظمات  جانب  من 

لية ب�سفة خا�سة التقليل من �ساأن اآليات اأخرى كفلتها  هذه الآ

اأو  الفردية،  ال�سكاوى  النظر يف  اآلية  قبيل  التفاقيات من  هذه 

يف �سكاوى تتقدم بها دول طرف يف التفاقية �سد دولة اأخرى 

مر يتعلق باعتبارات عملية وواقعية مفادها اأن م�رش  طرف. فالأ

ومعظم البلدان العربية ل تزال على موقفها املتحفظ اأو الراف�س 

جراءات التي متليها تلك التفاقيات اأو بروتوكولتها  لتخاذ الإ

اآلية مناق�سة  ليات عليها. ومن ثم تظل  الآ للقبول بتطبيق هذه 

التي  لية  الآ هى  التعاهدية  الهيئات  اأمام  احلكومية  التقارير 

يف  احلكومية  غري  املنظمات  جانب  من  معها  ال�ستباك  ميكن 

الغالبية العظمى من بلداننا العربية.
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ول الف�ضل االأ

ليات التعاهدية  الهيئات واالآ

ن�ضان حلماية حقوق االإ

الدولية  التفاقيات  وا�سعا من  عددا  اإن هنالك  القول  ميكن 

ن�سان،  الإ حقوق  حماية  بهدف  املتحدة  مم  الأ اعتمدتها  التي 

على  املطبوعة-  هذه  هداف  –لأ فقط  نركز  �سوف  لكننا 

�سا�سية التي انبثق عنها هيئات اأو اأجهزة حمددة  التفاقيات الأ

ُيناط بها تفعيل اآليات اعتمدتها هذه التفاقيات ل�سمان تطبيق 

التزامات، ومن ثم �سوف ين�سب احلديث هنا  ما ورد  بها من 

ليات التعاهدية التي وفرتها �سبع اتفاقيات  حول الهيئات والآ

اأ�سا�سية تتمثل يف:
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1-التفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

مم املتحدة  العن�رشي، وقد اعتمدت من قبل اجلمعية العامة لالأ

 .1969 يناير  يف  النفاذ  حيز  ودخلت   ،1965 دي�سمرب  يف 

ومبقت�ساها اأن�سئت جلنة الق�ساء على التمييز العن�رشي.

وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  2-العهد 

وقد اعتمد يف دي�سمرب 1966. واأ�سبح نافذا يف مار�س 1976. 

ن�سان. واأن�سئت مبوجبه اللجنة املعنية بحقوق الإ

القت�سادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  3-العهد 

 ،1966 اأي�سا يف دي�سمرب  والجتماعية والثقافية وقد اعتمد 

فاإن   ،1985 عام  وحتى   .1976 يناير  يف  النفاذ  حيز  ودخل 

املتحدة كان مبثابة  مم  بالأ القت�سادي والجتماعي  املجل�س 

اجلهاز امل�سئول عن تطبيق اأحكام هذا العهد، ودرا�سة التقارير 

يف  املجل�س  انتهى  وقد  اإطاره.  يف  احلكومات  تقدمها  التي 

قراره رقم 17 ل�سنة 1985 اإىل اإن�ساء اللجنة املعنية باحلقوق 

بها  املناط  اجلهة  بذلك  لت�سبح  والجتماعية،  القت�سادية 

.
)2(

تطبيق اأحكام هذا العهد

4-اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 

حيز  ودخلت   .1979 دي�سمرب  يف  املتحدة  مم  الأ اعتمدتها  وقد 

الق�ساء  جلنة  اإطارها  يف  واأن�سئت   ،1981 �سبتمرب  يف  التنفيذ 

اأحكام  تطبيق  على  ال�سهر  بها  املناط  املراأة  �سد  التمييز  على 

تلك التفاقية.

من  وغريه  التعذيب  ملناه�سة  الدولية  5-التفاقية 

اأو  اإن�سانية  الال  اأو  القا�سية  العقوبة  اأو  املعاملة  �رشوب 
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النفاذ  1984، ودخلت حيز  اعتمدت يف دي�سمرب  املهينة، وقد 

يف �سبتمرب 1987. وانبثق عنها جلنة مناه�سة التعذيب املناط 

بها ال�سهر على تطبيق اأحكام التفاقية.

مم املتحدة يف  6-اتفاقية حقوق الطفل، وقد اعتمدتها الأ

نوفمرب 1989، ودخلت حيز النفاذ الفعلي يف �سبتمرب 1990. 

ومبقت�ساها مت اإن�ساء اللجنة املعنية بحقوق الطفل.

العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  7-التفاقية 

 ،1990 دي�سمرب  يف  اعتمدت  وقد  اأ�رشهم،  واأفراد  املهاجرين 

حماية  جلنة  عنها  وانبثقت   ،2003 يف  النفاذ  حيز  ودخلت 

حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم.

جهزة  ونخل�س من ذلك اإىل اأن الهيئات التعاهدية هى تلك الأ

اأو اللجان التي ت�سكلت مبوجب اتفاقيات دولية اعتمدت اآليات 

التفاقيات، وتبيان  التي ترعاها هذه  حمددة حلماية احلقوق 

:
)3(

�سا�س مدى التقدم املحرز ل�سمان تلك احلقوق. وهى بالأ

1-جلنة الق�ساء على التمييز العن�رشي.

ن�سان. 2-اللجنة املعنية بحقوق الإ

3-اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية.

4-جلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة.

5-جلنة مناه�سة التعذيب.

6-اللجنة املعنية بحقوق الطفل.

واأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حماية  7-جلنة 

اأ�رشهم.
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ت�ضكيل الهيئات التعاهدية

التفا�سيل  الدخول يف  القول ب�سفة عامة، ومن دون  ميكن 

اإن التفاقيات ال�سبع الرئي�سية قد انحازت اإىل اأن تت�سكل اللجنة 

املناط بها تطبيق اأحكام كل اتفاقية من اأع�ساء، ي�سرتط فيهم 

لهم  وامل�سهود  الرفيعة  اخللقية  املناقب  ذوي  من  يكونوا  اأن 

باخلربة  يتمتعون  وممن  ن�سان،  الإ حقوق  ميدان  يف  بالكفاءة 

طراف يف التفاقية برت�سيح  القانونية الالزمة. وتقوم الدول الأ

يكون  اأن  وينبغي  ال�رشي.  بالقرتاع  انتخابهم  ثم  ع�ساء  الأ

طراف، واأن تراعي يف  ع�ساء املر�سحون من مواطني الدول الأ الأ

والنظم  احل�سارات  ومتثيل  اجلغرايف  التوزيع  عدالة  انتخابهم 

القانونية الرئي�سية املختلفة.

وعلى الرغم من اأن خرباء اللجنة بهذا املعنى خمتارون من 

قبل احلكومات، فاإنهم ميار�سون عملهم ب�سفتهم ال�سخ�سية. وقد 

طورت اللجان اأو الهيئات التعاهدية مبادئ توجيهية اأخالقية 

حيدتهم  تعزيز  ل�سمان  ها  اأع�ساوؤ بها  ي�سرت�سد  اأن  ينبغي 

وا�ستقاللهم يف عملهم عن مواقف حكوماتهم.

اأن  اأنه ل يجوز لع�سو يف اللجنة  ويرد �سمن هذه املبادئ 

اعتماد  التقرير املقدم من حكومته، ويف  النظر يف  ي�سرتك يف 

اللجنة يف ختام مناق�ستها  املالحظات اخلتامية، التي تعلنها 

لهذا التقرير. كما ل يجوز له امل�ساركة يف مناق�سة �سكوى تتعلق 

ما  اإذا  اللجنة  ع�ساء  لأ يجوز  كما  اإليها،  ينتمي  التي  بالدولة 

ا�ست�سعروا اأن مناق�سة مو�سوع بعينه قد حتاط ب�سبهات التحيز 

من قبل اأع�ساء بعينهم اأن يردوهم عن امل�ساركة يف املداولت 

.
)4(

wب�ساأنه
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التعاهدية  الهيئات  داخل  بها  املعمول  التقاليد  تتيح  كما 

للمنظمات غري احلكومية دورا يف التاأثري على اإجراءات انتخاب 

فيمن  اآرائهم  اإبداء  خالل  من  �سواء  اللجنة،  اأو  الهيئة  اأع�ساء 

اأو حتى يف تزكية مر�سحني بعينهم، وهو  تر�سحهم احلكومات 

ما ي�ساعد على اأن جتري النتخابات على اأ�س�س مو�سوعية اأكرث. 

كما اأن ال�سفافية التي يت�سم بها عمل هذه الهيئات التعاهدية، 

املناق�سة  يف  احلكومية  غري  املنظمات  م�ساركة  تتيح  والتي 

العلنية لتقارير احلكومة من �ساأنها اأن حتد من خماطر التحيز.

اخت�ضا�ضات الهيئات التعاهدية

ميكن القول بوجود قوا�سم م�سرتكة يف اخت�سا�سات الهيئات 

التعاهدية ال�سبع التي انبثقت عنها التفاقيات الدولية الرئي�سة 

الذكر  �سالفة  املعاهدات  هيئات  فلجميع  ن�سان.  الإ حلقوق 

الخت�سا�سات التالية:

الدول  بها  تتقدم  اأن  يفرت�س  التي  التقارير  وبحث  • تلقي 
طراف يف اأي معاهدة اأو اتفاقية اإىل اللجنة اأو الهيئة املنبثقة  الأ

اأو بناء على  عنها، �سواء كانت هذه التقارير ذات �سفة دورية 

طلب اللجنة، واإ�سدار التعليقات اأو املالحظات اخلتامية ب�ساأن 

ما انتهت اإليه اللجنة عند نظرها للتقارير احلكومية.

الدول يف  اأن ت�ساعد  �ساأنها  • اإ�سدار مبادئ توجيهية، من 
اأو  اتفاقية  اأي  مبوجب  منها  املطلوبة  التقارير  اإعداد  كيفية 

معاهدة.

• اإ�سدار تعليقات عامة، تف�رش من خاللها اأحكام التفاقيات 
wوحمتوى احلقوق التي تت�سمنها.
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• اإ�سدار تقرير �سنوي عن نتائج اأعمالها وتو�سياتها يقدم 
مم املتحدة. للجمعية العامة لالأ

من  تتباين  اإ�سافية  اخت�سا�سات  اأو  م�سئوليات  • وهنالك 
املنبثقة  التفاقية  ت�سمنته  ملا  وفقا  خرى،  لأ تعاهدية  هيئة 

عنها اأو اأي بروتوكولت اإ�سافية ملحقة بها. 

الهيئات  تلك  بها  ت�سطلع  التي  الخت�سا�سات  هذه  وبني 

اأو بالغات  �سكاوى  النظر يف  الهيئات  لبع�س  يتاح  التعاهدية 

يف  النظر  اأو  التفاقية،  يف  طرف  دولة  �سد  اأفراد  من  مقدمة 

يف  طرف  اأخرى  دولة  �سد  طرف  دولة  من  مقدمة  �سكاوى 

املعاهدات  لهيئات  التفاقيات  بع�س  وتتيح  ذاتها.  التفاقية 

املنبثقة عنها �سالحية اإجراء حتقيقات. غري اأن هذا النمط من 

�سافية يخ�سع لقواعد ا�ستثنائية حتددها كل  الخت�سا�سات الإ

الطرف على  الدولة  اتفاقية، وغالبا ما يكون مرهونا مبوافقة 

قبول اخت�سا�س اللجنة بفح�س ال�سكاوى.

ن�سان  الإ بحقوق  املعنية  اللجنة  فاإن  املثال  �سبيل  على 

املقدمة  الفردية  والبالغات  ال�سكاوى  يف  تنظر  اأن  ت�ستطيع  ل 

اأطراف يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية،  �سد دول 

اإل اإذا كانت هذه الدول قد �سادقت اأو ان�سمت اإىل الربوتوكول 

ول امللحق بهذا العهد، والذي يت�سمن قبول الدول  الختياري الأ

ال�سكاوى  بنظر  اللجنة  باخت�سا�س  الربوتوكول  اإىل  املن�سمة 

والبالغات الفردية.

وعلى الرغم من اأن العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية 

ن�سان يف املادة 41 منه احلق  يعطي اللجنة املعنية بحقوق الإ

على  طرف  دولة  �سد  املقدمة  البالغات  اأو  ال�سكاوى  نظر  wيف 
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الخت�سا�س  هذا  ممار�سة  يف  ا�سرتط  فاإنه  اأخرى،  طرف  دولة 

اأن تكون الدولتان قد اأعلنتا اعرتافهما باخت�سا�س اللجنة يف 

تلقي وبحث ال�سكاوى املقدمة من دولة �سد اأخرى.

�سد  التمييز  على  الق�ساء  اتفاقية  على  اأي�سا  ذلك  وينطبق 

�سد  التمييز  على  بالق�ساء  املعنية  للجنة  يتاح  حيث  املراأة، 

املراأة النظر يف ال�سكاوى الفردية، وجتري حتقيقات فيما يتعلق 

طراف يف التفاقية، طاملا كانت هذه الدول من�سمة  بالدول الأ

مناه�سة  وللجنة  التفاقية،  لهذه  الختياري  الربوتوكول  اإىل 

التعذيب احلق يف نظر البالغات الفردية املقدمة �سد دولة طرف 

يف التفاقية الدولية ملناه�سة التعذيب، بيد اأن ممار�ستها لهذا 

الخت�سا�س بحق دولة ما يقت�سي اأي�سا اأن تكون هذه الدولة 

عالن املطلوب مبوجب املادة  قد اأ�سدرت واأوردت لدى اللجنة الإ

الطرف لخت�سا�س  الدولة  التفاقية واملت�سمن قبول  22 من 

للمادة  مر طبقا  الأ يتطلب  كما  الفردية.  ال�سكاوى  بنظر  اللجنة 

21 من هذه التفاقية تقدم الدولة الطرف باإعالن مماثل اإذا ما 

مر ب�سكوى من دولة طرف �سد دولة طرف اأخرى، وذلك  تعلق الأ

حتى يتاح للجنة اأن تنظر يف �سكاوى دولة �سد دولة اأخرى.

كما تتيح التفاقية للجنة مناه�سة التعذيب اإجراء حتقيقات 

غري علنية، اإذا ما توفر لديها معلومات موثقة تدلل بقوة على اأن 

التعذيب ميار�س ب�سكل منهجي منظم يف اأرا�سي دولة طرف. بيد 

اأن هذا الخت�سا�س ل ميكن ممار�سته بحق الدولة الطرف يف 

التفاقية، اإل اإذا كانت قد اعرتفت باخت�سا�س اللجنة مبوجب 

املادة 20 من التفاقية.

اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  من   14 املادة  wوتتيح 
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التمييز العن�رشي للجنة مناه�سة التمييز العن�رشي �سالحية 

النظر يف ال�سكاوى الفردية �سد دولة طرف يف التفاقية، �رشيطة 

للجنة  ر�سمية  ب�سفة  اعرتفت  قد  الطرف  الدولة  هذه  تكون  اأن 

باخت�سا�سها يف تلقي ال�سكاوى الفردية. كما تتيح املادة 11 

من التفاقية للجنة النظر يف البالغات املقدمة من دولة طرف 

�سد دولة اأخرى طرف.

وباملثل فاإن التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال 

املهاجرين، واأفراد اأ�رشهم تن�س يف مادتيها 76، 77 على حق 

فراد يف التقدم ب�سكاوى �سد دولة طرف،  اأو الأ طراف  الدول الأ

ولكنها ت�سرتط اأن تقبل الدولة الطرف، باخت�سا�س جلنة حماية 

حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم يف نظر ال�سكاوى.

وقد انتهت اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

من اإعداد بروتوكول اختياري للعهد الدويل للحقوق القت�سادية 

اللجنة  فاإن  النفاذ،  حيز  وبدخوله  والثقافية،  والجتماعية 

اأن تنظر يف البالغات الفردية  املعنية بهذه احلقوق يجوز لها 

�سد دولة طرف يف العهد، اإذا ما قبلت الن�سمام لهذا الربوتوكول 

الختياري.
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الف�ضل الثاين 

عملية اإعداد وفح�ص التقارير احلكومية

ت�سرتك  ال�سبع  �سا�سية  الأ املعاهدات  اأن  �سبق  فيما  ذكرنا 

هو  احلكومية  التقارير  وفح�س  تلقي  اأن  اعتبار  يف  جميعا 

املنبثقة عن كل معاهدة  التعاهدية  للهيئة  اخت�سا�س رئي�سي 

اأن فح�س ومناق�سة التقارير احلكومية، ي�سكل  اأو اتفاقية. كما 

للتمل�س منها،  التي ل متلك احلكومات جمال  الرئي�سية  لية  الآ

اإجراء التحقيقات  اأو  ال�سكاوى وفح�سها،  اآلية تلقي  على عك�س 

التي ي�سرتط ل�رشيانها يف حق دولة طرف اأن تكون هذه الدولة 

قد قبلت ر�سميا باخت�سا�س الهيئة التعاهدية يف هذا ال�ساأن.
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دورية تقدمي التقارير:

منتظمة  تقارير  بتقدمي  احلكومات  ال�سبع  املعاهدات  تلزم 

لهيئة املعاهدة املعنية، تبني التقدم املحرز يف احرتام احلقوق 

تلك  اإعمال  بها  يجري  التي  والكيفية  املعاهدة  ترعاها  التي 

احلقوق.

وبداية يجب على كل دولة طرف اأن تقدم تقريرا اأوليا �سامال 

يف غ�سون عام من دخول املعاهدة حيز النفاذ الفعلي بالن�سبة 

بتقدمي  يتعلق  فيما  �سنتني  اإىل  الفرتة  هذه  ومتتد  الدولة.  لهذه 

والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  جلنة  اإىل  ولية  الأ التقارير 

والثقافية وجلنة حقوق الطفل.

ويجب على الدولة الطرف يف اأي معاهدة اأن تقدم بعد ذلك 

ب�سورة منتظمة تقارير دورية عادة ما تكون كل اأربع اأو خم�س 

�سنوات، بح�سب ما حتدده اأحكام كل معاهدة. وينبغي اأن تظهر 

التي  والق�سائية  دارية  والإ القانونية  التدابري  التقارير  هذه 

اتخذتها الدولة، من اأجل اإنفاذ اأحكام املعاهدة، كما ينبغي اأن 

التي تعيق  اأو امل�سكالت  لل�سعوبات  اإي�ساحات كافية  تت�سمن 

اإعمال احلقوق التي ترعاها املعاهدة.

اإعداد التقارير عملية تفاعلية ومت�ضلة:

ل ينبغي النظر اإىل عملية اإعداد التقارير احلكومية، بو�سفها 

جمرد وفاء بالتزام دويل واقع على عاتق احلكومات. بل ينبغي 

النظر اإليها باعتبارها منا�سبة مهمة تتيح جمال لتقييم و�سعية 

حلمايتها،  املتخذة  التدابري  كفاية  ومدى  ن�سان،  الإ حقوق 

wوالوقوف على امل�سكالت واأوجه الق�سور يف ال�سيا�سات املنتهجة، 
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وتبنيها  اتخاذها  يتعني  التي  واخلطوات  الحتياجات  وحتديد 

من اأجل تعزيز التمتع باحلقوق التي ترعاها كل معاهدة.

واإبداء  ومناق�ستها  التقارير  تقدمي  عملية  فاإن  ثم  ومن 

املالحظات عليها، وتقدمي القرتاحات املنا�سبة ملعاجلة اأوجه 

يتعني  التي  ال�رشورية  اخلطوات  حتديد  ذلك  يف  مبا  الق�سور، 

الطرف  الدولة  ي�ساعد  اأن  ميكن  لحقا،  انتهاجها  الدولة  على 

ن�سان، واأن تف�سح  على �سياغة خطة عمل وطنية ب�ساأن حقوق الإ

�سميم  يف  اأ�سا�سيا  مكونا  ن�سان  الإ حقوق  ت�سبح  ن  لأ جمال 

عملية التخطيط ال�سرتاتيجي الوطني ويف تنفيذ خطط التنمية 

الوطنية.

التعاهدية  وهيئاتها  املتحدة  مم  الأ فاإن  الغر�س  ولهذا 

احلكومية  التقارير  اإعداد  لعملية  النظر  على  احلكومات  ت�سجع 

يف  غايته  جمتمعي  حوار  دارة  لإ مهمة  منا�سبة  باعتبارها 

حقوق  معاهدات  تكفلها  التي  باحلقوق  التمتع  تعزيز  النهاية 

عملية  على  ال�سائدة  للنظرة  خالفا  فاإنه  وبالتايل  ن�سان.  الإ

�سيئة  منا�سبة  باعتبارها  احلكومية،  التقارير  ومناق�سة  تقدمي 

حراجها يف املحافل الدولية ينبغي النظر اإىل اآلية  للحكومات لإ

تقدمي التقارير، باعتبارها اآلية وطنية ت�ستهدف تعزيز امل�ساركة 

والتفاعل  احلكومية،  والربامج  ال�سيا�سات  تقييم  يف  ال�سعبية 

البناء مع املجتمع املدين بروح التعاون والحرتام املتبادل.

طابع  من  تتخفف  اأن  احلكومات  على  ينبغي  ثم  ومن 

تقاريرها،  اإعداد  عملية  بها  حتيط  التي  ال�رشية  جراءات  الإ

تن�رش  اأن  اإىل  مدعوة  احلكومات  فاإن  ذلك  من  العك�س  على  بل 

اإىل  اأن تر�سله  اأو�سع نطاق، من قبل  الداخل على  wتقاريرها يف 
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اإجراء  اإىل  اأي�سا  مدعوة  احلكومات  اأن  بل  التعاهدية،  الهيئة 

اإعداد  فرتة  خالل  املدين  املجتمع  منظمات  مع  ت�ساور  اأو�سع 

التي تتجه  اأو  التقرير احلكومي، ويف املجتمعات الدميقراطية، 

اإىل الدميقراطية ت�ستعني احلكومات يف تقاريرها باملعلومات 

اإن تقرير احلكومة  بل  لدى املنظمات غري احلكومية،  املتوفرة 

ميكن اأن يت�سمن اأي�سا يف �سكله النهائي مالحظات وانتقادات 

املنظمات غري احلكومية عليه. ويف بع�س البلدان يتاح للربملان 

اأن يدر�س التقرير احلكومي قبل تقدميه اإىل هيئة املعاهدة ذات 

ال�سلة.

حول  الطرف  الدولة  داخل  حوار  اأو�سع  اإدارة  اأن  �سك  ول 

التقرير احلكومي من �ساأنه اأن يقود اإىل تقدمي �سورة مو�سوعية 

يف  التقدم  من  مزيد  اإحراز  تعوق  التي  امل�سكالت  لطبيعة  اأكرث 

خرباء  اأف�سل  ب�سورة  ي�ساعد  ثم  من  ن�سان،  الإ بحقوق  التمتع 

الهيئة التعاهدية يف بلورة اقرتاحات تتجاوب بفعالية اكرب مع 

تلك امل�سكالت.

اأي�سا  ي�ساعد  اأن  �سانه  من  احلوار  هذا  اأن  ذلك  من  هم  والأ

فيها  امل�سي  يتعني  التي  املهام،  وتقا�سم  دوار  الأ توزيع  يف 

من جانب احلكومة وموؤ�س�سات املجتمع املدين، من اأجل تعزيز 

ن�سان يف اإطار خطة وطنية حتظى بتوافق جمتمعي. حقوق الإ

ومن �ساأن هذا احلوار اأي�سا اأن ي�ساعد يف ن�رش ثقافة حقوق 

حلقوق  الدولية  بالتفاقيات  القانوين  الوعي  وزيادة  ن�سان  الإ

ن�سان وما توفره من اآليات حمائية. الإ

التقارير ومناق�ستها  اإعداد  اآلية  اإىل  وعالوة على ذلك ينظر 

wباعتبارها و�سيلة فعالة ميكن اأن ت�ساعد يف ت�سليط ال�سوء على 
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التي ميكن  امل�ستفادة،  واخلربات  والدرو�س  اجليدة  املمار�سات 

اأن ت�ساعدها يف  طراف، والتي ميكن  الدول الأ اإليها  اأن تخل�س 

مر  ن�سان يف بلدانها، وخا�سة اإذا ما تعلق الأ النهو�س بحقوق الإ

ببلدان تواجه جمموعة من امل�سكالت املتماثلة.

كيفية اإعداد التقارير احلكومية:

�ساغت اللجان اأو الهيئات التعاهدية عرب �سنوات طويلة من 

ت�ساعد  اأن  ميكن  التي  املبادئ  اأو  القواعد  من  جمموعة  عملها 

احلكومات على اإعداد تقاريرها، وعملت اللجان ب�سورة م�سرتكة 

خمتلف  على  ت�رشي  اأن  ميكن  موحدة  قواعد  اإىل  التو�سل  على 

التقارير التي تقدم للهيئات التعاهدية.

ما  ت�سدر  اأن  عليها  يتعني  طراف  الأ الدول  فاإن  وبداية 

�سا�سية. وتت�سمن هذه الوثيقة  ا�سطلح على ت�سميته بالوثيقة الأ

ال�سكاين  وو�سعها  بالدولة  تتعلق  مف�سلة  اأ�سا�سية  معلومات 

للنوع  وفقا  وت�سنيفهم،  ال�سكان  لتوزيع  اإح�سائية  وموؤ�رشات 

املحلي  الناجت  من  الفرد  ون�سيب  الدخول  وم�ستويات  والعمر 

وموؤ�رشات دالة على م�ستوى التعليم وال�سحة ومعدلت البطالة، 

ف�سال على الهياكل الد�ستورية والقانونية وال�سيا�سية.

هيئات  جميع  تهم  املعلومات  هذه  مثل  اأن  اإىل  وبالنظر 

�سا�سية تعمم على هذه الهيئات.  املعاهدات فاإن هذه الوثيقة الأ

اإذا ما طراأت تغيريات  ويتعني على الدول حتديث هذه الوثيقة، 

لها دللتها يف املعلومات املت�سمنة بالوثيقة.

ويل الذي تتقدم به احلكومة اإىل اإحدى  وبالن�سبة للتقرير الأ

wالهيئات التعاهدية، فاإنه ينبغي اأن يتناول ب�سورة �ساملة جميع 
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طار  الإ ذلك  يف  مبا  النظر،  حمل  بالتفاقية  �سا�سية  الأ املواد 

الد�ستوري والقانوين وثيق ال�سلة باأحكام هذه املواد، والتدابري 

القانونية والعملية املتخذة من جانب احلكومة، والتي يفرت�س 

اأن تعزز التزامها باأحكام التفاقية حمل النظر. وعلى العك�س، 

مما داأبت عليه غالبية التقارير املقدمة من احلكومات العربية، 

�سكليا  و�سفا  تقدم  اأو  القوانني  ن�سو�س  بتقدمي  تكتفي  والتي 

ن�سان فاإن  للبنى والهياكل واملوؤ�س�سات القائمة لرعاية حقوق الإ

تعطي  التعاهدية  الهيئات  و�سعتها  التي  التوجيهية،  املبادئ 

اأهمية حا�سمة للكيفية التي يجري بها تطبيق القوانني والتدابري 

على اأر�س الواقع، وانعكا�س ذلك على الو�سعية الفعلية.

تقدم  اأن  ول  الأ تقريرها  يف  احلكومة  على  يتعني  كما 

بالن�سبة  النظر  حمل  التفاقية  مكانة  ب�ساأن  كافية  اإي�ساحات 

للت�رشيع الداخلي، وما اإذا كان يعتد باأحكامه من قبل املحاكم. 

كما ينبغي اأن تظهر احلكومة اجلهود التي بذلتها من اأجل الن�رش 

عالم الوا�سع بالتفاقية واجلهود التي بذلتها من اأجل تاأهيل  والإ

الفئات املكلفة باإنفاذ وتطبيق القوانني للعمل يف اإطار اللتزام 

باأحكام التفاقية.

اأن  حوال يتعني على احلكومات يف تقريرها  الأ ويف جميع 

�سا�سية لالتفاقية، وفقا لرتتيب هذه  الأ حكام  الأ بتناول  تلتزم 

حكام من التفاقية. الأ

جانب  من  الالحقة  الدورية  التقارير  تاأتي  اأن  ويفرت�س 

اأولوية خا�سة يف  اأكرث اخت�سارا، واأن تعطي  احلكومة ب�سورة 

تقريرها الدوري على الق�سايا، التي �سبق اأن اأثارتها اللجنة مع 

wاحلكومة عند نظر اآخر تقرير لها والتي غالبا ما ت�سعها اللجنة 
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يف مالحظاتها اخلتامية عند مناق�سة اأي تقرير.

تقرير  اأي  اإعداد  يف  البدء  نقطة  اإن  القول  ميكن  ثم  ومن 

مقرتحات  مع  للتجاوب  احلكومة  فعلته  الذي  ما  هو  دوري 

اللجنة وتو�سياتها وطلباتها ملعلومات اأكرث تف�سيال يف بع�س 

تعلنها  التي  اخلتامية  املالحظات  يف  ترد  والتي  اجلوانب، 

اللجنة.

التي  اجلهود  احلكومة  تو�سح  اأن  طار  الإ هذا  يف  ويندرج 

بذلتها من اأجل اأن تن�رش على نطاق وا�سع املالحظات اخلتامية 

طار اأي�سا اأن  للجنة على التقرير ال�سابق. كما يندرج يف هذا الإ

منظمات  اإ�رشاك  يف  اإليه  ذهبت  الذي  املدى  احلكومة  تو�سح 

م�سورتها  اأخذ  يف  اأو  التقرير،  هذا  اإعداد  يف  املدين  املجتمع 

ومالحظاتها عليه.

تركز  اأن  الدوري  تقريرها  يف  اأي�سا  احلكومة  على  ويتعني 

على اأبرز التطورات ذات ال�سلة، والتي �سهدتها البالد منذ تقدمي 

اآخر تقرير لها.

وبذلك ميكن القول اإن اآلية تقدمي وفح�س التقارير هى اآلية 

اتفاقية  اأي  باأحكام  الدولة  للتزام  امل�ستمرة  للمتابعة  مت�سلة 

ترعاها  التي  باحلقوق  التمتع  يف  املحرز  التقدم  وحدود 

التفاقية.

اإجراءات النظر يف التقارير احلكومية:

الهيئات  اأع�ساء  قبل  من  احلكومي  التقرير  مناق�سة  اإن 

التعاهدية تبداأ عمليا من قبل بدء الدورة املقرر اأن تنظر خاللها 

من  عمل  فريق  اللجنة  ت�سكل  حيث  احلكومي.  التقرير  wالهيئة 
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اأع�سائها لفح�س التقرير احلكومي وحتديد قائمة بامل�سائل اأو 

الق�سايا اأو امل�سكالت التي يتعني اإثارتها مع ممثلي احلكومة، 

احلكومة  على  يتعني  التي  �سافية  الإ املعلومات  وكذلك حتديد 

التقرير،  النق�س يف  اللجنة بها ل�ستكمال بع�س جوانب  اإمداد 

ويتم اإر�سال هذه القائمة اإىل احلكومة قبل وقت كاٍف من انعقاد 

ويجوز  للتقرير.  العلنية  املناق�سة  خاللها  �ستتم  التي  الدورة 

للحكومة اأن تقدم اأجوبة مكتوبة ب�ساأن قائمة امل�سائل والق�سايا 

التي طرحها فريق العمل املكلف بذلك من قبل الهيئة، ويف هذه 

احلكومي  التقرير  مع  �سافية  الإ املعلومات  هذه  تدرج  احلالة 

كملحق له.

�سارة هنا اإىل اأن املنظمات غري احلكومية ميكنها  وينبغي الإ

يف مرحلة فح�س التقرير من قبل فريق عامل بالهيئة، متهيدا 

م�ساهمات  بدورها  تقدم  اأن  �سئلة،  والأ الق�سايا  قائمة  لتحديد 

التقرير، وهو ما  تت�سمن مالحظاتها وتعليقاتها على حمتوى 

مع  احلوار  اإدارة  على  الهيئة  ثم  ومن  العامل،  الفريق  ي�ساعد 

احلكومة ب�سورة اأكرث كفاءة، وعلى حتديد الق�سايا واملو�سوعات 

ولوية يف هذا احلوار، ومن ثم فاإن املنظمات الراغبة يف  ذات الأ

بدورها  للتقارير احلكومية يتعني عليها  تقارير موازية  تقدمي 

اأن تنتهي يف وقت مبكر من اإعداد تقاريرها، حتى يت�سنى لها اأن 

�سئلة التي ينبغي اأن تثريها الهيئة  ت�سهم يف حتديد الق�سايا والأ

التعاهدية مع ممثلي احلكومة.

ليكون  اأع�سائها  اأحد  التعاهدية  الهيئات  تعني  ما  وغالبا 

مقررا قطريا يتوىل �سياغة قائمة الق�سايا التي يتعني طرحها 

wعلى احلكومة للرد عليها، عند مناق�سة تقرير بلد بعينه.
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

جل�سات  يف  احلكومي  للتقرير  الر�سمية  املناق�سة  وجتري 

التقرير  عر�س  يتولون  الدولة  عن  ممثلني  بح�سور  علنية 

ويتوىل  التعاهدية،  الهيئة  واأ�سئلة  ا�ستف�سارات  عن  جابة  والإ

التقرير  بفح�س  كلف  اأن  �سبق  –الذي  العمل  فريق  اأع�ساء 

وحتديد قائمة امل�سائل والق�سايا التي يتعني اإثارتها مع ممثلي 

ممثلي  على  �سئلة  الأ طرح  يف  اأ�سا�سية  م�سئولية  احلكومة- 

احلكومة، وغالبا ما يتيح نظام عقد جل�سات املناق�سة العلنية 

حكومته  مع  بالت�ساور  احلكومي  للوفد  ت�سمح  زمنية  م�ساحة 

ي�ساحات، لطرحها عند  والتح�سل على مزيد من املعلومات والإ

اختتام مداولت الهيئة التعاهدية.

ويف ختام احلوار تتقدم الهيئة مبالحظاتها اخلتامية التي 

تبلور نتائج احلوار وتربز ال�ستنتاجات الرئي�سية التي و�سلت 

يجابية التي خل�ست  اأهم النتائج الإ اإليها، وت�سجل من خاللها 

التي ك�سفت عنها  ال�سلبية  النتائج  اأو  القلق  واأبرز دواعي  اإليها 

املناق�سات، فيما يتعلق باللتزامات الواقعة على عاتق الدولة 

الطرف  الدولة  على  يتعني  التي  واملقرتحات،  والتو�سيات 

ي�ساحات التي يتعني ا�ستكمالها عرب  اأخذها بعني العتبار، والإ

تقارير تكميلية اأو تقريرها الدوري التايل. وي�سكل ن�رش وتعميم 

�سا�سية  املالحظات اخلتامية من قبل احلكومة اأحد املطالب الأ

مالحظاتها  يف  طرحها  على  التعاهدية  الهيئات  حتر�س  التي 

للتاريخ  حتديدا  اخلتامية  املالحظات  تت�سمن  كما  اخلتامية. 

الزمني، الذي يتعني فيه على احلكومة اأن تقدم تقريرها التايل 

للهيئة التعاهدية.

مطالبة  على  التعاهدية  الهيئات  حر�س  اأن  �سك  wول 
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احلكومات بن�رش املالحظات اخلتامية على نطاق وا�سع يك�سف 

التقارير  مناق�سة  اآلية  ا�ستثمار  على  الهيئات  هذه  حر�س  عن 

احلكومية حلفز النقا�س العام داخل املجتمع يف الدولة الطرف 

ميكن  ثم  ومن  الهيئة،  اإليها  ذهبت  التي  ال�ستنتاجات  حول 

مع  امل�ساورات  من  مزيد  جراء  لإ اإ�سافية  فر�سا  ذلك  يهيئ  اأن 

ن�سان  الإ حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع  اأو  املدين،  املجتمع 

جراءات والتدابري املالئمة من  واملوؤ�س�سات الت�رشيعية ب�ساأن الإ

لال�ستنتاجات  ت�ستجيب  التي  دارية،  الإ اأو  الت�رشيعية  الناحية 

مر الذي من  والتو�سيات التي ذهبت اإليها الهيئة التعاهدية، الأ

املفرت�س اأن يجد انعكا�سه يف التقرير الدوري التايل، �سواء من 

خالل ممار�سات اأف�سل اأو ت�رشيعات اأكرث ا�ستجابة لاللتزامات 

الدولية.
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الف�ضل الثالث 

دور املنظمات غري احلكومية

يف التفاعل مع اآلية فح�ص التقارير احلكومية:

ما الذي يتعني اأن تقوم به املنظمات غري احلكومية ل�ستثمار 

التقارير  ودرا�سة  بتلقي  اخلا�سة  التعاهدية  الدولية  لية  الآ

احلكومية من قبل اأي هيئة تعاهدية؟

نظار على الفور اإىل ال�ستباك مع التقرير  رجح اأن تنتقل الأ الأ

احلكومي؛ باإعداد تقرير بديل يعرب عن وجهة نظر املنظمات غري 

احلكومية، ويك�سف اأوجه العوار والق�سور يف التقرير احلكومي.

وبالطبع فاإن اإعداد التقارير البديلة من جانب املنظمات غري 

املوازية  التقارير  اأو  الظل  تقارير  عليه  يطلق  ما  اأو  احلكومية، 

همية يف  الأ بالغة  ي�سكل خطوة  لتقارير احلكومة،  امل�سادة  wاأو 
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ن�سان يف هذا البلد اأو ذاك، وي�ساعد  متحي�س و�سعية حقوق الإ

اأكرث  ا�ستنتاجات  اإىل  التو�سل  يف  التعاهدية  الهيئة  اأع�ساء 

دقة ومو�سوعية جتاه هذه الو�سعية، وجتاه طبيعة امل�سكالت 

التقارير  خالل  من  تظهر  ل  ما  غالبا  التي  والنتهاكات، 

عن  �سادرة  التقارير  هذه  كانت  ما  اإذا  وبخا�سة  احلكومية، 

ن�سان. حكومات معروفة بعدائها ال�سديد حلقوق الإ

احلكومية  غري  املنظمات  تقارير  فاإن  العربية  البلدان  ويف 

اأ�سا�سيا  م�سدرا  ت�سكل  اأن  ميكن  احلكومة،  تقارير  على  للرد 

للمعلومات التي ت�ساعد اأع�ساء الهيئة التعاهدية على الوقوف 

ن�سان على اأر�س الواقع. على و�سعية حقوق الإ

بيد اأن اإعداد التقارير املوازية اأو تقارير الظل ل ينبغي اأن 

يكون املدخل الوحيد لال�ستباك مع اآلية التقارير احلكومية. ذلك 

الفل�سفة  اأن  ن�ستنتج  اأن  ن�ستطيع  ال�سابق  العر�س  انه من خالل 

التي انطلقت منها اآلية فح�س التقارير احلكومية، والتي عززتها 

لية  ممار�سات الهيئات التعاهدية املختلفة، اأن توظيف هذه الآ

اأو نيويورك حيث تعقد اجتماعات  لي�س مكانه وح�سب جنيف، 

كرث اأهمية هو ما ينبغي عمله  الهيئات التعاهدية، فرمبا كان الأ

اإذا  العربية،  ومدننا  عوا�سمنا  وداخل  الوطني،  النطاق  على 

لية باعتبارها ت�سكل مدخال منا�سبا  كنا ننظر حقا اإىل هذه الآ

حوار  اأو�سع  واإدارة  املدين  واملجتمع  احلكومات  بني  لل�رشاكة 

الدولية  واللتزامات  ن�سان  الإ حقوق  حول  جمتمعاتنا،  داخل 

وطنية  خطط  لبلورة  ميهد  مبا  احلكومة،  عاتق  على  الواقعة 

طراف  ن�سان، وتتحدد من خاللها م�سئوليات واأدوار الأ حلقوق الإ

مناخا  يهيئ  ذاته  الوقت  ويف  اخلطط،  هذه  اإجناز  يهمها  wالتي 
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ن�سان وتنمية الوعي القانوين  اأكرث رحابة لن�رش ثقافة حقوق الإ

لدى املواطنني بحقوقهم.

ما الذي يتعني اأن نقوم به؟

التقارير  يف  النظر  اآلية  ا�ستثمار  فاإن  املنطلق  هذا  من 

احلكومية اأمام الهيئات التعاهدية بطريقة اأمثل ي�ستدعي عمال 

عندما  ينتهي  ول  املوازية،  التقارير  باإعداد  يبداأ  ل  متوا�سال 

اإنها  التقارير احلكومية،  التعاهدية من مناق�سة  الهيئات  تفرغ 

الوطني  النطاق  داخل  لت�سمل  تت�سع  اأن  ينبغي  تفاعلية  عملية 

اأدوارا بالغة التنوع يف مقدمتها:

نظر  بلفت  تبادر  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  على   •
ينبغي  التي  املواعيد  اإىل  الداخل  يف  العام  والراأي  احلكومات 

من  بالنتهاء  يتعلق  فيما  احلكومات،  جانب  من  بها  اللتزام 

التقرير احلكومي وت�سليمه للهيئة التعاهدية ذات ال�سلة.

اأ�سوار  تخرتق  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  واجب  من   •
الغالب  يف  العربية  حكوماتنا  تفر�سها  التي  وال�رشية  التعتيم 

عم على التقارير املقدمة من جانبها اإىل الهيئات التعاهدية،  الأ

وميكن اأن ي�سمل ذلك:

- دعوة احلكومات لن�رش وتوزيع تقريرها على اأو�سع نطاق، 

واإتاحة الفر�سة ملناق�سته داخل الدولة.

اأن تبادر منذ وقت  - يتعني على املنظمات غري احلكومية 

باملعلومات  احلكومي  التقرير  مد  يف  امل�ساهمة  بطلب  مبكر 

املتوافرة لديها، وبرغبتها يف الطالع عليه واإبداء الراأي فيه.

w- ميكن للمنظمات غري احلكومية حال التح�سل على التقرير 
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اأع�ساء  تدعو  واأن  ملناق�سته،  فعاليات  تنظم  اأن  احلكومي، 

برملانيني لالطالع عليه واإثارة النقا�س حول مو�سوعاته داخل 

الربملان.

• ينبغي اأن ت�سعى املنظمات غري احلكومية منذ وقت مبكر 
اإىل اإعداد تقريرها املوازي، ومن املف�سل اأن ي�سدر هذا التقرير 

من ائتالف ملجموعة من املنظمات غري احلكومية. فذلك يعطي 

على  الواقعة  عباء  الأ ويخفف  التقرير،  ملحتوى  اأكرب  م�سداقية 

التقارير،  التعاهدية يف فح�س ودرا�سة مزيد من  الهيئة  عاتق 

التي كان من املمكن اأن تدرج يف تقرير واحد، عالوة على ذلك 

فاإن التقرير اجلماعي من �ساأنه اأن يغطي بكفاءة اأف�سل العديد 

من اجلوانب واملو�سوعات التي تعجز منظمة واحدة عن تناولها. 

املنظمات  جانب  من  بال�رشية  الظل  تقرير  يحاط  األ  وينبغي 

اأن حتيط  املنظمات  على هذه  يتعني  بل  اإعداده،  امل�ساركة يف 

واأن تطلب  تقريرها،  اإعداد  باأنها ب�سدد  باأول  اأول  العام  الراأي 

مدها باملعلومات واأن تتيح الفر�سة ملناق�سته يف الداخل، �سواء 

مع اإعالميني اأو قانونيني اأو برملانيني اأو ق�ساة...اإلخ.

• على املنظمات غري احلكومية بعد انتهاء مناق�سة التقرير 
اخلتامية  التعليقات  التعاهدية، و�سدور  الهيئة  اأمام  احلكومي 

واأن  املناق�سات،  ح�سيلة  العام  الراأي  اأمام  ت�سع  اأن  للهيئة 

من  عاما  نقا�سا  وحتفز  اخلتامية،  التعليقات  بدورها  تن�رش 

اأجل اأن ت�سبح ما تو�سلت اإليه الهيئة التعاهدية حمال للتنفيذ 

والعتبار.

ب�سفة  احلكومة  تذكر  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  على   •
wدورية وتنبه الراأي العام اأي�سا اإىل �رشورة الوفاء باملقرتحات 
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اإليها الهيئة التعاهدية يف  واملطالب والتو�سيات، التي انتهت 

ختام مناق�ستها للتقرير احلكومي.

اإن ما �سبق ذكره من مهام ميكن اأن تقوم به املنظمات غري 

ن�سان  احلكومية يجعل من اللتزامات الدولية حلماية حقوق الإ

عالم والراأي  ق�سية حمورية مطروحة دومًا على اهتمامات الإ

العام، ول يختزل اآلية فح�س التقارير اإىل عمل مو�سمي ينح�رش 

مع  التعامل  اأن  كما  عليه.  والرد  احلكومي  التقرير  اإ�سدار  يف 

ليات الدولية بهذا املنظور يفتح بابا اأكرث رحابة لتنمية روح  الآ

ن�سان ومنظمات املجتمع  العمل اجلماعي بني منظمات حقوق الإ

املدين عموما، ويحد ب�سفة خا�سة من ظواهر التناف�سية والتفرد 

على  احلقوقية  املنظمات  بني  دوار  الأ وتناغم  تكامل  ل�سالح 

وجه اخل�سو�س.
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الف�ضل الرابع

كيفية اإعداد تقارير الظل

• قد جتد املنظمات غري احلكومية �سعوبة يف التح�سل من 
اأخذا  عليه،  التعليق  املفرت�س  احلكومة،  تقرير  على  مبكر  وقت 

ت�سليم  يف  احلكومات  تاأخر  من  العامة  ال�سكوى  العتبار  يف 

اأو اإتاحة ن�سخ منها ملن يرغب اأو  تقاريرها للهيئة التعاهدية، 

و�سعها على املواقع اللكرتونية احلكومية. ولكن ذلك ل مينع 

اإعداد  للبدء يف  الوقت  احلكومية  املنظمات غري  ت�ستبق  اأن  من 

تقريرها، حتى من قبل التح�سل على تقرير احلكومة.

التي جتعلنا  العتبارات  ي�ساعد على ذلك عديد من  و�سوف 

wعلى مقدرة من التيقن، مبا ميكن اأن يحتويه التقرير احلكومي 
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العتبارات  مقدمة  ويف  معها.  ال�ستباك  ت�ستوجب  ق�سايا  من 

التي ميكن اأن ت�ساعد يف ذلك:

اأ- من ال�رشوري الطالع ودرا�سة التقارير ال�سابقة للحكومة، 

املو�سوعات  معاجلة  يف  تقريبا  ثابت  نهج  عن  تك�سف  نها  لأ

اخلروقات  بع�س  تربير  يف  اأو  ال�سورة  حت�سني  ويف  املختلفة، 

اأن  التاأكيد على  اأو يف  �ساأنها،  التقليل من  اأو يف  والنتهاكات 

اجلرائم املرتكبة تخ�سع للم�ساءلة واملحا�سبة.

ب- من املفيد كذلك الطالع على التقارير املوجزة ال�سابقة 

جيدة  ب�سورة  تلخ�س  والتي  التعاهدية،  الهيئة  عن  ال�سادرة 

احلكومية  التقارير  ملناق�سة  املخ�س�سة  اجلل�سات  مداولت 

وال�ستف�سارات  �سئلة  الأ طبيعة  تظهر  جانب  من  فهى  ال�سابقة، 

اإليه احلكومة  الذي تلجاأ  الهيئة، واملنطق  التي يطرحها خرباء 

يف الرد على هذه ال�ستف�سارات. 

لفهم  فر�سة  الظل  تقارير  اإعداد  على  للقائمني  ذلك  ويتيح 

اأعمق للم�سكالت التي يتعني الرتكيز عليها من جانب، بل رمبا 

اإعداد تقارير  اأن تدرك املنظمات املنخرطة يف  اأي�سا يف  تفيد 

مزيدا  ت�ستجوب  كانت  مو�سوعات  اأو  نقاطا  هناك  اأن  الظل 

من الهتمام من جانب اخلرباء، ومن ثم رمبا تتطلب معاجلة 

اأكرث و�سوحا يف تقرير الظل، وقد ي�ساعد تاأمل ردود احلكومة 

تدرك  اأن  املو�سوعات،  بع�س  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

وتدعيم  تعزيز  اإىل  اأكرب  بحاجة  اأنها  احلكومية  غري  املنظمات 

ي�ساحات يف تقرير الظل  ا�ستنتاجاتها مبزيد من املعلومات والإ

الذي تقوم باإعداده.

اأن  �سبق  –كما  حكومي  غري  اأو  حكومي  تقرير  اأي  اإن  ج- 
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التعاهدية عرب  الهيئة  اإليه  اأن ينطلق مما انتهت  ذكرنا- يجب 

ومقرتحات  وتو�سيات  مالحظات  من  اخلتامية،  تعليقاتها 

ومطالب، يفرت�س اأن توؤخذ بعني العتبار يف التقرير احلكومي 

اأن  احلكومية  غري  للمنظمات  يتيح  ذلك  فاإن  ثم  ومن  التايل؛ 

التو�سيات  لهذه  احلكومة  ا�ستجابة  مدى  مبكر  وقت  منذ  تقيم 

الت�رشيعية  بالتدابري  منها  يتعلق  ما  �سواء  واملقرتحات، 

ال�سابق،  احلكومي  تقريرها  بن�رش  يتعلق  ما  اأو  دارية،  الإ اأو 

عالم  الإ و�سائل  عرب  التعاهدية  للهيئة  اخلتامية  واملالحظات 

املختلفة.

د- اإن اأي تقرير حكومي مطالب باأن يو�سح ما الذي فعلته 

اإعداد  يف  املدين  املجتمع  م�ساركة  ت�سجيع  اأجل  من  احلكومة 

التقرير اأو مناق�سته؛ ومن ثم ت�ستطيع املنظمات غري احلكومية 

تو�سح  اأن  احلكومة،  تقرير  على  اطلعت  قد  تكن  مل  لو  حتى 

بال�سبط حدود ما فعلته احلكومة واملدى الذي اأتاحته للت�ساور 

اأي�سا اإىل اأي  مع املنظمات غري احلكومية. وميكنها اأن تو�سح 

مدى ا�ستجابت احلكومة ملطالب املنظمات الراغبة يف اأن ت�سهم 

براأيها اأو مبعلوماتها يف التقرير احلكومي، اأو يف التعليق عليه.

اأن تنجز  اأن املنظمات ميكنها  –بالطبع-  اإن ذلك ل يعني 

ذلك  اأن  رغم  احلكومي،  التقرير  درا�سة  دون  املوازي  تقريرها 

ا�ستباك  يف  املوازي  التقرير  �سياغة  اأن  املوؤكد  فمن  جائز، 

وجاذبية  ر�ساقة  اأكرث  يجعله  احلكومي  التقرير  مع  مبا�رش 

هم بالطبع اأنه ي�سهل على خرباء الهيئة التعاهدية  للقارئ، والأ

والتي  احلكومي،  التقرير  يف  النتقاد  موا�سع  اأهم  ا�ستخال�س 

يتعني اإثارتها مع ممثلي احلكومة، كما اأنه من املوؤكد اأن درا�سة 
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التقرير احلكومي �ستمكن املنظمات غري احلكومية من اأن حتدد 

معها  ال�ستباك  عليها  يتعني  التي  املو�سوعات  ماهية  بدقة 

ب�سورة مبا�رشة.

على  عليها  يتعني  احلكومية  غري  املنظمات  فاإن  ولذلك 

جزاء التي ميكن  رجح اأن جتري نوعا من اإعادة ال�سياغة لالأ الأ

التقرير  انتهت من كتابتها من قبل الطالع على  قد  اأن تكون 

جزاء يف ال�سياق الذي انتهت اإليه  احلكومي، لتعيد �سبط هذه الأ

املنظمات بعد الطالع على التقرير.

حوال يتطلب اإعداد التقرير املوازي اأن يكون  • يف جميع الأ
املنخرطون يف هذه العملية على درا�سة كافية مبحتوى احلقوق 

وطبيعة اللتزامات التي متليها كل اتفاقية تعاقدية على الدول 

اأن  طار  الإ هذا  مفيدا يف  يكون  و�سوف  لها،  املن�سمة  طراف  الأ

اإعداد هذه التقارير التعليقات العامة  ي�سرتجع املنخرطون يف 

اللجنة  خ�س  التعاهدية، وعلى الأ الهيئات  ال�سادرة عن بع�س 

ن�سان، واللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية  املعنية بحقوق الإ

فهذه  املراأة.  �سد  التمييز  مناه�سة  وجلنة  والجتماعية، 

همية يف  التعليقات العامة توفر معلومات على قدر كبري من الأ

تف�سري احلقوق واللتزامات، ويف تو�سيح ما يجب اأن يت�سمنه 

اأو  اأحكام  اأو  مواد  تناول  عند  معلومات  من  احلكومي  التقرير 

حقوق بعينها ترعاها التفاقية.

همية ينبغي الطالع على املبادئ  وعلى القدر نف�سه من الأ

التوجيهية يف اإعداد التقارير احلكومية، التي و�سعتها الهيئات 

التعاهدية املختلفة. فذلك يف حد ذاته مفيد للغاية للمنظمات 

غري احلكومية يف اأن تقيم بدورها مدى التزام التقرير احلكومي 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

التقرير  اأغفلها  التي  اجلوانب  ا�ستخال�س  ويف  املبادئ،  بهذه 

احلكومي، والتي يتعني على املنظمات غري احلكومية اأن تربزها 

بدوره  املوازي  التقرير  اأن  على  ف�سال  املوازي،  تقريرها  يف 

ذاتها  بالقواعد  وفقراته  اأجزائه  ترتيب  يف  يلتزم  اأن  يفرت�س 

التي اأر�ستها هذه املبادئ التوجيهية.

عند  اأعلنت  قد  الدولة  فيها  تكون  التي  احلالت  يف   •
ت�سديقها على اتفاقية ما حتفظات حمددة على بع�س اأحكامها، 

ن  فاإن املنظمات غري احلكومية مدعوة يف تقريرها املوازي لأ

تو�سح اإىل اأي مدى يتعار�س هذا التحفظ مع اأهداف واأغرا�س 

الفعلي  التمتع  �سعيد  على  ذلك  ينعك�س  وكيف  التفاقية، 

التقرير  يقدم  اأن  املفيد  التفاقية، ومن  ترعاها  التي  باحلقوق 

اإليها  ت�ستند  التي  �سباب  الأ اقرتاحات حمددة ملعاجلة  املوازي 

احلكومة يف حتفظها، مبا ي�ساعد على رفع التحفظ نهائيا اأو يف 

القبول ببقائه ب�سفة موؤقتة، حلني اتخاذ اإجراءات بعينها يكون 

من �ساأنها اإزالة امل�سكالت، التي جتعل من هذا التحفظ اأبديا.

التقرير  يويل  اأن  ينبغي  همية  الأ من  نف�سه  القدر  وعلى   •
القانونية،  الن�سو�س  مع  بال�ستباك  خا�سا  اهتماما  املوازي 

اأو  التفاقية،  تكفلها  التي  احلقوق  تقييد  على  تنطوي  التي 

باأن  تقريرها  يف  احلكومة  تتذرع  وقد  م�سمونها.  من  تفرغها 

بع�س اأحكام التفاقية جتيز فر�س بع�س القيود، �سواء بدعوى 

من  والأ العام  النظام  مقت�سيات  اأو  خرين  الآ حقوق  حماية 

طار اأن تدلل التقارير املوازية  القومي.. اإلخ. ويتعني يف هذا الإ

القيود  هذه  تخل  اأو  تفي  مدى  اأي  اإىل  مثلة  بالأ اأمكن-  -كلما 

مبعايري امل�رشوعية وال�رشورة واملعقولية.
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• يتعني على القائمني على اإعداد التقرير املوازي اأن يثمنوا 
اإيجابية من  اإجراءات  اأو  اأي خطوات  مبو�سوعية ودون مبالغة 

املحتمل اأن تكون احلكومة قد اأقدمت عليها. اإن ذلك من �ساأنه اأن 

ي�سفي م�سداقية اأكرب على التقرير املوازي. كما ي�ساعد الهيئة 

تقييمها  يف  مو�سوعية  اأكرث  حكام  لأ التو�سل  يف  التعاهدية 

اإذا  ن�سان، وعالوة على ذلك فاإن احلكومات  لو�سعية حقوق الإ

كان يتعني عليها اأن تدفع ثمنا ما لنتهاكاتها، �سجبا اأو ف�سحا 

اأو اإدانة، فاإن التح�سينات التي قد تقدم عليها ينبغي اأن تلقى ما 

ت�ستحقه من ت�سجيع قد يدفعها ملزيد من التح�سينات.

الهيئة  على  التاأثري  يف  املوازي  التقرير  فعالية  اإن   •
ن�سائية  الإ وال�سياغات  التعبريات  من  ت�ستمد  ل  التعاهدية، 

يوفره  مما  ت�ستمد  تقرير  ي  لأ احلقيقية  والقوة  اللهجة،  �سديدة 

من معلومات موثقة، تربهن على �سحة التحليالت والتقييمات، 

التي يخل�س اإليها التقرير. ومن ثم ينبغي اأن تنتقي املنظمات 

غري احلكومية يف تقريرها اأكرث الوقائع توثيقا واأبلغها دللة، 

للربهنة على م�سداقية ما ت�سل اإليه من ا�ستنتاجات.

ال�ضكل العام للتقرير املوازي:

• يف�سل األ تتعدى �سفحات التقرير 30 �سفحة.
• �سيكون مفيدا للغاية اأن يبداأ التقرير مبقدمة تلخ�س اأبرز 
الربهنة  كرث دللة يف  الأ اإليه من نتائج واملعلومات  ما و�سل 

الهيئة  اأع�ساء  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  فذلك  النتائج.  هذه  على 

التعاهدية يف طرح اأ�سئلتها وا�ستف�ساراتها على الوفد احلكومي، 

وقد ي�ساعد اأي�سا الهيئة عندما تعد مالحظاتها وا�ستنتاجاتها 
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على  يي�رش  �سوف  بدوره  التقرير  ملخ�س  اأن  كما  اخلتامية. 

عالمية املهتمة اأن تربز اأهم مما اأورده التقرير. الو�سائط الإ

يت�سمنها  التي  واملالحظات  املعلومات  تنظيم  يف�سل   •
ترد  التي  احلالت  ويف  التفاقية.  مواد  لت�سل�سل  وفقا  التقرير، 

التقرير  معدي  فاإن  مادة،  من  باأكرث  ال�سلة  وثيقة  وقائع  بها 

ن�سب ملناق�سة هذه الوقائع،  اأن يحددوا املادة الأ يتعني عليهم 

خرى ذات ال�سلة. دومنا اإغفال لذكر املواد الأ

اأو معلومات غزيرة  يف احلالت التي تتوافر فيها وقائع   •
والوقائع،  املعلومات  هذه  ترتيب  التقرير  معدي  على  يتعني 

يف  ولوية  الأ اأهمية  كرث  الأ واملعلومات  الوقائع  تت�سدر  بحيث 

اأو مبدى  التقرير، من ناحية  الرتتيب، لعتبارات تتعلق بحجم 

ا�ستعداد اأع�ساء اللجنة لقراءة كل ما ورد يف التقرير.

• ينبغي اأن حتتل مكانة متقدمة يف التقرير، موقف احلكومة 
من املالحظات اخلتامية للهيئة التعاهدية على التقرير ال�سابق، 

يف  املدين  املجتمع  اإ�رشاك  على  احلكومة  حر�س  مدى  وكذلك 

�سهام فيه. مناق�سة تقريرها اأو الإ

طرح  يف�سل  التفاقية،  مواد  من  مادة  اأي  تناول  بعد   •
اأن  التعاهدية  للهيئة  ميكن  حمددة  تو�سيات  اأو  اقرتاحات 

تتبناها يف مالحظاتها اخلتامية.

مر باإعداد تقرير مواٍز ب�ساأن اتفاقية مناه�سة  • اإذا ما تعلق الأ
مواد  يقت�رش على  اأن  التقرير ل يجب  فاإن  املراأة،  التمييز �سد 

التفاقية وحدها، بل ينبغي اأن يويل اهتماما اأي�سا لتقييم ما 

اتخذته احلكومة من اإجراءات، مت�سيا مع تو�سيات ومنهاج عمل 

wاإعالن بكني، ال�سادر عن املوؤمتر العاملي حلقوق املراأة.
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الهوام�ص

ن�سان  1-د. ع�سام حممد اأحمد زناتي، حماية حقوق الإ

العربية،  النه�سة  دار  القاهرة:  املتحدة،  مم  الأ اإطار  يف 

1998، �س �س 47- 48.

احلقوق  جلنة  اإن�ساء  حول  التفا�سيل  من  2-ملزيد 

امليداين  اأمني  حممد  د.  انظر  والجتماعية،  القت�سادية 

ن�سان«،  الإ حقوق  حلماية  قليمية  والإ الدولية  »اللجان 

ن�سان،  الإ حقوق  لدرا�سات  القاهرة  مركز  )القاهرة: 

2000(، �س �س 16-14.

اإىل  �سارة  الإ ينبغي  ال�سبع،  اللجان  هذه  جانب  3-اإىل 

وجود هيئات تعاهديه اأخرى، فهنالك التفاقية الدولية 

لقمع جرمية الف�سل العن�رشي، وقد ت�سمنت تعيني فريق 

طراف،  الأ الدول  من  املقدمة  التقارير  يف  للنظر  ثالثي 

الف�سل  ملناه�سة  الدولية  التفاقية  اأي�سا  وهنالك 

لعاب الريا�سية، ون�ساأت مبوجبها  العن�رشي يف جمال الأ

لكنها  لعاب.  الأ يف  العن�رشي  الف�سل  مناه�سة  جلنة 

همية  ملقت�سيات هذه الدرا�سة ل تكت�سب ذات القدر من الأ

الف�سل العن�رشي قد انزوت تقريبا من  ن نظم  بالنظر لأ

العامل، ومل يبقى منها �سوى النظام ال�ستيطاين العن�رشي 

الذي متثله اإ�رشائيل.

اللجنة  وال�سيا�سية:  املدنية  احلقوق  املتحدة،  مم  4-الأ

 ،15 رقم  الوقائع  )�سحيفة  ن�سان،  الإ بحقوق  املعنية 

2005w(، �س �س 14- 15.
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ملحق وثائقي

التعليقات واملالحظات 

اخلتامية للهيئات التعاهدية 

على تقارير احلكومة امل�ضرية
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) 1 (

             اللجنة املعنية باحلقوق 

االقت�ضادية واالجتماعية والثقافية

طراف النظر يف التقارير املقدمة من الدول االأ

مبوجب املادتني 17و16 من العهد

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية 

باحلقوق القت�ساديةوالجتماعية والثقافية

م�ضر

ويل املقدم من م�رش ب�ساأن  1-نظرت اللجنة يف التقرير الأ

تنفيذ العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية )E/1990/5/Add.38( يف جل�ساتها 14،13،12 

جل�ستها  يف  واعتمدت   2000 اأيار/مايو   3،2 يف  املعقودة 

2000 املالحظات اخلتامية  12اأيار /مايو  26، املعقودة يف 

wالتالية.
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األف- مقدمة

ويل مل�رش الذي اأعد وفقًا  2-ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الأ

و�سعتها  التي  التقارير  لتقدمي  املنقحة  التوجيهية  للمبادئ 

قائمة  على  اخلطية  بالردود  اأي�سًا  اللجنة  وترحب  اللجنة، 

اأع�ساء اللجنة  الق�سايا، وتعرب عن تقديرها للحوار البناء بني 

ن الردود التي  ووفد احلكومة غري اأن اللجنة تعرب عن اأ�سفها، لأ

اأع�ساء اللجنة  اأثارها  قدمها الوفد على عدد من امل�سائل التي 

كانت غري وافية.

يجابية باء- النواحي االإ

الطرف  الدولة  اأحرزته  الذي  العام  اللجنة بالتقدم  3-ت�سلم 

خرية يف تنفيذ احلقوق القت�سادية والجتماعية  يف ال�سنوات الأ

من  حققته  ملا  مب�رش  اللجنة  ت�سيد  وبالتحديد  والثقافية؛ 

ذكرته  ما  نحو  على  التعليمي  نظامها  يف  ملحوظة  حت�سينات 

مم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف( ومن اإجنازات جتاه  منظمة الأ

مم  الأ ب�ساأنها جائزة من منظمة  تلقت م�رش  الذي  مية  الأ حمو 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�سكو(.

الدولة  بذلتها  التي  اجلهود  التقدير  مع  اللجنة  4-تالحظ 

ن�سان املت�سلة باملراأة منذ  الطرف موؤخراً ب�ساأن حماية حقوق الإ

اعتماد قانون اخللع اجلديد الذي قام بتح�سني و�سع املراأة.

املحكمة  اتخذته  الذي  باملوقف  اللجنة  5-وترحب 

الد�ستورية يف م�رش با�ستنادها اإىل اأحكام العهد لتربئة عمال 

wال�سكك احلديدية الذين قدموا للمحاكمة نظري اإ�رشابهم عن العمل 
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العقوبات  ينبغي  تعديل قانون  اأنه  واإعالنها   ،1987 يف عام 

�رشاب. باحة احلق يف الإ لإ

تبذلها  التي  للجهود  الطرف  بالدولة  اللجنة  6-وت�سيد 

ل�سمان التنفيذ الفعال للحق يف ال�سحة، خا�سة باإقامة �سبكة 

اأرجاء  جميع  يف  ولية  الأ ال�سحية  الرعاية  ومراكز  وحدات  من 

البلد، مبا يف ذلك يف امل�ستوطنات احل�رشية والريفية باملناطق 

التالية.

7-وتالحظ اجلنة مع الرتياح اأن الدولة الطرف قد اتخذت 

مع  واملتالئم  ال�سحي  الوقود  دخال  لإ وفعالة  جديدة  تدابري 

البيئة ابتداأ ب�سبكات النقل العام يف املدن الرئي�سية التي ي�سكل 

فيها التلوث تهديداً خطرياً للحياة وال�سحة.

اأي�سًا عن تقديرها لعقد احللقة الدرا�سية  8-وتعرب اللجنة 

ن�سان والتنمية يف القاهرة  قليمية العربية املعنية بحقوق الإ الإ

و�سعت  احلكومة  اأن  وتالحظ   ،1999 يونية  حزيران/  يف 

منائي م�رشوعًا منوذجيًا  مم املتحدة الإ با�سرتاك مع برنامج الأ

ن�سان، واأنه بداأ تنفيذ هذا امل�رشوع يف  لبناء القدرة يف حقوق الإ

حزيران/ يونية 1999 مع الرتكيز على احلق  يف التنمية.

احلكومة  وفد  لتاأييد  تقديرها  عن  كذلك  اللجنة  9-وتعرب 

للبيان الذي وجهته اللجنة اإىل املوؤمتر الوزاري الثالث ملنظمة 

التجارة العاملية املعقود يف �سياتل يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 

1999 الذي ذكرت فيه اللجنة اأنه ينبغي اأن تكون اللتزامات 

ولوية، واأنه  ن�سان من امل�سائل ذات الأ الدولية املت�سلة بحقوق الإ

ينبغي بالتايل اأن توؤخذ يف العتبار يف املفاو�سات التجارية.
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جيم- العوامل وال�ضعوبات التي تعرقل تنفيذ العهد

منذ  م�رش  يف  القائمة  الطوارئ  حالة  اأن  اللجنة  10-ترى 

عام 1981 حتد من نطاق تنفيذ ال�سمانات الد�ستورية املتعلقة 

باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية واأن بع�س جوانب 

التي  القت�سادي  التحرير  و�سيا�سات  الهيكلي  التكيف  برامج 

اأدخلتها احلكومة يف م�رش بالتفاق مع موؤ�س�سات مالية ودولية 

باملجموعات  يتعلق  فيما  خا�سة  العهد  اأحكام  تنفيذ  تعرقل 

املمار�سات  ا�ستمرار  واأن  امل�رشي،  املجتمع  يف  ال�سعيفة 

واملواقف التقليدية الرا�سخة يعمق يف املجتمع امل�رشي فيما 

حماية  على  احلكومة  قدرة  تعوق  طفال  والأ بالن�ساء  يتعلق 

وتعزيز حقوقهم القت�سادية والجتماعية والثقافية.

املتاحة  املوارد  بني  بالتفاوت  ال�سعور  حاليًا  11-ويزداد 

املناخية  الظروف  ب�سبب  لل�سكان؛  الفعلية  والحتياجات 

هذه  وحتول  ال�سكان.  يف  ال�رشيعة  والزيادة  للبلد  واجلغرافية 

العوامل دون التمتع الكامل باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية يف البلد.

�ضا�ضية دال- موا�ضيع القلق االأ

12- تاأ�سف اللجنة لعدم و�سوح املركز القانوين للعهد يف 

النظام القانوين القائم يف م�رش.

13- وتعرب اللجنة عن قلقها ال�سديد للتباين الكبري يف م�رش 

واملمار�سة  والت�رشيعات  ناحية  من  الد�ستورية  حكام  الأ بني 

الوطنية من ناحية اأخرى فيما يتعلق باملركز الجتماعي للمراأة 

القانون  واأحكام  ال�سيا�سية  احلياة  املراأة يف  وم�ساركة  wعمومًا 
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نثوية  الأ التنا�سلية  ع�ساء  الأ اجلنائي املتعلقة بالزنى وت�سويه 

كذلك تعرب اللجنة عن قلقها للتباين بني القانون واملمار�سة 

طفال. فيما يتعلق بعمل الأ

14- وتاأ�سف اللجنة لعدم امتثال الدولة الطرف للتزاماتها 

مبوجب العهد يف مفاو�ساتها مع املوؤ�س�سات املالية الدولية.

15- وتاأ�سف اللجنة لعدم موافاتها مبعلومات واإح�سائيات 

فيما  كاماًل  تقييمًا  م�رش  يف  احلالة  تقييم  بها  ميكن  موثوقة 

ع�ساء  الأ وت�سويه  والبطالة  بالفقر  اأمور-  جملة  يف  -يتعلق 

نثوية وتعرب اللجنة عن قلقها خا�سة لعدم وجود  التنا�سلية الأ

حد حمدد ر�سميًا للكفاف.

16- وتالحظ اللجنة مع القلق اأنه على الرغم من اخلطوات 

ت�سويه  ممار�سة  ملكافحة  اتخاذها  يف  الدولة  �رشعت  التي 

الت�سويه الذي  التنا�سلية يف م�رش والتي منها حترمي  ع�ساء  الأ

يقوم به اأ�سخا�س غري موؤهلني طبيًا خارج امل�ست�سفيات فاإن هذا 

نثوية  ع�ساء التنا�سلية الأ جراء ل يجعل من ممار�سة ت�سويه الأ الإ

الذي يقوم به ممار�سون طبيون جرمية جنائية، وتالحظ اللجنة 

ع�ساء  الأ لت�سويه  ال�سحايا  الن�ساء  ن�سبة  اأن  القلق  مع  اأي�سًا 

نثوية ل تزال مرتفعة ب�سكل مروع، فلقد تبني من  التنا�سلية الأ

اإح�ساءات منظمة ال�سحة العاملية لعام 1995 اأن معدل انت�سار 

املائة،  يف   97 نحو  يبلغ  نثوية  الأ التنا�سلية  ع�ساء  الأ ت�سويه 

نثوية: نظرة عامة، منظمة ال�سحة  ع�ساء التنا�سلية الأ ت�سويه الأ

العاملية، جنيف 1998 ال�سفحة 13.

17- وعلى الرغم من ترحيب اللجنة باجلهود التي تبذلها 

wالدولة الطرف لتعزيز امل�ساواة بني الرجال والن�ساء عن طريق 
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قانون اخللع اجلديد فاإنها تالحظ مع القلق اأن القانون اجلديد 

�سافة اإىل ذلك تالحظ  يت�سمن اأحكامًا قد ت�سئ اإىل املراأة وبالإ

اللجنة مع القلق اأن قانون اجلن�سية ل مينح مركزاً متكافئًا من 

طفال امل�رشيات املتزوجات بغري م�رشيني. حيث املواطنة لأ

احلكومة  لعجز  ارتياحها  عدم  عن  اللجنة  وتعرب   -18

وكذلك  م�رش  يف  اجلادة  البطالة  مل�سكلة  الت�سدي  يف  الظاهر 

لعدم و�سوح حقوق العمال املكفولة مبوجب املادة 8 من العهد، 

وبالتحديد تالحظ اللجنة مع القلق اأنه على الرغم مما خل�ست 

العقوبات  قانون  تعديل  �رشورة  من  الدولة  اأمن  حمكمة  اإليه 

�رشاب باأنه جرمية جنائية. ويف هذا ال�سدد  باحة احلق يف الإ لإ

تعرب اللجنة اأي�سًا عن قلقها ب�ساأن قانون العمل اجلديد املقرتح 

الذي يت�سمن طبقًا للتقارير اأحكامًا تنتق�س من حقوق العمال 

التفاو�س جماعيًا بالنيابة عن  العمالية من  اللجان  مثل منع 

�رشاب عن العمل بغري  العمال وحرمان العمال من احلق يف الإ

ع�ساء يف نقابة العمال. موافقة ثلثي الأ

القانون  اتفاق  لعدم  العميق  قلقها  عن  اللجنة  تعرب   -19

املدنية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  قانون   1999 لعام   153 رقم 

من   8 املادة  مع  احلكومية«،  غري  املنظمات  »قانون  امل�سمى 

لعام  امل�رشي  الد�ستور  من   55 املادة  مع  وتعار�سه  العهد 

1971 الذي يوؤكد حق املواطنني يف تكوين اجلمعيات ويعطي 

اإدارة  يف  احلكومية  غري  املنظمات  حق  على  رقابة  احلكومة 

اأن�سطتها اخلا�سة مبا يف ذلك التما�س التمويل اخلارجي.

كاٍف  بقدر  الهتمام  عدم  القلق  مع  اللجنة  وتالحظ   -20

جترمي  وعدم  الن�ساء  �سد  يرتكب  الذي  املنزيل  العنف  wمب�سكلة 
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الغت�ساب يف اإطار الزوجية.

21- تعرب اللجنة عن قلقها العميق للتقارير التي تفيد باأن 

اأطفاًل ل يبلغون 12 �سنة من العمر يعملون اأكرث من 6 �ساعات 

حرمانهم  اإىل  يوؤدي  الذي  مر  الأ الزراعي،  القطاع  يف  يوميًا 

ترتاوح  اأطفاًل  اأن  اأي�سًا  التقارير  وتدعي  التعليم  يف  احلق  من 

القطن  يعملون يف حمالج  �سنة   15 و  �سنوات   8 اأعمارهم بني 

للراحة  فرتات  اأو  طعام  بغري  �سيئة  ظروف  يف  النيل  دلتا  يف 

�سابة  وبغري حماية من القانون امل�رشي خا�سة فيما يتلق بالإ

والوفاة ب�سبب العمل.

�سكان ال�سخم التي  22- تعرب اللجنة عن قلقها مل�ساكل الإ

تقدمت  والتي  م�رش  وفد  بها  اعرتف  التي  امل�رشيني  تواجه 

يجارات يف م�رش، والنق�س احلاد  باإلغاء ال�سوابط التنظيمية لالإ

امل�ساكن  اإخالء  ينفذ  كذلك  التكاليف،  املنخف�س  �سكان  الإ يف 

ومنطقة  اخلزافني  قرية  مثل  الفقرية  املجتمعات  يف  كراه  بالإ

اأو تعوي�س،  »عني حلوان« بالقاهرة دون توفري م�ساكن بديلة 

القاهرة  اأ�سخا�س يف  لوجود  قلقها خا�سة  اللجنة عن  وتعرب 

املقابر  ال�سكن، ويعي�سون يف  تكاليف  قادرين على حتمل  غري 

مبا  �سخا�س  الأ هوؤلء  عدد  الر�سمية  غري  ح�سائيات  الإ وتقدر 

يرتاوح بني ن�سف مليون ومليون ن�سمة.

كافية  معلومات  على  ح�سولها  لعدم  اللجنة  تاأ�سف   -23

وبالعجز،  عقلي  مبر�س  امل�سابني  �سخا�س  الأ حالة  ب�ساأن 

وب�ساأن النظام القانوين املتعلق بهم مبا يف ذلك �سمانات عدم 

همال. التع�سف والإ

جنازات  24w- تالحظ اللجنة مع القلق اأنه على الرغم من الإ
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امل�ساواة يف  اأن عدم  التعليم  التي حتققت يف م�رش يف جمال 

معدلت  وارتفاع  والبنات  البنني  بني  التعليم  اإىل  الو�سول 

بني  مية  الأ معدلت  وارتفاع  للبنني  التعليم  عن  النقطاع 

البالغني خا�سة الن�ساء ل يزال قائمًا.

احلكومية  للرقابة  العميق  قلقها  عن  اللجنة  وتعرب   -25

دبية  الأ عمال  الأ على  وكذلك  عالم  الإ و�سائط  على  املفرو�سة 

والفنية.

هاء- االقرتاحات والتو�ضيات

26- حتث اللجنة الدولة الطرف باأن تدمج النظام القانوين 

للعهد �رشاحة يف النظام القانوين امل�رشي وباأن تكفل اإمكانية 

الحتجاج باأحكام العهد اأمام املحاكم.

27- حتث اللجنة ب�سدة الدولة الطرف على القيام؛ ب�رشف 

العهد،  على  الت�سديق  ب�ساأن  �سدر  الذي  عالن،  الإ عن  النظر 

با�ستعرا�س �سامل لت�رشيعاتها يف اأقرب وقت ممكن، بغية تعديل 

حكام الواردة يف د�ستورها ويف  القوانني التي تتعار�س مع الأ

العهد.

28- وتو�سي اللجنة ب�سدة باأن توؤخذ اللتزامات التي تقع 

العتبار يف جميع جوانب  العهد يف  على عاتق م�رش مبوجب 

النقد  الدولية مثل �سندوق  مفاو�ساتها مع املوؤ�س�سات املالية 

عدم  ل�سمان  العاملية  التجارة  ومنظمة  الدويل  والبنك  الدويل 

خالل باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية وخا�سة  الإ

باحلقوق املتعلقة باملجموعات ال�سعيفة.

م�ستوفاة  عمل  خطة  بو�سع  ب�سدة  اللجنة  تو�سي   -29

فيينا  عمل  وبرنامج  عالن  لإ وفقًا  م�رش  يف  ن�سان  الإ wحلقوق 
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لعام 1993، وتطلب اإىل الدولة الطرف اأن ترفق ن�سخة من هذه 

اخلطة يف تقريرها الدوري الثاين الذي �ستقدمه اإىل اللجنة.

اإن�ساء موؤ�س�سة وطنية  30-حتث اللجنة الدولة الطرف على 

ن�سان تتفق متامًا مع مبادئ باري�س لعام 1991. حلقوق الإ

31- حتث اللجنة ب�سدة الدولة الطرف على التما�س امل�ساعدة، 

ح�ساءات  الإ جمع  اأجل  من  الدويل،  التعاون  ذلك  يف  مبا 

ملواجهة  فعالة  ا�سرتاتيجيات  لو�سع  الالزمة،  واملعلومات 

امل�ساكن  واإخالء  �سكان  والإ والفقر،  البطالة،  مثل  امل�ساكل 

كراه. بالإ

32- حتث اللجنة ب�سدة الدولة الطرف على الت�سدي مل�سكلة 

بغية  اأولوية  ذات  كم�ساألة  نثوية  الأ التنا�سلية  ع�ساء  الأ ت�سويه 

يف  املمار�سة  هذه  على  نهائيًا  الق�ساء  نحو  بن�ساط  التحرك 

البلد وت�سجع اللجنة احلكومة على التما�س امل�ساعدة الفنية من 

منظمة ال�سحة العاملية يف هذا ال�ساأن.

اأحكام  يف  النظر  احلكومة  تعيد  باأن  اللجنة  تو�سي   -33

حكام التي تنطوي على  قانون اخللع اجلديد بغية اإلغاء جميع الأ

متييز �سد املراأة والتي ت�سئ اإليها وتو�سي اللجنة اأي�سًا بتعديل 

مل�رشيات  يولدون  الذين  طفال  الأ مييز  الذي  اجلن�سية  قانون 

متزوجات بغري م�رشيني.

التزاماتها  الطرف بناء على  الدولة  اإىل  اللجنة  34- تطلب 

الذين  م�رش  د�ستور  على  وبناًء  العهد  من   8 املادة  مبوجب 

يوؤكدان حق املواطنني يف ت�سكيل جمعياتهم بالعمل على تعديل 

القانون رقم 153 اأو اإلغائه.

35w- ينبغي اأن تعزز الدولة الطرف ال�سرتاتيجيات والربامج 
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حتث  ال�سدد  هذا  ويف  املنزيل  العنف  مكافحة  اإىل  ترمي  التي 

اللجنة الدولة الطرف على جترمي الغت�ساب يف اإطار الزوجية 

عالم  الإ حمالت  طريق  عن  امل�سكلة  هذه  مكافحة  على  وكذلك 

والربامج التعليمية.

36- حتث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتوفري 

و�ساع  طفال من الأ قوانني اأخذ �رشامة للعمل من اأجل حماية الأ

التع�سفية للعمل، وكذلك على اتخاذ تدابري فورية جتاه الق�ساء 

طفال. على العمل غري امل�رشوع لالأ

ا�سرتاتيجية  اعتماده  على  الطرف  الدولة  اللجنة  37-حتث 

اأو  وخطة عمل ملواجهة النق�س احلاد يف امل�ساكن وعلى بناء 

املجموعات  خا�سة  يجار،  الإ منخف�سة  �سكنية  وحدات  توفري 

اللجنة  ر  تذكِّ ال�سدد  هذا  ويف  الدخل.  واملنخف�سة  ال�سعيفة 

الدولة الطرف بالتزاماتها مبوجب املادة 11 من العهد، وت�سري 

اإىل تعليقيها العامني رقم 4 ب�ساأن احلق يف ال�سكن املالئم، ورقم 

لتوجيه  ال�سادرين  كراه  بالإ امل�ساكن  اإخالء  حالت  ب�ساأن   7

�سكان. ال�سيا�سات احلكومية لالإ

38-حتث احلكومة الدولة الطرف على �سمان عدم التمييز 

نق�س  بفريو�س  املتعلقة  وممار�ستها  و�سيا�ساتها  قوانينها  يف 

اتفاقا  اتفاقها  �سمان  على  وكذلك  يدز(  )الإ املكت�سب  املناعة 

الدويل  الت�ساور  يف  املعتمدة  التوجيهية  املبادئ  مع  كاماًل 

يدز( وحقوق  الثاين املعني بفريو�س نق�س املناعة املكت�سب )الإ

ن�سان املعقود يف عام 1996. الإ

من  املزيد  تقدم  اأن  الطرف  الدولة  من  اللجنة  ترجو   -39

مبر�س  امل�سابني  عن  الثاين  الدوري  تقريرها  يف  wاملعلومات 
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بامل�ست�سفيات  منهم  املودعني  عدد  عن  ذلك  يف  مبا  عقلي، 

القانونية حلماية املر�سى  وال�سمانات  لهم  املتاحة  واملرافق 

همال. من التع�سف والإ

40- حتث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابري ملواجهة 

العوامل القت�سادية والجتماعية والثقافية التي تعترب اأ�سبابًا 

جذرية مل�سكلة عدم امل�ساواة يف الو�سول اإىل التعليم وارتفاع 

مية  الأ وارتفاع معدلت  للبنني  الدرا�سة  النقطاع عن  معدلت 

بوجه  الهتمام  اللجنة  وترجو  الن�ساء  خا�سة  البالغني،  بني 

خا�س بهذه امل�سائل يف التقرير املقبل.

احلرية  حترتم  اأن  م�رش  حكومة  اإىل  اللجنة  تطلب   -41

طبقًا  عالم  الإ و�سائل  ذلك  الرتفيهية مبا يف  ن�سطة  لالأ الواجبة 

ملا ورد يف املادة 15 )3( من العهد.

معلومات  تقدم  اأن  الطرف  الدولة  من  اللجنة  ترجو   -42

م�ستوفاة، مبا يف ذلك اإح�ساءات عن البطالة وحالة املراأة، مبا 

�سكان  والإ والفقر  نثوية  الأ التنا�سلية  ع�ساء  الأ ت�سويه  ذلك  يف 

�سخا�س الذين ل �سكن لهم يف التقرير الدوري الثاين الذي  والأ

ينبغي تقدميه يف موعد غايته 30 حزيران/ يونيه 2003.

هذه  تن�رش  اأن  الطرف  الدولة  من  اللجنة  وترجو   -43

املالحظات اخلتامية على اأو�سع نطاق ممكن بني مواطنيها.
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ن�ضان   اللجنة املعنية بحقوق االإ

     الدورة ال�ضاد�ضة وال�ضبعون

طراف النظر يف التقارير املقدمة من الدول االأ

مبوجب املادة 40 من العهد

ن�سان املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بحقوق الإ

م�ضر

والرابع  الثالث  الدوريني  التقريرين  يف  اللجنة  1-نظرت 

 2048 )CCPR/C/EGY/2001/3( يف جل�ستها  مل�رش 

 )CCPR/C/SR2048 CCPR/C/SR2049( 2049 و

ول/ اأكتوبر 2002 واعتمدت  املعقودتني يف 17 و 18 ت�رشين الأ

CCPR/C/( 2067 املالحظات اخلتامية التالية يف جل�ستها

ول/اأكتوبر 2002. SR/2067( املعقودة يف 31 ت�رشين الأ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



�0

األف- مقدمة

2-ترحب اللجنة بالتقريرين الدوريني الثالث والرابع مل�رش 

اأ�سفها للتاأخري الذي دام �سنوات على تقدمي التقرير الثالث  مع 

ينبغي  واحد  تقرير  تقريرين يف  اإدماج  اأن  ت�سديدها على  ومع 

حتا�سيه يف امل�ستقبل؛ ومع ذلك فاإن اللجنة تعرب عن اغتباطها 

انق�ساء  بعد  الطرف  الدولة  مع  احلوار  ا�ستئناف  من  لتمكنها 

ثماين �سنوات على النظر يف التقرير الدوري الثاين؛ وهي تاأ�سف 

مع ذلك لنعدام املعطيات اخلا�سة بالق�ساء، واجلوانب العملية 

�سافة اإىل ذلك- عن اغتباط بالرغبة  لتنفيذ العهد. وتعرب -بالإ

اإر�سال  يف التعاون التي عرب عنها الوفد امل�رشي مبا يف ذلك 

وبناء على   2002 اأكتوبر  ول/  الأ ت�رشين   22 ردود خطية يف 

النظر يف  اأثناء  اأثريت  التي  ال�سفوية  �سئلة  الأ على  اللجنة  طلب 

التقرير.

يجابية باء- اجلوانب االإ

الدولة  اتخذتها  التي  املبادرات  ببع�س  اللجنة  3-ترحب 

ول  ن�سان  الإ حقوق  جمال  يف  خرية  الأ ال�سنوات  يف  الطرف 

العدل  ن�سان داخل وزارتي  الإ اإن�ساء �سعب مكلفة بحقوق  �سيما 

واخلارجية، وكذلك تنفيذ الربامج التعليمية املدر�سية واجلامعية 

تطبيق  عن  للم�سئولني  ن�سان  الإ بحقوق  والتوعية  للتدريب 

التح�سينات  بع�س  كذلك  وتالحظ  عامة  وللمجتمع  القانون 

للمراأة  الوطني  املجل�س  باإن�ساء  وترحب  املراأة  و�سع  ل�سالح 

�سالحات القانونية وخا�سة اعتماد القانون 1 ل�سنة  واإدخال الإ

2000 الذي مينح املراأة احلق يف اإنهاء الزواج من طرف واحد 

الذي  ال�سابق  الت�رشيع  األغى  الذي   1999 ل�سنة   14 wوالقانون 
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حالة  يف  امل�سئولية  من  عفاء  الإ اإمكانية  للمتهم  يعطي  كان 

الغت�ساب وهتك العر�س اإذا ما تزوج ال�سحية.

جيم- دواعي القلق الرئي�ضية والتو�ضيات

4-تاأ�سف اللجنة لنعدام الو�سوح الذي يغلف  م�ساألة القيمة 

ثار  والآ الداخلي  بالقانون  مقارنة  للعهد  املعطاة  القانونية 

املرتتبة على ذلك.

ت�رشيعاتها  اأن  من  تتاأكد  اأن  الطرف  الدولة  على  يتعني   -

العهد ومن  بها يف  للحقوق املعرتف  تنفيذيًا كاماًل  اأثراً  متنح 

توافر �سبل النت�ساف ملمار�سة هذه احلقوق.

5-ومع مالحظة اأن الدولة الطرف ترى اأن ال�رشيعة تتوافق 

عالن  مع العهد، فاإن اللجنة تالحظ الطابع العام وامللتب�س لالإ

ال�سادر عن الدولة الطرف اأثناء الت�سديق على العهد.

يرجى من الدولة الطرف اأن حتدد مدى اإعالنها اأو ت�سحبه.

يف  املعلنة  الطوارئ  حالة  ن  لأ قلقها  عن  اللجنة  6-تعرب 

م�رش منذ 1981 ومازالت �سارية-؛ ومن ثم فاإن الدولة الطرف 

على  ينبغي  م�ستدمي.  �سبه  طوارئ  دولة  و�سع  يف  نف�سها  جتد 

بقاء على حالة  الدولة الطرف توخي اإعادة النظر يف �رشورة الإ

الطوارئ.

ال�سلطات يف  اتخذتها  التي  بالتدابري  ترحب  اإذ  7-واللجنة 

احلياة  يف  املراأة  مب�ساركة  النهو�س  بغية  خرية،  الأ ال�سنوات 

العامة )يف الدوائر الدبلوما�سية على �سبيل املثال( فاإنها تالحظ 

)الق�ساء  التمثيل املنقو�س للمراأة يف معظم القطاعات العامة 

wعلى �سبيل املثال( واخلا�سة )املادتان 3 و 26 من العهد(.
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- ت�سجع الدولة الطرف على زيادة جهودها املبذولة من اأجل 

اأف�سل للمراأة على جميع م�ستويات املجتمع والدولة،  م�ساركة 

مبا يف ذلك يف منا�سب اتخاذ القرارات، وعن طريق حمو اأمية 

املراأة يف املناطق الريفية وذلك من بني عدة اأمور اأخرى.

عن  الطالق  تطلب  التي  املراأة  اأن  بقلق  اللجنة  8-تالحظ 

ل�سنة   1 رقم  القانون  بحكم  واحد  طرف  من  العقد  ف�سخ  طريق 

مالية  اإعانة  يف  لها  حق  اأي  عن  التنازل  عليها  يتعني   2000

وخا�سة يف مهرها )املادتان 3 و 26 من العهد(.

- يتعني على الدولة الطرف اإعادة النظر يف هذا الت�رشيع من 

اأجل اإلغاء التمييز املايل يف حق املراأة.

القانون  اأحكام  لبع�س  التمييزي  الطابع  اللجنة  9-تالحظ 

يف  امل�ساواة  قدم  على  والرجل  املراأة  تعامل  ل  التي  اجلنائي 

جمال الزنى )املادتان 3 و 26 من العهد(.

حكام اجلنائية  - يتعني على الدولة الطرف اإعادة النظر يف الأ

التمييزية بغية تطابقها مع املادتني 3 و 26 من العهد.

املراأة  ي�سيب  الذي  التمييزي  الو�سع  اللجنة  10-تالحظ 

ولد عندما يكون الزوج غري  فيما يتعلق بانتقال اجلن�سية اإىل الأ

املرياث  انتقال  على  املطبقة  بالقواعد  يتعلق  وفيما  م�رشي، 

)املادتان 3 و 26 من العهد(.

اجلارية  الدرا�سات  ا�ستكمال  على  الطرف  الدولة  ت�سجع   -

بغية اإلغاء اأي متييز يف قانونه الداخلي بني الرجل واملراأة.

11-واللجنة ومع اإحاطتها علمًا بحمالت مكافحة عمليات 

املمار�سة  ا�ستمرار هذه  فاإنها تالحظ  والتوعية �سدها  اخلتان 

w)املادة 7 من العهد(.
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- يتعني على الدولة الطرف ا�ستئ�سال ممار�سة اخلتان.

اجلرائم  من  جداً  الكبري  العدد  –بقلق-  اللجنة  12-تالحظ 

عدام طبقًا للت�رشيع امل�رشي من جهة،  التي تخ�سع لعقوبة الإ

وعدم تطابق بع�س هذه اجلرائم مع الفقرة 2 من املادة 6 من 

العهد من جهة اأخرى.

من  عدام  الإ عقوبة  يف  النظر  اإعادة  الطرف  للدولة  ينبغي 

الدولة  اأنه مطلوب من  العهد، كما  6 من  املادة  اأحكام  منظور 

التي  اللجنة مبعلومات مف�سلة عن عدد اجلرائم  الطرف تزويد 

عليهم  املحكوم  �سخا�س  الأ وعدد  عدام  الإ لعقوبة  تخ�سع 

حكام  الأ وعدد  عدام  الإ حكم  فيهم  نفذ  من  وعدد  عدام،  بالإ

الطرف  الدولة  اللجنة  ترجو  واأخرياً   2000 عام  منذ  املخففة 

اللجنة  وتو�سي  العهد  اأحكام  مع  وممار�ستها  ت�رشيعها  توفيق 

عدام. باأن تقوم م�رش باتخاذ التدابري بغية اإلغاء عقوبة الإ

وتنفيذ  موؤ�س�سية  اآليات  اإن�ساء  اللجنة  تالحظ  13-واإذ 

من  ن�سان  الإ حلقوق  خرق  اأي  معاقبة  اإىل  الرامية  جراءات  الإ

طرف وكالء الدولة فاإنها تالحظ بقلق ا�ستمرار حالت التعذيب 

ن�سانية واملهينة من طرف الوكالء  واملعاملة القا�سية وغري الإ

يبدو  التي  من  الأ �رشطة  �سيما  ول  القوانني،  بتطبيق  املكلفني 

منتظمة،  ممار�سة  اأنها  اأظهر  قد  فعال  الأ هذه  ملثل  جلوءها  اأن 

التحقيق يف  –كذلك- غياب عمليات  اللجنة  قلق  دواعي  ومن 

وتعوي�س  مرتكبيها  ومعاقبة  عامة  ب�سورة  املمار�سات  هذه 

�سحاياها ويقلقها كذلك غياب جهاز م�ستقل للتحقيق يف هذه 

ال�سكاوي )املادتان 6 و 7 من العهد(.

wيتعني على الدولة الطرف التاأكد من متابعة التحقيق ب�ساأن 
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جميع النتهاكات للمادتني 6 و 7 من العهد، وعليها اأن تعجل 

تعوي�سات  منح  وكذلك  النتهاكات،  هذه  مرتكبي  مبالحقة 

لل�سحايا وينبغي على الدولة الطرف كذلك اإن�ساء جهاز م�ستقل 

للتحقيق يف هذه ال�سكاوي. ويرجى من الدولة الطرف اأن تقدم 

يف اإطار التقرير املقبل، اإح�سائيات مف�سلة ب�ساأن عدد ال�سكاوى 

الدولة  وم�سالح  املذكورة  اجلرائم  وطبيعة  الدولة،  وكالء  �سد 

املرتبطة  التحقيقات واملالحقات  الدعوى وعدد وطبيعة  حمل 

بذلك وكلك التعوي�سات املمنوحة لل�سحايا.

القانون  ب�ساأن  الو�سوح  لنعدام  اللجنة  14-وتاأ�سف 

هذا  ومدة  الحتياطي  احلب�س  يحكمان  اللذين  واملمار�سة 

هذا  اأثناء  حمامي  على  احل�سول  واإمكانية  الحتياطي  احلب�س 

اإىل  اللجنة  ت�سري  يتعلق بالعتقال قبل احلكم  التوقيف، وفيما 

املعنية  اجلرائم  وكذلك  له،  الكلية  املدة  باأن  املعلومات  غياب 

وهي ت�سعر بالقلق لنعدام الو�سوح ب�ساأن ال�سمانات املعرتف 

بها يف الفقرة 3 من املادة 9 من العهد، وتالحظ اللجنة اأي�سًا 

ا�ستمرار حالت العتقال التع�سفي، والدولة الطرف مدعوة اإىل 

بالن�سبة  وممار�ستها  ت�رشيعها  تطابق  عن  اإي�ساحات  تقدمي 

للتوقيف والعتقال املوؤقت مع املادة 9 من العهد.

الطرف  الدولة  بتف�سريات  اإحاطتها علمًا  15-واللجنة ومع 

باأن عمليات التفتي�س الدورية والعفوية التي تقوم بها ال�سلطات 

ظروف  ا�ستمرار  تالحظ  فاإنها  �سالحية؛  الإ املوؤ�س�سات  على 

تاأ�سف  العهد، وهي  10 من  املادة  تت�سق مع  التي ل  العتقال 

ليات التقليدية وغري التقليدية حلقوق  اأي�سًا للقيود على زيادة الآ

مم املتحدة واملنظمات  ن�سان التي اأن�سئت يف اإطار منظمة الأ wالإ
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ن�سان. غري احلكومية حلقوق الإ

والدولة الطرف مدعوة اإىل تزويد اللجنة ويف اإطار تقريرها 

اأطلق �رشاحهم  �سخا�س الذين  املقبل، باإح�سائيات عن عدد الأ

عقب عمليات التفتي�س هذه، وت�سجيع الدولة الطرف كذلك على 

ال�سماح بالزيارات ذات الطابع الدويل احلكومي وغري احلكومي 

من   10 للمادة  الواقع  اأر�س  وعلى  التامة  املراعاة  و�سمان 

العهد.

من املرتبطة مبكافحة  16-واللجنة اإذ تتفهم مقت�سيات الأ

حقوق  و�سع  على  اآثارها  اإزاء  قلقها  عن  تعرب  فاإنها  رهاب  الإ

من   14،9،7،6 للمواد  بالن�سبة  �سيما  ول  م�رش  يف  ن�سان  الإ

العهد.

رهاب يف   )اأ( ترى اللجنة اأن التعريف الوا�سع جداً والعام لالإ

القانون رقم 97 ل�سنة 1992 من �ساأنه اأن يعمل على زيادة عدد 

حكام  لأ خمالف  ومبعنى  عدام  الإ لعقوبة  تخ�سع  التي  فعال  الأ

الفقرة 2 من املادة 6 للعهد.

 )ب( وتالحظ اللجنة بقلق الخت�سا�سات املمنوحة للمحاكم 

مدنيني  على  احلكم  جمال  يف  الدولة  اأمن  وحماكم  الع�سكرية 

رهاب يف الوقت الذي ل تقدم فيه هذه املحاكم اأي  متهمني بالإ

�سمانات بال�ستقاللية واأن قراراتها ل حتتمل ال�ستئناف اأمام 

�سلطة ق�سائية اأعلى )املادة14 من العهد(.

 )ج( وف�ساًل على ذلك تالحظ اللجنة اأن املواطنني امل�رشيني 

اخلارج  يف  رهاب  الإ جمال  يف  عليهم  املحكوم  اأو  املتهمني 

بال�سمانات  العتقال  اأثناء  يتمتعوا  مل  م�رش  اإىل  واملبعدين 

جتاههم؛  �سيئة  معاملة  اأي  انعدام  من  التاأكد  بغية  wاملطلوبة 
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كرث من �سهر )املادتان  وخا�سة بو�سعهم رهن العتقال �رشاً لأ

7و9 من العهد(.

يتعني على الدولة الطرف اأن حتر�س على اأن تكون التدابري 

رهاب متطابقة متام التطابق مع  املتخذة يف جمال مكافحة الإ

اأحكام العهد ويرجى منها ال�سهر على األ يكون اأي عمل مروع 

رهاب م�سدراً لنتهاك العهد. �سد الإ

اأو  الدين  حرية  على  العتداءات  بقلق  اللجنة  17-وتالحظ 

العقيدة.

على  املفرو�س  العقيدة  ممار�سة  ملنع  اللجنة  تاأ�سف  )اأ(   

جماعة البهائيني.

)ب( وت�سعر اللجنة بالقلق كذلك اإزاء ال�سغوط التي متار�س 

�سالم  اأنف�سهم اإىل الإ على الق�ساء من جانب متطرفني ين�سبون 

تف�سرياتهم  يفر�س  واللذين ينجحون يف بع�س احلالت، حتى 

من   19،18،14 )املواد  املحاكم  على  الدين؛  عن  اخلا�سة 

العهد(.

يتطابق  اأن  العمل على  ناحية  الطرف من  للدولة  ينبغي   -

قانونها الداخلي وممار�ستها مع املادة 18 من العهد بالن�سبة 

تعزيز  اأخرى  ناحية  ومن  البهائيني  جماعة  اأع�ساء  حلقوق 

ت�رشيعاتها ول �سيما القانون رقم 3 ل�سنة 1996 كيما يتطابق 

مع املواد 19،18،14من العهد.

اإزاء انعدام تدخل الدولة  18-وت�سعر اللجنة بالقلق ال�سديد 

العنيفة  املقالت  لبع�س  امل�رشية  ال�سحافة  ن�رش  الطرف عقب 

جداً، واملوجهة �سد اليهود والتي تعترب مبثابة دعوات حقيقية 

اأو الديني والتي ت�سكل حتري�سًا على التمييز  wاإىل الكره العرقي 
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والعداء والعنف.

ينبغي للدولة الطرف اأن تتخذ التدابري الالزمة ملعاقبة مثل 

عمال مراعاة للفقرة 2 من املادة 20 للعهد. هذه الأ

تلك  مثل  ال�سلوكيات  بع�س  جترمي  اللجنة  19-وتالحظ 

املو�سوفة بـ«الفجور« )املادتان 26،17 من العهد(.

ينبغي اأن ت�سهر الدولة الطرف على مراعاة احرتام املادتني 

اجلن�سية  العالقات  جترمي  عن  متتنع  واأن  العهد  من   26،17

اخلا�سة بني البالغني القابلني بذلك.

تبذلها  التي  اجلهود  بكل  اإحاطتها  ومع  20-واللجنة 

ن�سان  الدولة الطرف؛ بغية �سمان التثقيف يف جمال حقوق الإ

والت�سامح فاإنها تالحظ اأن النتائج مازالت غري كافية يف هذا 

املجال.

والدولة الطرف مدعوة اإىل تعزيز التثقيف يف جمال حقوق 

عدم  مظاهر  كل  التثقيف،  طريق  عن  تتدارك  واأن  ن�سان،  الإ

الت�سامح والتمييز القائمني على الدين والعقيدة.

يفر�سها  التي  القيود   اإزاء  قلقها  عن  اللجنة  21-وتعلن 

الت�رشيع امل�رشي واملمار�سة على اإن�ساء منظمات غري حكومية 

التمويل  عن  بالبحث  يتعلق  فيما  �سيما  ول  اأن�سطتها،  وعلى 

تعر�ست  واإل  لل�سلطات  امل�سبق  ذن  الإ ي�ستلزم  الذي  اخلارجي 

للعقوبة اجلنائية )املادة 22 من العهد(.

يتعني على الدولة الطرف اإعادة النظر يف ت�رشيعها وتنفيذه 

لل�سماح للمنظمات غري احلكومية مبمار�سة اخت�سا�ساتها دون 

ذن  الإ مثل  العهد،  من   22 املادة  اأحكام  مع  تتوافق  ل  عوائق 

داري. wامل�سبق ومراقبة التمويل واحلل الإ
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القائمة  القانون،  ويف  الواقع  يف  العوائق  اللجنة  وتالحظ 

طريق  عن  واأ�سا�سًا  ال�سيا�سية  حزاب  الأ اإدارة  اأو  اإن�ساء  اأمام 

 40 رقم  ال�سيا�سية  حزاب  الأ قانون  مبقت�سى  املن�ساأة  اللجنة 

ل�سنة 1977 والتي ل ت�سكل كل �سمانات ال�ستقاللية )املادتان 

25،22 من العهد(.

الدميقراطي  بالتعبري  ت�سمح  اأن  الطرف  للدولة  ينبغي 

للتعددية ال�سيا�سية؛ ومن ثم اأن تتطابق مع التزامها حيال العهد 

باأخذها يف العتبار املالحظة العامة رقم 25 للجنة، والدولة 

املقبل  تقريرها  اإطار  تراعى ويف  اأن  اإىل  كذلك  مدعوة  الطرف 

النطق باحلرمان من  التي جتيز ملحكمة ما  قائمة املخالفات 

احلقوق املدنية وال�سيا�سية.

التقارير  ن�س  بن�رش  تقوم  اأن  الطرف  الدولة  على  ويتعني 

الدورية واملالحظات اخلتامية احلالية على نطاق وا�سع.

للجنة،  الداخلي  النظام  70 من  املادة  5 من  للفقرة  ووفقًا 

ينبغي للدولة الطرف اأن تقدم يف غ�سون �سنة معلومات بخ�سو�س 

متابعة تو�سيات اللجنة الواردة يف الفقرات 18،16،12،6 من 

هذا الن�س وتطلب اللجنة اإىل الدولة الطرف اأن تدرج يف تقريرها 

املقبل والذي يتعني عليها اأن تقدمه يف موعد اأق�ساه 1 ت�رشين 

خرى التي  الثاين/نوفمرب 2004، معلومات باأن التو�سيات الأ

تقدمت بها اللجنة وب�ساأن تنفيذ العهد اإجماًل.
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) 3 (
مم املتحدة االأ

معاهدة مناه�ضة التعذيب 

وجميع اأ�ضكال العقاب واملعاملة القا�ضية

ن�ضانية واحلاطة بالكرامة وغري االإ

التوزيع: عام

23 دي�ضمرب 2002

�ضلية باللغة االجنليزية الن�ضخة االأ

CAT/C/CR/29/4 جلنة مناه�ضة التعذيب

اجلل�ضة التا�ضعة والع�ضرون 22 نوفمرب 2002

النظر فى التقارير املقدمة من الدول الع�ساء

بح�سب املادة 19 من التفاقية

ال�ستخال�سات والتو�سيات اخلا�سة بلجنة مناه�سة التعذيب

م�ضر 

التقرير  فى  والنظر  باملراجعة،  اللجنة  قامت  لقد   -1

  )CAT/C/55/Add.6( قدمته م�رش  الذى  الرابع  الدورى 

 14 و   13 فى  املنعقدتني   535  ،  532 رقمى  اجلل�ستني  wفى 
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وتبنت   )CAT/C/SR.532 and 535(   2002 نوفمرب 

ال�ستخال�سات والتو�سيات التالية فى هذا ال�ساأن:

اأ- مقدمة

مل�رش،  الرابع  الدوري  التقرير  بتقدمي  اللجنة  ترحب   -2

الكامل  اللتزام  ومبراعاة  املحدد  الوقت  فى  تقدميه  مت  والذى 

اللجنة فيما يتعلق باإعداد  التى و�سعتها  ر�سادية  الإ باخلطوط 

التقارير الدورية.

الدولة  ممثلي  مع  البناء  باحلوار  -كذلك-  اللجنة  وترحب 

وكذلك  التقرير،  هذا  مناق�سة  خالله  جرى  والذى  الطرف، 

�سافية التى قدمت من قبلهم. وتالحظ اللجنة اأن  املعلومات الإ

بتبنى  يتعلق  فيما  جدا  مفيدة  معلومات  على  يحتوى  التقرير 

ت�رشيع جديد يهدف اإىل اإعمال التفاقية.

GE.02-46448  )E( 300103

ب- اجلوانب االيجابية

3- ترحب اللجنة مبا يلى:

- تطبيق الت�رشيع الذى يحظر ا�ستخدام عقوبة اجللد كعقوبة 

تاأديبية لل�سجناء.

- املن�سور الدورى رقم 11 لعام 1999 فيما يتعلق باإجراءات 

التفتي�س الفجائى التى تقوم بها �سلطات واإدارات النيابة العامة 

ماكن الحتجاز  واإلزام النيابة بالقيام بهذا التفتي�س الفجائى لأ

اأو  مكتوبة  اأو  �سفوية  تقارير  تتلقى  عندما  wوالعتقال وخا�سة 
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غري  ب�سكل  احتجازه  يجرى  ما  �سخ�سا  اأن  اإىل  ت�سري  اإخطارات 

قانونى فى ق�سم �رشطة اأو فى اأى من اأماكن الحتجاز الخرى.

خذ  الأ برف�س  امل�رشية  املحاكم  اتخذتها  التى  القرارات   -

�سد  كدليل  تهديد  اأو  �سغط  حتت  ا�ستخال�سه  مت  اعرتاف  باأى 

املتهم.

اأكرب  ب�سكل  اهتماما  تعطي  التي  الطرف  الدولة  جهود   -

ن�سان للعاملني مبجال تنفيذ  على التدريب فى جمال حقوق الإ

القانون واملوظفني املدنيني.

ن�سان عام 1999 والتى من مها  - تاأ�سي�س جلنة حقوق الإ

مها درا�سة واقرتاح ال�ساليب الو�سائل التى ت�سمن حماية اكرث 

ن�سان. فاعلية حلقوق الإ

عام  فى  ن�سان  الإ حقوق  ل�سئون  العامة  دارة  الإ تاأ�سي�س   -

توىل  مهامها  من  والتى  امل�رشية  العدل  وزارة  داخل   2000

م�سئولية اإنفاذ، وتطبيق اجلوانب القانونية لاللتزامات الدولية 

حقوق  واآليات  و�سائل  من  عليها  املفرو�سة  الطرف  للدولة 

التعاهدية  للهيئات  الردود  وتقدمي  اإعداد  ذلك  ن�سان مبا فى  الإ

حقوق  بق�سايا  يتعلق  فيما  العام،  الهتمام  وتن�سيط  وحفز 

ع�ساء  لأ املو�سوعات  هذه  حول  التدريب  وتقدمي  ن�سان،  الإ

اجلهاز الق�سائى اأو اأع�ساء النيابة العامة.

- جهود الدولة الطرف املبذولة من اأجل اإن�ساء جلنة وطنية 

ن�سان. حلقوق الإ
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ج - العوامل وال�ضعوبات 

التى تعيق تنفيذ اتفاقية مناه�ضة التعذيب

4- تعى اللجنة ال�سعوبات التى تواجهها الدولة الع�سو فى 

باأنه  التذكري  تعيد  ولكنها  رهاب  الإ املمتدة �سد  جمال حربها 

خذ فى العتبار اأى ظروف ا�ستثنائية حتت اأى حال  ل ميكن الأ

قلقها  عن  اللجنة  وتعرب  التعذيب  ل�ستخدام  مربرا  باعتبارها 

جراءات  لإ نتيجة  ن�سان  الإ حقوق  على  الت�سييق  احتمال  من 

رهاب. وممار�سات تهدف اإىل مكافحة الإ

د-  دواعي قلق اللجنة

5- تعرب اللجنة عن قلقها حول ما يلى:

البالد منذ  �سارية فى  تزال  الطوارئ ل  اأن حالة  اأ- حقيقة 

فى  القانون  ل�سيادة  ال�سامل  التطبيق  يعيق  مما   ،1981 عام 

م�رش.

فيما  اللجنة  تتلقاها  التى  املتوافرة  العديدة  التقارير  ب- 

يتعلق با�ستمرار ممار�سات التعذيب واملعاملة ال�سيئة للمعتقلني 

من قبل املوظفني امل�سئولني عن تنفيذ القانون، وكذلك غياب 

حتقيق  اإجراء  وتدعم  الفعالة،  احلماية  ت�سمن  التى  الجراءات 

العديد  اأ�سار  وقد  التعذيب،  حدوث  عند  منحاز  وغري  منا�سب 

فرتة  اأثناء  حتدث  عديدة  وفيات  حالت  اإىل  التقارير  هذه  من 

الحتجاز.

عمليات  جتاه  خا�س  ب�سكل  قلقها  عن  اللجنة  تعرب  ج- 

wالتعذيب واإ�ساءة املعاملة املنت�رشة واملوؤكد حدوثها فى املقرات 
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الدولة  امن  اإدارة مباحث  التى ت�سيطر عليها وتديرها  دارية  الإ

وتتزايد وطاأة حالت التعذيب هذه؛ ب�سبب الفتقار اإىل التفتي�س 

لزامي على هذه املقرات بوا�سطة جهات تفتي�س م�ستقلة. الإ

املحتجزين  النتهاكات �سد  عديدة حول  تقارير  ورود  د- 

من �سغار ال�سن، وخا�سة التحر�س اجلن�سى بالفتيات املرتكب 

من قبل امل�سئولني عن تنفيذ القانون، وكذلك الفتقار اإىل اآلية 

متابعة للتحقيق فى مثل هذه النتهاكات، وحماكمة امل�سئولني 

فى  احتجازهم  يتم  والق�رش  حداث  الأ اأن  حقيقة  وكذلك  عنها، 

ماكن ذاتها التي يتم اإيداع املحتجزين البالغني فيها. الأ

باإ�ساءة  يتعلق  فيما  اللجنة  تتلقاها  التى  التقارير  هـ- 

اأو  جنوحهم  ب�سبب  معينون  رجال  لها  يتعر�س  التى  املعاملة 

اإ�ساءة  اأن  ويبدو  اجلن�سي،  ال�سذوذ  ملمار�سة  بجنوحهم  الدعاء 

الو�سوح  اإىل  الفتقاد  ب�سبب  وي�سجعها  يدعمها  هذه  املعاملة 

الالزم فى الت�رشيع العقابى.

دارى فى م�رش. و- ا�ستمرار وا�ستدامة ا�ستخدام العتقال الإ

واإ�ساءة املعاملة فى م�رش  التعذيب  اأن �سحايا  ز- حقيقة 

لتقدمي  اإىل املحاكم  ب�سكل مبا�رش  للجوء  اإمكانية  لديهم  لي�ست 

�سكاواهم �سد القائمني على اإنفاذ القانون.

ح- الزيادة املبالغ فيها للمدى الزمني الذي تتطلبه اإجراءات 

اأن  وحقيقة  املعاملة  وا�ساءة  التعذيب  حالت  فى  التقا�سي  

حكام الق�سائية وقرارات املحاكم اخلا�سة باإخالء  كثريا من الأ

�سبيل املعتقلني ل يتم تنفيذها فى الواقع.

اأن�سطة  على  املفرو�سة  والفعلية  القانونية  القيود  wط- 
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ن�سان. املنظمات غري احلكومية املنخرطة فى جمال حقوق الإ

ى- ال�ساآلة ال�سديدة للتعوي�سات التى يتم منحها ل�سحايا 

التعذيب واإ�ساءة املعاملة.

هـ - التو�ضيات

6- تو�سى اللجنة الدولة الطرف مبا يلى:

اأ- اإعادة النظر فى حالة الطوارئ ال�سارية ب�سورة متوا�سلة 

ودائمة.

للتعريف  ب�سكل كامل  ي�ستجيب  للتعذيب  تعريف  تبنى  ب- 

وىل من هذه التفاقية. وىل والفقرة الأ املت�سمن فى املادة الأ

فى  منحاز  وم�ستقل وغري  �رشيع  اإجراء حتقيق  ج- �سمان 

كل ال�سكاوى اخلا�سة بالتعذيب اأو اإ�ساءة معاملة، مبا فى ذلك 

ما يت�سل بحالة الوفاة اأثناء الحتجاز.

العتقال  اماكن  كل  على  الزامى  تفتي�س  اجراء  �سمان  د- 

جهزة امل�ستقلة  بوا�سطة وكالء النيابة والق�ساة اأو غريهم من الأ

خرى والقيام بذلك التفتي�س ب�سكل دورى وعلى فرتات زمنية  الأ

منتظمة.

اإمكانية  املعتقلني  �سخا�س  الأ لكل  يكون  اأن  �سمان  هـ- 

�سمان  اإىل  اإ�سافة  واملحامني،  طباء  بالأ املبا�رش  الت�سال 

ات�سالهم بذويهم واأ�رشهم.

واإخ�ساع املقار  داري،  الإ اأ�سكال العتقال  اإلغاء جميع  و- 

الواقعة حتت �سيطرة جهاز مباحث اأمن الدولة للتفتي�س، واإجراء 

الواردة حول  التقارير  wحتقيق �رشيع وم�ستقل وغري منحاز فى 
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التعذيب، واإ�ساءة املعاملة التى جترى فى هذه املقار.

ز- �سمان اأن مينح الت�رشيع التطبيق الكامل والفعال للحقوق 

املعرتف بها فى هذه التفاقية وتتبنى اإ�سالحات فعالة ت�سمن 

ممار�سة هذه احلقوق، وينبغي توفري �سمانات اإجرائية للتحقيق، 

تتم خالل فرتة زمنية معقولة يف ال�سكاوى، وخا�سة املتعلقة 

حكام الق�سائية التى  بالتعذيب حتديدا، واللتزام بتنفيذ كل الأ

تق�سى باإخالء �سبيل املعتقلني ب�سكل فعلى.

ح- حظر العتقال النفرادى.

بحقهم  �سدر  الذين  �سخا�س  الأ لكل  يتاح  اأن  �سمان  ط- 

رهاب، واحلق فى  الع�سكرية فى ق�سايا الإ اأحكام من املحاكم 

اأعلى  حمكمة  اأمام  �سدهم  ال�سادرة  حكام  الأ يف  النظر  اإعادة 

بح�سب القانون.

حلقوق  انتهاكا  ت�سكل  التى  املمار�سات  جميع  وقف  ى- 

ومعاقبة  العتقال  اأماكن  فى  والق�رش  لل�سغار  حداث  الأ

امل�سئولني عن هذه النتهاكات، وحظر احتجاز �سغار ال�سن فى 

ماكن ذاتها التي يودع بها غريهم من املعتقلني البالغني. الأ

اأن  ميكن  التي  الت�رشيع  فى  الغمو�س  اأ�سكال  كل  اإزالة  ك- 

واتخاذ  اجلن�سية  ميولهم  على  بناء  فراد  الأ حماكمة  اإىل  توؤدى 

جراءات الكفيلة مبنع جميع اأ�سكال املعاملة احلاطة بالكرامة  الإ

�سخا�س. خالل فح�س وتفتي�س الأ

�سخا�س املتهمني  الأ الدولة عن جميع  تاأكيد م�سئولية  ل- 

ترحيلهم  يتم  ول  البالد  داخل  واملوجودين  التعذيب  بارتكاب 

wاإىل دول اأخرى ل�سمان مثولهم اأمام العدالة، وفقا ملا تق�سي به 
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املواد اخلام�سة اإىل الثامنة فى هذه التفاقية.

فى  املنخرطة  احلكومية  غري  املنظمات  جميع  متكني  م- 

ن�سان من القيام باأن�سطتها دون اإعاقة،  اأن�سطة واأعمال حقوق الإ

اأماكن  كافة  اإىل  النفاذ  فى  احلق  منحهم  جمال  فى  وخا�سة 

العتقال وال�سجون والدخول اإليها وزيارتها مبا ي�سمن التزاما 

اأكرب بحظر التعذيب اأو اإ�ساءة املعاملة.

ن- تاأ�سي�س قواعد ومعايري وا�سحة وحمددة لتمكني �سحايا 

التعذيب واإ�ساءة املعاملة من احل�سول على رد اعتبار وتعوي�س 

كامل وفى الوقت نف�سه، جتنب اأي اإجراءات من �ساأنها النتقا�س 

من �سمانات التعوي�س امل�ستحق.

�سخا�س القائمني على تنفيذ  �س- ا�ستمرار عملية تدريب الأ

التي  املو�سوعية  باللتزامات  يتعلق  فيما  وخا�سة  القانون، 

يتعلق  فيما  خا�س  وب�سكل  التعذيب،  مناه�سة  اتفاقية  متليها 

القانونية  وامل�ساعدة  الطبية  الرعاية  يف  حمتجز  كل  بحق 

والت�سال بذويه واأ�رشته.

عالنات امل�سار اإليها فى املواد 21،  �س- النظر فى تبنى الإ

22 من هذه التفاقية.

اأو�سع  على  اللجنة  هذه  وتو�سيات  ا�ستخال�سات  ن�رش  ع- 

مدى ممكن فى الدولة الع�سو بكل اللغات املنا�سبة واملمكنة.

ال�سابقة  التو�سيات  اإىل  اأخرى  مرة  النظر  اللجنة  تلفت   -7

التى مت توجيهها اإىل الدولة الطرف فى مايو 1996 على اأ�سا�س 

الجراءات  ظل  فى  اللجنة  اإليها  و�سلت  التى  ال�ستخال�سات 

اللجنة  التفاقية، وتطلب  20 من هذه  اإليها فى املادة  wامل�سار 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

جراءات التى قامت  اإحاطتها باخلطوات والإ من الدولة الطرف 

بها من اأجل تنفيذ هذه التو�سيات.

8- اأخذا فى العتبار البيانات التى قدمتها الدولة الطرف 

فيما يتعلق برغبتها وا�ستعدادها للتعاون مع الهيئات التعاهدية 

مم املتحدة فاإن اللجنة تو�سى  ن�سان التابعة لالأ واآليات حقوق الإ

للتعذيب  الطرف باملوافقة على زيارة يقوم بها املقرر  الدولة 

ن�سان. بلجنة حقوق الإ
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) 4 (
ن�ضان : فهر�ص حقوق االإ

م�ضر 

تعليق اللجنة املعنية 

بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة

تعليق اللجنة املعنية بالق�ساء على التمييز �سد املراأة علي 

التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريني الرابع واخلام�س 

جتاه  للتزاماتها  باإعمالها  يتعلق  فيما  مل�رش  املوحدين 

اتفاقية الق�ساء علي جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة 

 A/56/38 قد ورد ن�س هذا التعليق يف الوثيقة

312 - نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث والتقريرين 

CEDAW/C/( الدوريـني الرابع واخلام�س املوحدين مل�رش

جل�ستيها  يف   )CEDAW/C/EGY/4-5 و   EGY/3
 2001 الثاين/يناير  19كانون  يف  املعقودتني   493 و   492

w)انظر CEDAW/C/SR.492 و)493. 
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)اأ( عر�ص الدولة الطرف للتقارير

313- اأكدت ممثلة م�رش يف معر�س تقدميها للتقارير التح�سن 

واملوؤ�س�سية  القانونية  املجالت  يف  املراأة  ل�سالح  طراأ  الذي 

ل�سالح  كثرية  قوانني  �سنت  القانوين،  املجال  ويف  والعملية.  

�رشة. ويف �سباط/ فرباير  املراأة، من قبيل القوانني املتعلقة بالأ

للمراأة،  القومي  املجل�س  جمهوري  قرار  مبوجب  اأن�سئ   ،2000

وهو اأول موؤ�س�سة �سيا�سية من نوعها يف م�رش تركز على متكني 

التي  وال�سيا�سات  والقوانني  التفاقية  تنفيذ  وتر�سد  املراأة 

اإىل رئي�س  مت�س حياة املراأة. ويرفع املجل�س تقاريره مبا�رشة 

اجلمهورية، واختريت غالبية اأع�سائه الثالثني من تخ�س�سات 

غري  واملنظمات  و�ساط  الأ بينها  من  خمتلفة  وقطاعات 

املنظمات  بني  التعاون  اأهمية  على  املمثلة  واأكدت  احلكومية. 

الربامج  بتنفيذ  يتعلق  فيما  وخا�سة  واملجل�س،  احلكومية  غري 

الرامية اإىل تخفيف حدة الفقر النا�سئ عن اخل�سخ�سة وبرامج 

التكيف الهيكلي، وخا�سة بني الن�ساء الالتي ُيِعلن اأ�رشا معي�سية 

يف املناطق الريفية واحل�رشية الفقرية على ال�سواء. 

للمراأة  القومي  املجل�س  اأن  اللجنة  املمثلة  اأبلغت    -314

�ساند يف اأثناء النتخابات التي جرت يف عام 2000 م�ساركة 

املراأة فيها �سواء اأكانت مر�سحة اأم مقرتعة. وازداد بالتايل وعي 

املراأة باأهمية امل�ساركة ال�سيا�سية، وارتفع عدد املر�سحات من 

87 مر�سحة يف عام 1995 اإىل 120 مر�سحة يف عام 2000، 

وجرى انتخاب 7 مر�سحـات يف عام 2000، باملقارنـة مع 5 

wمر�سحات يف عام 1995. 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

315-  قالت اإن اللجنة الت�رشيعية التابعة للمجل�س القومي 

ا�ستعر�ست قانون اجلن�سية احلايل، واأو�ست بتعديله  للمراأة قد 

منح  يف  احلق  اأجنبي  من  املتزوجة  امل�رشية  املراأة  عطاء  لإ

العمل،  قانون  م�رشوع  ا�ستعر�ست  كما  طفالها.  لأ جن�سيتها 

الن�ساء  جميع  متتع  ا�ستمرار  تكفل  تعديالت  باإدخال  واأو�ست 

العامالت، مبن فيهن العامالت يف احلكومة اأو يف القطاع العام 

اإجازة  وب�سمنها  ال�سارية،  بال�ستحقاقات  اخلا�س  القطاع  اأو 

�سافة اإىل ذلك، ت�ستعر�س  طفال. وبالإ مومة واإجازة رعاية الأ الأ

اللجنة الت�رشيعية م�رشوع القانون املتعلق بجوازات ال�سفر الذي 

جرى اإعداده ا�ستجابة للحكم الذي اأ�سدرته املحكمة الد�ستورية 

الذي  الوزاري  القرار  د�ستورية  بعدم  فيه  ق�ست  والذي  العليا 

ي�سرتط موافقة الزوج على اإ�سدار جواز �سفر لزوجته. واأ�سارت 

اإىل اأن اللجنة الت�رشيعية �ستبداأ، يف اإطار املجل�س القومي للمراأة، 

طالع اجلمهور على م�سمون م�رشوع القانون  حملة اإعالمية لإ

حوال ال�سخ�سية.  عداد قانون جديد لالأ هذا كما �سكلت جلنة لإ

316- واأبلغت املمثلة اللجنة بالقوانني والت�رشيعات التي 

املراأة  بني  التمييز  على  الق�ساء  اإىل  والرامية  موؤخرا  اتخذت 

الذي �سدر   1996 لعام   12 رقم  القانون  بينها  والرجل، ومن 

تدابري  على  ين�س  وهو  الطفل)7(،  حقوق  لتفاقية  امتثال 

طفال وي�سمن حقوق املراأة كاأم وكامراأة  مهات والأ حمائية لالأ

عاملة، والقانون رقم 1 لعام 2000 الذي دخل حيز النفاذ يف 1 

اآذار/مار�س 2000 ومت �سنه بعد فرتة 10 �سنوات من الت�ساور، 

املنفردة  برغبتها  الطالق  اأو  بـ«اخللع«  احلق  املراأة  مينح  وهو 

اإثبات تعر�سها  wعن طريق ف�سخ عقد الزوجية دون احلاجة اإىل 
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نتيجة  �سدرت  التي  التنفيذية  املرا�سيم  وا�ستملت  ذى،  لالأ

للقانون رقم 1لعام 2000، على �سكل جديد لعقود الزواج، وقد 

دخلت حيز التنفيذ يف 16 اآب/اأغ�سط�س 2000 وت�سمنت اأي�سا 

اأحكاما تت�سل بالنواحي املالية وتعدد الزوجات. واألغيت اأي�سا 

املادة 291 من قانون العقوبات التي تن�س على اإعفاء اجلاين 

من العقاب يف حالة زواجه ممن اختطفها اأو اغت�سبها. 

317-  واأ�سارت املمثلة اإىل اأنه على الرغم من التقدم املحرز 

يف تنفيذ التفاقية فما زال هناك عدد من املجالت التي تتطلب 

الهتمــام. ومــن بني تلك املـجالت التمييــز �ســـد املراأة فيما 

من  كثري  يف  الن�ساء  عدد  وانخفا�س  اأطفالها،  بجن�سية  يتعلق 

جمالت اتخاذ القرار، مبا فيها الربملان، وعدم وجود امراأة يف 

مية يف �سفوف  اجلهاز الق�سائي، وا�ستمرار ارتفاع م�ستوى الأ

الن�ساء والفتيات، والعنف �سد املراأة. واأكدت على اأهمية التثقيف 

ن�سان يف التغلب على تلك التحديات، وي�سن  يف ميدان حقوق الإ

املجل�س القومي للمراأة حملة توعية مب�ساعدة ال�سلطة املخت�سة، 

الدورات  يف  ن�سان  الإ حقوق  ميدان  يف  التثقيف  اأدخل  وقد 

الدرا�سية القانونية التي تدر�س يف اأكادميية ال�رشطة. واأ�سارت 

ب�ساأن  املقدمة  التدريبية  والدورات  اجلارية  التوعية  حملة  اإىل 

فراد امل�سوؤولني عن اإنفاذ القانون واملوظفني  ن�سان لالأ حقوق الإ

القانونيني. 

318-  واأو�سحت املمثلة عزم احلكومة على حت�سني اجلهود 

الرامية اإىل حتقيق امل�ساواة بني املراأة والرجل، والق�ساء على 

التمييز �سد املراأة. وذكرت اأن القيود والتقاليد الثقافية حتول يف 

حيان دون اإجراء تغيري وتعيق تنفيذ القانون. واأ�سارت  wبع�س الأ
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اإىل �سعي احلكومة، عن طريق املجل�س القومي  يف هذا ال�سياق 

والن�ساء  الرجال  امل�رشيني،  املثقفني  مع  وبالتعاون  للمراأة 

اجلذور  املتاأ�سلة  املحلية  ال�سيغ  ا�ستعمال  اإىل  ال�سواء،  على 

امل�ساواة  على  توؤكد  والتي  �سالمية  والإ امل�رشية  الثقافة  يف 

للمراأة  القومي  املجل�س  ُي�سارك  و�سوف  والرجل.  املراأة  بني 

مب�ساعدة جميع املعنيني، احلكومة واملنظمات غري احلكومية، 

الدينية  للمفاهيم  ال�سليم  التف�سري  التوعية و�سمان  يف حمالت 

وتو�سيح التفا�سري ال�سيئة لها واإثبات اأن مبادئ ال�رشيعة تن�س 

على امل�ساواة الكاملة بني الرجل واملراأة وعلى احرتام الكرامة 

ن�سانية للمراأة.  الإ

319-  ويف اخلتام، اأبلغت املمثلة اللجنة اأنها تبذل حاليا 

على  م�رش  حكومة  و�سعتها  التي  التحفظات  لتناول  جهود 

التفاقية عند ت�سديقها عليها. واأو�سي ب�سحب التحفظني على 

 2 الفقرة  للتحفظات على  بالن�سبة  اأما  التفاقية،  2 من  املادة 

من املادة 9، واملادة 16منها، فاإنها قيد ال�ستعرا�س الفعلي. 

)ب( التعليقات اخلتامية للجنة 

مقدمة :

التقرير  لتقدميها  م�رش  حكومة  على  اللجنة  ُتثني    -320

الدوري الثالث والتقريرين الدوريني الرابع واخلام�س املوحدين، 

التي  التوجيهية  باملبادئ  التقارير  تلك  التزام  على  وحلر�سها 

عداد التقارير الدورية. كما تثني على احلكومة  و�سعتها اللجنة لإ

�سئلة التي اأثارها الفريق  لتقدميها اإجابات مكتوبة �ساملة على الأ

wالعامل ملا قبل الدورة التابع للجنة، وعلى العر�س ال�سفوي الذي 
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قدمه الوفد والذي حاول فيه تو�سيح احلالة الراهنة للمراأة يف 

م�رش وقدم معلومات اإ�سافية عن تنفيذ التفاقية. 

321-  وُتهنِّئ اللجنة حكومة م�رش على اإيفادها وفدا كبريا 

مينة العامة للمجل�س القومي للمراأة،  رفيع امل�ستوى برئا�سة الأ

بني  جرى  الذي  املفتوح  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب 

الوفد واأع�ساء اللجنة. 

يجابية: اجلوانب االإ

322-  ترحب اللجنة باإن�ساء املجل�س القومي للمراأة الذي 

اإىل  مبا�رشة  تقاريره  يرفع  والذي  جمهوري  بقرار  ا�ستحدث 

وال�سيا�سات  القوانني  ر�سد  مهمة  ويتوىل  اجلمهورية  رئي�س 

التفاقية  باأحكام  التوعية  ويزيد  املراأة،  حياة  يف  توؤثر  التي 

رادة  ور�سد تنفيذها. وتعترب اللجنة اأن اإن�ساء املجل�س يعك�س الإ

ال�سيا�سية القوية والتزام احلكومة بتح�سني و�سع املراأة امتثال 

لتمثيل  الفر�سة  اإتاحة  على  اللجنة  وتُثني  التفاقية.  حكام  لأ

اإعداد  يف  وم�ساركتها  املجل�س  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

التقارير. 

ترمي  قانونية  باإ�سالحات  خذ  الأ اللجنة  وتالحظ   -  323

 1 رقم  القانون  وخا�سة  املراأة،  �سد  التمييز  على  الق�ساء  اإىل 

لعام 2000 الذي ُيعطي املراأة، يف جملة اأمور، منها احلق يف 

اإنهاء الزواج باإرادتها املنفردة )اخُللع(. 

يف  املهم  النخفا�س  التقدير  مع  اللجنة  وتالحظ   -324

مية بني الن�ساء التي �سجلتها م�رش عن طريق تنفيذ  معدلت الأ

wبرامج خا�سة وتخ�سي�س اعتمادات خا�سة يف امليزانية. 
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العوامل وال�ضعوبات التي توؤثر على تنفيذ االتفاقية:

الد�ستور  الرغم من �سمان  اأنه على  اللجنة   325- تالحظ 

للم�ساواة بني املراأة والرجل واعتبار التفاقية اأعلى درجة من 

الت�رشيعات الوطنية، فاإن ا�ستمرار املواقف ال�سلطوية وال�سلوك 

املراأة  من  كل  بدور  يتعلق  فيما  النمطية  القوالب  على  القائم 

الكامل  التنفيذ  من  يحد  واملجتمع  �رشة  الأ اإطار  يف  والرجل 

لالتفاقية. 

دواعي القلق الرئي�ضية والتو�ضيات:

املجل�س  يبذلها  التي  للجهود  اللجنة  تقدير  ومع    -326

التي  التحفظات  �سحب  على  احلكومة  لت�سجيع  للمراأة  القومي 

و�سعتها على املادة 2، والفقرة 2 من املادة 9، واملادة 16 من 

التفاقية عند الت�سديق عليها، فاإنها تعرب عن قلقها اإزاء هذه 

التحفظات. 

الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ  اللجنة   327- وحتث 

انتباهها  وتوجه  التحفظات  تلك  ل�سحب  ال�رشورية  اخلطوات 

)الواردة يف  التحفظات  ب�ساأن  اللجنة  بيان  اإىل  ال�سدد  هذا  يف 

باأن  راأيها  وبخا�سة  ع�رشة()8(  التا�سعة  الدورة  عن  التقرير 

هداف  لأ بالن�سبة  جوهرية  باأهمية  تت�سمان   16 و   2 املادتني 

ومقا�سد التفاقية، واأنه ينبغي عمال بالفقرة 2 من املادة 28 

اإعادة النظر يف التحفظات اأو تعديلها اأو �سحبها. 

التي  املراأة  على  يتوجب  اأنه  بقلق  اللجنة  وتالحظ   -328

املنفردة  باإرادتها  الزواج  اإنهاء عقد  الطالق عن طريق  حتاول 

اأن تتخلى يف كل  2000 )اخُللع(  1 لعام  wمبوجب القانون رقم 
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احلالت عن حقوقها يف احل�سول على نفقة، مبا فيها املهر. 

329- وتو�سي اللجنة باأن تنظر احلكومة يف تنقيح القانون 

رقم 1 العام 2000، بحيث تزيل هذا التمييز املايل �سد املراأة. 

اجلن�سية  قانون  اأن  من  القلق  عن  اللجنة  وتعرب   -330

امل�رشي مينع املراأة امل�رشية من منح جن�سيتها اإىل اأطفالها اإذا 

كان زوجها غري م�رشي يف الوقت الذي ُيجيز فيه للم�رشيني 

املتزوجني من ن�ساء غري م�رشيات باأن يفعلوا ذلك. وي�ساورها 

امل�رشيات  الن�ساء  اأطفال  منها  ُيعاين  التي  امل�سقة  اإزاء  القلق 

املتزوجات من رجال غري م�رشيني، مبا يف ذلك امل�سقة املالية 

فيما يتعلق بالتعليم. وتعترب اللجنة اأن هذا القيد املفرو�س على 

حقوق املراأة ل ين�سجم مع التفاقية. 

يف  النظر  اإعادة  اإىل  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -331

اأحكام  مع  متم�سيا  جعله  اأجل  من  للجن�سية  الناظم  الت�رشيع 

التفاقية. 

332- وتالحظ اللجنة بقلق اأن ا�ستمرار ال�سلوك القائم على 

القوالب النمطية واملواقف ال�سلطوية يعيق اإحراز تقدم يف تنفيذ 

ن�سان. ويف هذا  التفاقية ومتتع املراأة متتعا كامال بحقوق الإ

ال�سياق، ي�ساور اللجنة القلق من اأن املادة 11 التي توجب على 

�رشة  الأ التوفيق بني واجباتها نحو  املراأة من  ن  مُتكِّ اأن  الدولة 

يف  بالرجل  م�ساواتها  كذلك  تكفل  واأن  املجتمع  يف  وعملها 

ميادين احلياة ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية والقت�سادية 

�سا�سي للمراأة كاأم وربة منزل.  يبدو اأنها تر�سخ الدور الأ

التوعية،  برامج  زيادة  على  احلكومة  اللجنة  وحتث   -333

wمبا يف ذلك الربامج املوجهة ب�سفة خا�سة اإىل الرجال، واتخاذ 
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تدابري لتغيري املواقف واملفاهيم النمطية حول دور وم�سوؤوليات 

كل من املراأة والرجل. 

عالم  334- وتعرب اللجنة عن القلق اإزاء عر�س و�سائط الإ

ويقو�س  �سدها  التمييز  على  ُي�سجع  مما  منطية  بقوالب  املراأة 

مبداأ امل�ساواة بني املراأة والرجل. 

القومي  املجل�س  فيها  مبا  احلكومة،  اللجنة  وحتث   -335

عالم  الإ و�سائط  تلعبه  الذي  املهم  الدور  م�ساندة  على  للمراأة، 

املراأة  حيال  النمطية  القوالب  على  القائمة  املواقف  تغيري  يف 

عليه  ين�س  ح�سبما  والرجل  املراأة  بني  امل�ساواة  تعزيز  ويف 

الفر�سة  باإتاحة  وتو�سي  الدولية.  للمعايري  وتطبيقا  الد�ستور 

عالم  لعر�س املراأة ب�سور اإيجابية وغري تقليدية يف و�سائط الإ

وبزيادة عدد الن�ساء يف منا�سب اتخاذ القرار يف تلك الو�سائط. 

كما ُتو�سي احلكومة باأن تن�سئ، يف اإطار املجل�س، هيئة للر�سد 

عالم.  ُتعنى بتمثيل املراأة يف و�سائط الإ

اإزاء معاجلة احلكومة مل�سكلة  القلق  اللجنة  336- وي�ساور 

املناعة  نق�س  الب�رشية/متالزمة  املناعة  نق�س  فريو�س 

يدز( كم�ساألة �سحية فقط.  املكت�سب )الإ

م�سكلة  معاجلة  على  م�رش  حكومة  اللجنة  وحتث   -337

م�سكلة  باعتبارها  يدز  الب�رشية/الإ املناعة  نق�س  فريو�س 

جوانبها  ذلك  يف  مبا   ، جوانب  لعدة  و�ساملة  بعاد  الأ متعددة 

والجتماعية  القت�سادية  واأبعادها  ن�سان  الإ بحقوق  املتعلقة 

منية.  منائية والأ والإ

الناجحة  باجلهود  علما  اللجنة  اأحاطت  اأن  وبعد   -338

التعليم  الفتيات من  لتقليل معدل ت�رشب  wالتي بذلتها احلكومة 
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بني  فيما  مية  الأ ن�سبة  ارتفاع  بقلق  تالحظ  فاإنها  البتدائي 

التعليم  من  وال�سابات  الفتيات  ت�رشب  معدل  وارتفاع  الن�ساء 

الثانوي واجلامعي. 

اجلهود  تعزيز  موا�سلة  اإىل  احلكومة  اللجنة  وتدعو   -339

مية بني الن�ساء وخا�سة يف املناطق الريفية.  الرامية اإىل حمو الأ

وحتث احلكومة على موا�سلة براجمها ملنع ت�رشب الفتيات من 

التعليم البتدائي وتقليل ت�رشب الفتيات وال�سابات من التعليم 

لت�سليح  حوافز  باء  الآ اإعطاء  طريق  عن  واجلامعي،  الثانوي 

قدم  على  لال�سرتاك  الالزمتني  واملعرفة  باملهارات  ال�سابات 

امل�ساواة مع الرجل يف اأ�سواق العمل. 

القائمة  املواقف  اأن  من  القلق  عن  اللجنة  وتعرب   -340

على القوالب النمطية حول دور كل من املراأة والرجل يف اإطار 

املنخف�س  املراأة  م�ستوى متثيل  تنعك�س يف  واملجتمع  �رشة  الأ

عد ويف جميع املجالت.  يف عملية اتخاذ القرار على جميع ال�سُ

وي�ساور اللجنة القلق على وجه اخل�سو�س اإزاء عدم تعيني اأي 

طالق يف من�سب قا�س رغم عدم وجود اأي قانون  امراأة على الإ

يحظر تعيني املراأة يف هذا املن�سب. 

يف  الن�ساء  عدد  زيادة  اإىل  احلكومة  اللجنة  وتدعو   -341

م�ستوى  فيها  مبا  امل�ستويات،  جميع  على  القرار  اتخاذ  عملية 

تدابري خا�سة  تنفيذ  على  احلكومة  والربملان. وحتث  احلكومة 

باأطر  ترتبط  عددية  واأهداف  ح�س�س  و�سع  ت�ســمل  موؤقتة 

زمنية حمددة عمال بالفقرة )1( من املادة 4 من التفاقية من 

القرار يف جميع  اتخاذ  م�ستويات  املراأة يف  زيادة متثيل  اأجل 

wاملجالت. 
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معلومات  توفر  عدم  اإزاء  القلق  عن  اللجنة  وتعرب   -342

عــن ا�سرتاك املــراأة فــي اأ�سواق العمل و�رشوط عملها فيها، مبا 

يف ذلك عملها يف القطاعني اخلا�س وغري الر�سمي، واإزاء عدم 

توفر بيانات كافية عن تاأثري تدابري اخل�سخ�سة التي اتخذتها 

احلكومة موؤخرا. 

343- وتدعو اللجنة احلكومة اإىل تقدمي مزيد من املعلومات 

حول هذه النقطة يف تقريرها الدوري املقبل. 

اتخذ من  ما  رغم  اأنه  من  قلقها  اللجنة عن  وتعرب   -344

ن ب�سدد العنف �سد املراأة ل يوجد نهج �سامل  جهود لغاية الآ

ملنعه والق�ساء عليه، مبا يف ذلك العنف العائلي والغت�ساب يف 

الن�ساء يف مراكز الحتجاز واجلرائم  الزواج والعنف �سد  اإطار 

املرتكبة با�سم ال�رشف، اأو ملعاقبة مرتكبي تلك اجلرائم. وي�ساور 

العنف �سد املراهقات  ارتفاع م�ستوى  اإزاء  اأي�سا  القلق  اللجنة 

وال�سابات املتزوجات. 

ا�ستق�ساء وطني  اإجراء  اللجنة احلكومة على  345- وحتث 

عن مدى العنف �سد املراأة، مبا يف ذلك العنف �سد الريفيات. 

ال�سارية حاليا ملعاجلة  التدابري  اأثر  اإىل تقييم  وتدعو احلكومة 

�سباب  خمتلف اأ�سكال العنف �سد املراأة. وتو�سي با�ستك�ساف الأ

الكامنة وراء العنف �سد املراأة، وبخا�سة العنف العائلي؛ وذلك 

بهدف حت�سني فعالية الت�رشيعات وال�سيا�سات والربامج الرامية 

ملكافحة هذا النوع من العنف. كما تو�سي احلكومة باأن ُتنفذ 

برامج خم�س�سة لتدريب وتوعية اجلهاز الق�سائي وامل�سئولني 

وال�سحية  القانونية  املهن  يف  والعاملني  القانون  اإنفاذ  عن 

wف�سال عن اتخاذ تدابري توعية يف اأو�ساط املجتمع غايتها عدم 
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تقبل املجتمع للعنف �سد املراأة بتاتا. 

اأحكام يف  اإزاء وجود عدة  346- وُتعرب اللجنة عن القلق 

قانون العقوبات مُتيِّز �سد املراأة ُيذكر منها على وجه اخل�سو�س 

حالة القتل نتيجة جرمية الزنى، حيث ل ُتعامل املراأة معاملة 

�سافة اإىل ذلك، يكتفي قانون العقوبات مبعاقبة  مت�ساوية. وبالإ

العاهرات بخالف زبائنهن. 

اأي حكم متييزي  اإلغاء  اللجنة احلكومة على  347- وحتث 

يف قانون العقوبات وفقا للد�ستور والتفاقية. 

348- وبينما ترحب اللجنة بقرار وزير ال�سحة ال�سادر يف 

ناث، فاإنها تعرب عن قلقها اإزاء عدم  عام 1996 ب�ساأن ختان الإ

وجود معلومات عن تنفيذ هذا القرار. 

349- وتطلب اللجنة اإىل احلكومة اأن توافيها يف تقريرها 

ُت�سمنه  واأن  القرار  هذا  تنفيذ  عن  كاملة  بتفا�سيل  املقبل 

جميع  بها  تقوم  التي  اجلمهور  توعية  حمالت  عن  معلومات 

اجلهات الفاعلة )الوزارات، واملجل�س القومي للمراأة، واملنظمات 

يتَّكلون  لتثقيف من  اتخذت  التي  التدابري  غري احلكومية( وعن 

جراءات من اأجل ك�سب معي�ستهم.  على اأداء تلك الإ

اإزاء عدم وجود معلومات  القلق  اللجنة عن  وُتعرب   -350

عن املراأة الريفية، وبخا�سة يف القطاع غري الر�سمي. 

�ساملة  �سورة  اإعطاء  اإىل  احلكومة  اللجنة  وتدعو   -351

يف تقريرها الدوري املقبل عن حالة املراأة الريفية، وبخا�سة 

باأن  اللجنة  وتو�سي  والعمل.  وال�سحة  بالتعليم  يتعلق  فيما 

وبرامج  �سيا�سات  ت�سع  واأن  احلالية  الربامج  احلكومة  تراقب 

wاإ�سافية ترمي اإىل متكني املراأة الريفية يف امليدان القت�سادي 
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نتاجية وراأ�س املال، ف�سال عن  اإىل املوارد الإ وتكفل و�سولها 

انتفاعها من خدمات الرعاية ال�سحية وا�ستفادتها من الفر�س 

الجتماعية والثقافية. 

حالت  عدد  ارتفاع  اإزاء  القلق  عن  اللجنة  وتعرب   -352

الزواج املبكر للفتيات، وبخا�سة يف املناطق الريفية. 

353- وتو�سي اللجنة احلكومة باأن تعدل القانون املتعلق 

بال�سن القانونية للزواج لتمنع الزواج يف �سن مبكرة مت�سيا مع 

التزاماتها كدولة طرف يف التفاقية. 

ذن القانوين  354- وتعرب اللجنة عن قلقها اإزاء ا�ستمرار الإ

بتعدد الزوجات. 

ملنع  تدابري  تتخذ  اأن  على  احلكومة  اللجنة  وحتث   -355

التفاقية  حكام  لأ وفقا  الزوجات  بتعدد  املتعلقة  املمار�سة 

والتو�سية العامة 21 للجنة)9(. 

الربوتوكول  توقيع  على  احلكومة  اللجنة  وحتث   -356

تودع يف  واأن  والت�سديق عليه،  بالتفاقية  امللحق  الختياري 

 20 1 من املادة  اأقرب وقت ممكن �سك قبولها بتعديل الفقرة 

من التفاقية، ب�ساأن موعد اجتماع اللجنة. 

تقريرها  يف  جتيب  اأن  احلكومة  اإىل  اللجنة  وتطلب   -357

الدوري املقبل، يف اإطار املادة 18 من التفاقية، على ال�سواغــل 

التي اأعربت عنها اللجنــة يف هذه التعليقات اخلتامية. 

358- وتطلب اللجنة اإىل احلكومة اأن تن�رش هذه املالحظات 

توعية  اأجل  من  م�رش  يف  ممكن  نطاق  اأو�سع  على  اخلتامية 

وال�سيا�سيني  احلكوميني  املدراء  وخا�سة  م�رش  يف  اجلمهور 

wباخلطوات التي اتخذت لكفالة امل�سـاواة فعليا وقانونيا للمراأة، 
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وباخلطوات التي يتعني اتخاذها يف امل�ستقبل يف هذا امل�سمار. 

كما تطلب اإىل احلكومة اأن توا�سل ن�رش التفاقية وبروتوكولها 

اأو�ساط  يف  وبخا�سة  ممكن،  نطاق  اأو�سع  على  الختياري 

ن�سان، واأن تن�رش كذلك  املنظمات الن�سائية ومنظمات حقوق الإ

التو�سيات العامة للجنة واإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج 

الدورة ال�ستثنائية الثالثة والع�رشين للجمعية العامة املعنونة 

»املراأة عام 2000: امل�ساواة بني اجلن�سني والتنمية وال�سالم يف 

القرن احلادي والع�رشين«.

w•جرى الحتفاظ باأرقام الفقرات كما وردت يف التقرير. 
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مم املتحدة: االأ

CRC اتفافية حقوق الطفل

التوزيع: عام

21 فرباير 2001

CRC/C/15/Add.145
جنليزية �ضلية باللغة االإ الن�ضخة االأ

جلنة حقوق الطفل

اجلل�ضة ال�ضاد�ضة والع�ضرون

النظر فى التقارير املقدمة اإىل اللجنة 

ع�ساء بح�سب املادة  44 من التفاقية من الدول الأ

املالحظات اخلتامية اخلا�سة باللجنة حول حقوق الطفل

م�ضر

اجتماعيها  فى  والنظر  باملراجعة  اللجنة  قامت  لقد   -1

 )CRC/C/SR. 679 and 680 )انظر   680 و   679 رقم 

املنعقدين فى 15 يناير 2001 فى التقرير الدورى الثانى الذى 
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قدمته م�رش )CRC/C/65/Add.9( والذى مت  ا�ستالمه فى 

18 �سبتمرب 1998، ومت تبنيه فى الجتماع رقم 697 املنعقد 

فى 26 يناير 2001 وخل�ست اللجنة اإىل املالحظات التالية:

اأ- مقدمة

الثانى مل�رش قد مت  الدوري  التقرير  اأن  اإىل  اللجنة  - ت�سري 

اللجنة بالن�سبة  ر�سادية التى و�سعتها  اإعداده وفق اخلطوط الإ

التقرير  ن هذا  لأ تاأ�سف  اللجنة  فاإن  ذلك  التقارير، ومع  عداد  لإ

اأى تقييم من جهة النقد  �سا�س تقرير قانونى ول يقدم  هو بالأ

فى  الطفل  حقوق  مبمار�سة  يتعلق  فيما  ال�سائد  للو�سع  الذاتى 

ي�ساحات اخلطية التف�سيلية التى قدمتها  م�رش. وتقدر اللجنة الإ

املطروحة،  الق�سايا  لقائمة  بالن�سبة  )م�رش(  الطرف  الدولة 

وتقدميها مل�ستندات اإ�سافية فى هذا املجال.

وت�سري اللجنة اأي�سا اإىل تقديرها حل�سور وفد عايل امل�ستوى 

من الدولة الطرف مبا �ساهم فى اإقامة حوار مفتوح و�رشيح.

ب- اإجراءات املتابعة التى مت اتخاذها والتقدم الذى مت اإحرازه:

عالن  3- ترحب اللجنة بتبنى ميثاق الطفل عام 1996 والإ

عوام   لالأ امل�رشى  الطفل  ورفاهية  حلماية  الثانى  العقد  عن 

يف  الع�سو  الدولة  ا�ستمرار  يظهر  ما  وهو   ،2010 اإىل   2000

تاأكيد اللتزام فى ظل هذه التفاقية.

عام  فى  الطرف  الدولة  مب�سادقة  التفاقية،  ترحب   -4

دنى لل�سن رقم 138 مبنظمة العمل  1996 على اتفاقية احلد الأ

wالدولية.
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ب�ساأن  الوطنى  املتابعة  تقرير  بتقدمي  اللجنة  ترحب   -5

القمة العاملية للطفولة لعام 1990 فى توقيته الزمنى املنا�سب 

والذي ي�سري اإىل اإجنازات فعلية ذات دللة، فيما يتعلق بخف�س 

طفال والر�سع والتو�سع فى عمليات التطعيم،  معدلت وفيات الأ

جمالت  يف  الق�سور  اأوجه  بع�س  وجود  يتجاهل  ل  كان  واإن 

اأخرى.

ج- العوامل وال�ضعوبات التى تعيق تنفيذ هذه االتفاقية:

والت�سامح  للم�ساواة  العاملية  القيم  اأن  من  الرغم  على   -6

التف�سريات  اأن  تالحظ  اللجنة  فاإن  �سالم،  الإ عليها  حر�س  قد 

�سالمية من جانب ال�سلطات، وخا�سة يف  ال�سيقة للن�سو�س الإ

التمتع  اأمام  عائقا  ت�سكل  �رشة،  الأ بقوانني  املت�سلة  املجالت 

ن�سان، التي حتميها هذه التفاقية. ببع�س حقوق الإ

�ضا�ضية املثرية للقلق والتو�ضيات ب�ضاأنها: د-املو�ضوعات والق�ضايا االأ

جراءات العامة للتنفيذ: 1- االإ

مالحظات تتعلق بال�ستنتاجات ال�سابقة للجنة:

القلق  بواعث  الكثري من  اأن  من  قلقها  اللجنة عن  تعرب   -7

والتو�سيات  )CRC/C/15/Add.5( التى قدمتها من قبل 

CRC/C/3/( الطرف  للدولة  ويل  الأ التقرير  يف  النظر  عند 

Add.6( قد مت التعامل معها، وال�ستجابة لها ب�سكل غري كفء 
التو�سيات  هذه  من  العديد  اأن  اإىل  اللجنة  وت�سري  فعال  وغري 

وبواعث القلق قد مت طرحها مرة اأخرى مبنا�سبة تقدمي التقرير 

wاحلايل.
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

8- حتث اللجنة الدولة الطرف على اأن تبذل كل جهد ممكن 

ال�ستخال�سات  من  املاأخوذة  التو�سيات  هذه  طرح  اأجل  ممن 

تنفيذها  يتم  مل  والتى  للدولة،  ويل  الأ التقرير  حول  ال�سابقة 

ن. واأن تعمل الدولة الطرف على معاجلة بواعث القلق  حتى الآ

املت�سمنة فى املالحظات احلالية حول التقرير الدوري الثانى.

حتـفـظ:

9- لحظت اللجنة اأن الدولة الطرف قد اأعلنت عن حتفظها 

اأن  اللجنة  وترى  التفاقية،  21 من هذه  و   20 املادتني  جتاه 

اإىل  ت�سري  كما  مو�سوع،  ذى  وغري  �رشورى  غري  التحفظ  هذا 

بـ  وا�سح  ب�سكل  تعرتف  التفاقية  هذه  من   )3(  20 املادة  اأن 

باعتبارها  �سالمية،  الإ ال�رشيعة  فى  اليتيم(  )كفالة  »الكفالة« 

نوعًا بدياًل من الرعاية )بديل عن التبني( كما اأن املادة 21 من 

تعرتف  التى  الدول  تلك  اإىل  وا�سح  ب�سكل  ت�سري  التفاقية  هذه 

الدولة  على  ينطبق  ل  ما  وهو  به،  ت�سمح  ل  اأو  التبنى  بنظام 

نها ل تقر بنظام التبنى. الطرف لأ

بذل  فى  الطرف  الدولة  ت�ستمر  باأن  اللجنة  تو�سى   -10

النظر ل�سحب حتفظاتها على املادتني  اإعادة  اأجل  جهودها من 

20، 21 من هذه التفاقية مبا يتالءم ويتوافق مع اإعالن وخطة 

ن�سان بفيينا 1993. العمل اخلا�سة باملوؤمتر العاملي حلقوق الإ

التن�ضيق:

حت�سني  اأجل  من  املبذولة  اجلهود  اإىل  اللجنة  ت�سري   -11

التن�سيق  مومة والطفولة فى جمال  القومي لالأ فعالية املجل�س 

wومراقبة اإنفاذ هذه التفاقية. ومع ذلك فاإن اللجنة تبدى قلقها 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



��

املركزية  احلكومة  م�ستوى  على  داري  الإ التعاون  ن  لأ بالنظر 

واحلكم املحلي فى م�رش ل يزال غري كايٍف.

الطرف فى حت�سني  الدولة  باأن ت�ستمر  اللجنة  12- تو�سى 

التن�سيق ما بني القطاعات والتعاون فيما بني م�ستويات احلكومة 

املركزية واحلكم املحلي، كما تو�سى عالوة على ذلك باأن تقوم 

الدولة الطرف بتقدمي الدعم املنا�سب لل�سلطات املحلية مبا فى 

ذلك تنمية القدرات املهنية والحرتافية لهذه ال�سلطات من اأجل 

اأخرى تو�سى  �سمان تنفيذ وتطبيق هذه التفاقية. ومن جهة 

اإعداد وتطوير  فى  بال�ستمرار  الطرف  الدولة  تقوم  باأن  اللجنة 

خطة عمل قومية �ساملة من اأجل تنفيذ جميع اللتزامات امللقاة 

ن�سان  على عاتقها مبوجب جميع اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإ

التى وقعت و�سدقت عليها مبا فى ذلك هذه التفاقية من خالل 

عملية ت�ساورية ومفتوحة تلتزم باإعالن فيينا وبرنامج العمل 

)الفقرة 71(.

املجتمع املدنى:

13- ل تزال اللجنة تعرب عن قلقها ب�سبب اجلهود غري الكافية 

�رشاك املجتمع املدين فى عملية تطبيق وتنفيذ هذه  املبذولة لإ

التفاقية، رغم العرتاف بوجود اجلهود املبذولة فعال لزيادة 

مبا  املجال،  هذا  فى  احلكومية  غري  املنظمات  ون�ساط  تعاون 

ات�سال  مكتب  تاأ�سي�س  على  بالعمل  املتعلقة  اجلهود  ذلك  فى 

للمجل�س  العامة  مانة  الأ خا�س باملنظمات غري احلكومية فى 

مومة، اإ�سافة اإىل م�رشوع القانون اخلا�س  القومى للطفولة والأ

باملنظمات غري احلكومية.
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املجتمع  يلعبه  الذى  الدور  اأهمية  على  اللجنة  ت�سدد   -14

املدنى ك�رشيك فى تطبيق وتنفيذ بنود واأحكام هذه التفاقية 

وتو�سى  املدنية،  واحلريات  باحلقوق  يتعلق  ما  ذلك  فى  مبا 

اللجنة باأن تنظر الدولة الطرف فى تبني مقاربة موؤ�س�سية من 

اأجل اإ�رشاك املجتمع املدنى وخا�سة املنظمات املعنية بالطفل 

واملنظمات  الدفاعية، لكى يكون لها دور فى كل مراحل تنفيذ 

و�سناعة  �سياغة  مرحلة  ذلك  فى  مبا  التفاقية  هذه  وتطبيق 

ال�سيا�سات. وفى هذه املجال اأي�سا تو�سى اللجنة الدولة الطرف 

غري  املنظمات  بتنظيم  اخلا�س  الت�رشيع  يكون  اأن  ب�سمان 

كخطوة  التنظيم  حلرية  الدولية  املعايري  مع  متفقا  احلكومية 

تهدف اإىل ت�سهيل وتعزيز م�ساركة هذه املنظمات وتو�سى اللجنة 

من جهة اأخرى ببذل املزيد من اجلهود من اأجل اإدماج الفاعلني 

التابعني للدولة من قبيل موظفى احلكم املحلى وجهاز ال�رشطة 

الذى  الر�سمى  املدنى، وت�سجيع اجلانب  فى حوار مع املجتمع 

ميثل الدولة لكى يدعم وي�سجع جميع املبادرات التى تهدف اإىل 

تقوية وحفز الدور الذى يقوم به املجتمع املدنى.

جمع البيانات:

15- على الرغم من اأن حتليل البيانات هو وظيفة اأ�سا�سية 

اللجنة  فاإن  مومة،  والأ للطفولة  القومى  املجل�س  بها  يقوم 

بحقوق  املت�سلة  البيانات  اأن  اإىل  بالنظر  القلق  ي�ساورها 

�سخا�س الذين يقل عمرهم عن 18 عاما هى بيانات جمزئة  الأ

اجلهاز  خالل  من  نظامى  ب�سكل  جمعها  يتم  ول  كاملة،  وغري 

ح�ساء. wاملركزى للتعبئة العامة والإ
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مثل  جمع  الطرف  الدولة  ت�سمن  باأن  اللجنة  تو�سى   -16

هذه البيانات ب�سكل نظامى ودورى وحتديثها بانتظام بحيث 

التقدم  وتقييم  لقيا�س  كاأ�سا�س  وا�ستخدامها  حتليلها  ميكن 

هذه  وتنفيذ  بتطبيق  اخلا�سة  ال�سيا�سات  وت�سميم  احلادث 

التفاقية وت�سجع اللجنة الدولة الطرف على اأن ت�سعى للح�سول 

على املعونة الفنية فى هذا املجال من اليوني�سيف، وغريها من 

املنظمات عند ال�رشورة.

املتابعـة:

مومة  17- ت�سري اللجنة اإىل اأن املجل�س القومى للطفولة والأ

هو اأي�سا اجلهاز امل�سئول عن متابعة مدى التقدم فى تنفيذ هذه 

�سافة اإىل عمله فى التن�سيق ما بني القطاعات،  التفاقية، بالإ

كما اأنه م�سئول عن تلقى ال�سكاوى املتعلقة بحدوث انتهاكات 

م�ستقلة  اآلية  تاأ�سي�س  اأهمية  على  اللجنة  وتوؤكد  الطفل  حلقوق 

يكون هدفها هو متابعة وتقييم التقدم احلادث فى جمال تنفيذ 

وتطبيق هذه التفاقية.

تاأ�سي�س  فى  النظر  على  الطرف  الدولة  اللجنة  ت�سجع   -18

وفق  تعمل  ن�سان  الإ حلقوق  م�ستقلة  وطنية  هيئة  اأو  موؤ�س�سة 

مم املتحدة 48 / 134(  مبادئ باري�س )قرار اجلمعية العامة لالأ

من اأجل مراقبة وتقييم التقدم احلادث فى جمال تنفيذ وتطبيق 

امل�ستويات  على  وكذلك  القومى  امل�ستوى  على  التفاقية  هذه 

املحلية اإذا كان ذلك منا�سبا. كما اأن مثل هذه الهيئة اأو املوؤ�س�سة 

القومية امل�ستقلة يجب اأن يتم دعمها وتقويتها بحيث ت�ستطيع 

انتهاكات حلقوق  ال�سكاوى اخلا�سة بحدوث  wاأن تتلقى وحتقق 
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من  تتمكن  ثم  ومن  طفال؛  لالأ منا�سب  واإطار  �سياق  فى  الطفل 

طرح هذه الق�سايا واملو�سوعات ب�سكل فعال، كما ت�سجع اللجنة 

الدولة الطرف على اأن ت�سعى للح�سول على املعونة الفنية فى 

مم  ن�سان بالأ هذا املجال من مكتب املفو�سية ال�سامية حلقوق الإ

املتحدة واليوني�سيف وغريها من املنظمات.

ن�ضر التدريب حول هذه االتفاقية:

من  املتدين  امل�ستوى  جتاه  قلقها  عن  اللجنة  تعرب   -  19

املالحظات  جتاه  العام  والراأى  اجلمهور  لدى  املوجود  الوعى 

التى ا�ستخل�ستها اللجنة �سابقا.

الطرف على �سمان  الدولة  باأن تعمل  اللجنة  20- تو�سى 

و�سط  ممكن  نطاق  اأو�سع  على  بها  اخلا�سة  املالحظات  ن�رش 

اجلمهور، واأل يكون ذلك حم�سورا فقط فى الوكالت والهيئات 

واملوؤ�س�سات احلكومية والعاملني بها املجل�س القومي للطفولة 

بل اأن يتجه اإىل املجتمع والراأى العام ب�سكل اأو�سع.

21- على الرغم من العرتاف باجلهود التى يقوم بها فى 

اأحكام هذه التفاقية وتعريف العاملني واملهنيني  جمال ن�رش 

مع  اأو  الطفل  جمال  فى  العاملني  املخت�سني  والنا�سطني 

اللجنة مع كل  فاإن  التفاقية،  بهذه  العام  الراأى  وكذا  طفال  الأ

املوجود  الوعى  من  املتدنى  امل�ستوى  ب�سبب  قلقها  تبدي  ذلك 

لدى املوؤ�س�سات احلكومية فى الدولة الطرف مبا فيها املجل�س 

مومة. كما تبدى اللجنة كذلك قلقها من اأن  القومى للطفولة والأ

والكافى  واملطلوب  الواجب  باجلهد  يقوم  ل  احلكومى  القطاع 

املعرفة جتاه هذه  الوعى ون�رش  لرفع  باأن�سطة  القيام  اأجل  wمن 
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التفاقية ب�سكل منتظم وبا�ستهداف وا�سح.

تعزيز  على  الطرف  الدولة  تعمل  باأن  اللجنة  تو�سي   -22

التفاقية  هذه  وبنود  اأحكام  ن�رش  جمال  يف  جهودها  وتدعيم 

مور  الأ واأولياء  طفال  الأ بني  ما  تنفيذها  حول  واملعلومات 

امل�ستويات  جميع  وعلى  القطاعات  وكافة  املدين  واملجتمع 

الدولة  تقوم  باأن  اللجنة  تو�سي  ذلك  على  وعالوة  احلكومية. 

الطرف بتعزيز جهودها من اأجل تطوير برامج تدريبية منتظمة 

وم�ستدامة حول اأحكام  التفاقية وبنودها ي�ستفيد منها جميع 

طفال مبا يف ذلك امل�رشعون والق�ساة  املهنيني العاملني مع الأ

واملحامون وامل�سئولون عن اإنفاذ القانون والعاملون املدنيون 

املوؤ�س�سات  يف  العاملون  �سخا�س  والأ املحلي  احلكم  وموظفو 

املدر�سني  على  عالوة  طفال،  الأ احتجاز  واأماكن  والهيئات 

النف�سية  ال�سحة  واإخ�سائيي  ال�سحة  جمال  يف  والعاملني 

الطرف  الدولة  اللجنة  ت�سجع  كما  الجتماعيني.  خ�سائيني  والإ

املجال  هذا  يف  الفنية  املعونة  على  للح�سول  ت�سعى  اأن  على 

واليوني�سيف،  ن�سان  الإ حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  مكتب  من 

وغريهما من املنظمات.

 2-تعريـف الطفـل

فاإن  ال�سابقة  وا�ستخال�ساتها  مالحظاتها  �سوء  يف   -23

اللجنة تبدى قلقها جتاه حتديد �سن �سغرية للغاية، فيما يتعلق 

بامل�سئولية اجلنائية والذي مت حتديده ب�سن 7 �سنوات.

24- تو�سي اللجنة باأن تقوم الدولة الطرف بالنظر يف رفع 

هو  عما  للطفل  اجلنائية  امل�سئولية  مبوجبه  تتقرر  الذي  wال�سن 
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معمول به حاليًا.

دين  الأ التباين ما بني احلد  اللجنة قلقها جتاه  25- تبدى 

ناث )16 عامًا(،  ل�سن الزواج بالن�سبة للذكور )18( وبالن�سبة لالإ

ب�سكل   1923 عام  الزواج  �سن  قانون  يف  حتديده  مت  والذي 

متييزي. وتبدي اللجنة اأي�سا يف �سوء مالحظاتها التي قدمتها 

كراه؛ وخا�سة يف  �سابقا قلقها جتاه الزواج املبكر والزواج بالإ

املناطق الريفية.

دنى  الأ احلد  ترفع  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  تو�سي   -26

ل�سن  دين  الأ احلد  مع  ليت�ساوى  ناث  لالإ بالن�سبة  الزواج  ل�سن 

تو�سي  اللجنة  فاإن  ذلك  اإىل  واإ�سافة  للذكور؛  بالن�سبة  الزواج 

بحمالت  يتعلق  فيما  جهودها  يف  بال�ستمرار  الطرف  الدولة 

الزواج  ظاهرة  مواجهة  اأجل  من  العامة  والتثقيف  التوعية، 

كراه، وخا�سة يف املناطق الريفية. املبكر والزواج بالإ

27- تبدي اللجنة قلقها جتاه التباين ما بني تعريف الطفل 

املوجود يف املادة )2( من قانون الطفل لعام 1996 باعتباره 

القانون  يحدده  وما  عاما،   18 عن  �سنه  تقل  الذي  ال�سخ�س 

امل�رشي ب�سن الر�سد، وهو �سن 21 عاما بح�سب املادة 44 من 

القانون املدين امل�رشي لعام 1948.

28- تو�سي اللجنة الدولة الطرف باأن تقوم باإحداث تن�سيق 

وجتان�س يف ت�رشيعاتها مبا يتوافق مع هذه التفاقية؛ من اأجل 

الق�رش؛  من  خمتلفتان  فئتان  فيها  جتتمع  التي  احلالة  جتنب 

وهى فئة الق�رش حتت �سن 18 عامًا وفئة الق�رش يف ال�سن من 

18 اإىل 20 عامًا.
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3- مبادئ عامـة

احلق يف عدم التمييز:

حالة  ا�ستمرار  جتاه  قلقها  ا�ستمرار  عن  اللجنة  تعرب   -29

خذ  الأ ومع  �سابقا،  اأبدتها  التي  مالحظاتها  �سوء  يف  التمييز 

ملعاجلة  الطرف،  الدولة  بها  قامت  التي  باجلهود  العتبار  يف 

التمييز، مبا يف ذلك تاأ�سي�س وحدة حول النوع )اجلندر( داخل 

اإن�ساء املجل�س  اإىل  اإ�سافة  مومة،  القومي للطفولة والأ املجل�س 

القومي للمراأة وكذلك اإ�سدار القانون رقم )1( لعام 2000 اخلا�س 

جرائية املرتبطة بالتقا�سي يف م�سائل  بتنظيم بع�س القواعد الإ

حوال ال�سخ�سية، تظل بواعث القلق لدى اللجنة قائمة، فيما  الأ

يتعلق بالتمييز يف احلالت التالية على وجه اخل�سو�س:

طفال  والأ الفتيات  �سد  متييزا  هناك  اأن  اللجنة  ترى  اأ- 

ال�سخ�سية  حوال  الأ قوانني  يف  الزواج  اإطار  خارج  املولودين 

 1920 ل�سنة   25 رقم  القانون  املثال،  �سبيل  على   ( امل�رشية 

والقانون رقم 25 ل�سنة 1929 والقانون رقم 260 ل�سنة 1960 

والقانون رقم 100 ل�سنة 1985 والقانون رقم 77 ل�سنة 1943 

وترى  التفاقية؛  هذه  من  الثانية  املادة  مع  يتعار�س  ب�سكل 

من  وغريها  الد�ستورية  ال�سمانات  عن  النظر  بغ�س   – اللجنة 

يف  التمييز  اأن  اجلن�سني-  بني  بامل�ساواة  اخلا�سة  ال�سمانات 

فى  الن�ساء  �سد  للتمييز  مدخل  هو  ال�سخ�سية  حوال  الأ قوانني 

املجتمع ب�سكل عام. وعالوة على ذلك فاإن اللجنة تبدى قلقها 

بتعليم  يتعلق  فيما  التمييزية  الجتماعية  ال�سلوكيات  جتاه 

اإىل  يوؤدى  مما  الريفية؛  املناطق  فى  اأ�سا�سى  وب�سكل  wالفتيات، 
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الت�رشب  من  عالية  ودرجة  باملدار�س  للفتيات  حمدود  التحاق 

عديدة  حالت  اإىل  بالتايل  ذلك  يوؤدى  كما  بينهن،  التعليم  من 

الفئة  هذه  اأو�ساط  املبكر يف  والزواج  الزواج،  على  كراه  الإ من 

من الفتيات.

هذه  بح�سب  طفال  الأ حقوق  انتهاك  اأن  اللجنة  ترى  ب- 

التفاقية ناجتًا عن التمييز غري املبا�رش، اأو التمييز �سد اأمهات 

حوال ال�سخ�سية املعمول بها  طفال بح�سب قوانني الأ هوؤلء الأ

طفال عند انف�سال  )على �سبيل املثال فيما يتعلق بح�سانة الأ

الزوجني( وهو ما يتناق�س مع املادة الثانية من هذه التفاقية. 

لعام  اجلن�سية  بقانون  يتعلق  فيما  لقلقها  مبعثا  اللجنة  وترى 

طفال، اإذ اأنه يفر�س قيوداً على حق  1975 واأثره ال�سلبي على الأ

اإذا  اأطفالها ب�سكل خا�س  اإىل  م امل�رشية فى منح جن�سيتها  الأ

كانت متزوجة بزوج غري م�رشى.

30- تو�سى اللجنة فيما يتعلق بالتوافق مع املادة الثانية 

التدابري  باتخاذ  الطرف  الدولة  تقوم  باأن  التفاقية  هذه  من 

تغيري  اأو  تفعيل  اأو  تعديل  ذلك  فى  مبا   – واملطلوبة  الالزمة 

منع  اأجل  من  ال�رشورة-  عند  واجلنائية  املدنية  الت�رشيعات 

فيما  امليالد  اأو  النوع  اأو  اجلن�س  اأ�سا�س  على  التمييز  اإنهاء  اأو 

يتعلق مبختلف جوانب احلياة املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية 

ت�سجع  اللجنة  فاإن  ال�سياق  هذا  وفى  والثقافية  والجتماعية 

بها  تاأخذ  التى  املمار�سات  فى  النظر  على  الطرف  الدولة 

بني  املواءمة  فى  ناجحة  جتارب  اأجنزت  التى  من  اأخرى  دول 

�سالمية. وبالنظر اإىل  �سا�سية والن�سو�س ال�رشعية الإ احلقوق الأ

احلقوق  حول  اللجنة  اإليها  تو�سلت  التى  واملعطيات  wالنتائج 
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 ،)E/C.12/1/Add.4( القت�سادية والجتماعية والثقافية

الدولة الطرف با�ستبعاد جميع املواد  فاإنها تو�سى باأن تقوم 

�سد  وبالتايل  الن�ساء؛  �سد  متييز  على  تنطوي  التى  حكام  والأ

طفال اأي�سا فى قانون اجلن�سية. كما اأن اللجنة تو�سى الدولة  الأ

جراءات املنا�سبة لهذا الهدف من قبيل  الطرف باتخاذ جميع الإ

القيام بحمالت توعية وتثقيف عامة �ساملة والعمل على منع 

املجال  هذا  فى  ال�سلبية  الجتماعية  ال�سلوكيات  ومناه�سة 

القطاع  العاملني فى  اإىل تدريب  اإ�سافة  �رش،  الأ وخا�سة داخل 

 ( النوع  ق�سايا  على  الق�سائى  القطاع  فى  وخا�سة  القانونى 

وحتث  معها.  التعامل  عند  لها  ح�سا�سية  اأكرث  ليكونوا  اجلندر( 

اللجنة كذلك على تعبئة جهود القادة الدينيني من اأجل دعم هذه 

اجلهود وموؤازرتها.

اللجنة  تزال  ل  ال�سابقة،  مالحظاتها  من  انطالقا   -31

ي�ساورها القلق اإزاء التفاوت الهائل فى درجة التمتع باحلقوق 

والتعليم  ال�سحة  القت�سادية والجتماعية؛ وخا�سة احلق فى 

اأو  الريفية  املناطق  فى  يعي�سون  الذين  طفال  لالأ بالن�سبة 

القت�سادية  التنمية  اأو�ساع  فيها  تتدهور  التى  املناطق  فى 

تقوم  التى  اجلهود  العتبار  اللجنة بعني  وتاأخذ  والجتماعية، 

بها الدولة الطرف من اأجل مواجهة وتخفيف الفقر وكذلك جميع 

طفال. ثار الناجمة عنه على الأ الآ

جراءات  32- تو�سى اللجنة الدولة الطرف باأن تتخذ جميع الإ

طفال  الأ اأن يتمتع جميع  اأجل �سمان  ال�رشورية املنا�سبة من 

داخلها بكل احلقوق املن�سو�س عليها فى هذه التفاقية دون 

wمتييز وبح�سب ما جاء فى املادة الثانية من التفاقية. كما اأن 
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ولوية يف  اللجنة تو�سى الدولة الطرف باأن تعمل على اإعطاء الأ

الذين ينتمون  طفال،  توجيه املوارد واخلدمات الجتماعية لالأ

لهذا  تفتقر  التى  املناطق  فى  وخا�سة  �سعفًا؛  كرث  الأ للفئات 

�سا�سية. اخلدمات الأ

امل�ضالح العليا للطفل:

العليا  امل�سالح  اأن  حقيقة  جتاه  قلقها  اللجنة  تبدى   -33

للطفل املن�سو�س عليها فى املادة الثالثة من هذه التفاقية، 

ل يتم اأخذها فى العتبار بال�سكل الكايف، يف جميع الت�رشفات 

املو�سوعات  ذلك  فى  مبا  طفال  الأ تخ�س  التى  فعال  والأ

طفال  �رشة )من قبيل ح�سانة الأ والق�سايا املتعلقة بقانون الأ

القانون  من   20 املادة  فى  جاء  كما  الوالدين  انف�سال  –عند 
1929 الذى مت تعديله– والذى يق�سى بتحديد  25 ال�سنة  رقم 

احل�سانة بح�سب �سن الطفل بدًل من النظر اإىل امل�سلحة العليا 

للطفل فى هذا املجال مما يجعل هذا القانون متييزيًا.

34-  تو�سى اللجنة الدولة الطرف باأن تعمل على مراجعة 

تنعك�س  اأن  �سمان  اأجل  من  دارية  الإ واإجراءاتها  ت�رشيعاتها 

الثالثة من هذه التفاقية على هذا القطاع، واأن  اأحكام املادة 

يتم اأخذها فى العتبار عند تعديل الت�رشيعات.

طفال: احرتام وجهات نظر االأ

اجلهود  العتبار  فى  تاأخذ  اللجنة  اأن  من  الرغم  على   -35

ذلك  فى  مبا  املجال،  هذا  فى  الطرف  الدولة  بها  قامت  التى 

جتاه  قلقها  اللجنة  تبدى  ذلك  ومع  الطفل«،  »برملان  wتاأ�سي�س 
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بح�سب  مقيدا  ذلك  يزال  ل  اإذ  طفال،  الأ نظر  وجهات  احرتام 

طفال فى املدار�س  عراف املجتمعية جتاه الأ التقاليد ال�سائدة والأ

�رشة. واملحاكم، وب�سكل خا�س داخل الأ

على  تعمل  اأن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  ت�سجع   -36

طفال والعمل على زيادة  تي�سري وتعزيز احرتام وجهات نظر الأ

�سواء  عليهم  وتوؤثر  تخ�سهم  التى  الق�سايا  كل  فى  م�ساركتهم 

دارية  الإ جهزة  والأ املحاكم  وفى  املدر�سة  اأو  �رشة  الأ داخل 

فاإن  املجال؛  هذه  وفى  التفاقية.  هذه  من   12 املادة  بح�سب 

تدريب  برامج  بتطوير  الطرف  الدولة  تقوم  باأن  تو�سى  اللجنة 

املدر�سني  من  لكل  املجتمعية  طر  الأ داخل  املهارات  ك�ساب  لإ

جهزة املحلية من  خ�سائيني الجتماعيني والعاملني فى الأ والإ

وجهات  عن  التعبري  على  طفال  الأ م�ساعدة  على  تاأهيلهم  اأجل 

راء  نظرهم واآرائهم فيما يخ�سهم، واأن توؤخذ وجهات النظر والآ

هذه فى العتبار. كما ت�سجع اللجنة الدولة الطرف على اأن ت�سعى 

اليوني�سيف  من  املجال  هذا  فى  الفنية  املعونة  على  للح�سول 

وغريها من املنظمات عند ال�رشورة.

�ضرة والرعاية البديلة 4- بيئة االأ

همال واإ�ضاءة املعاملة: العنف واالنتهاك واالإ

37- انطالقا من املواد 19و 39 من هذه التفاقية، تبدي 

فى  طفال  الأ معاملة  اإ�ساءة  بحالت  يتعلق  فيما  قلقها  اللجنة 

اإ�ساءة معاملتهم داخل  املدار�س بالرغم من حظر ذلك، وكذلك 

�رشى  �رشة، وتبدى اللجنة قلقها اأي�سا جتاه �سيوع العنف الأ wالأ
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اآثار  من  عليه  يرتتب  وما  م�رش،  داخل  م�سكلة  ميثل  الذي 

طفال. وتاأثريات �سارة على الأ

جميع  تتخذ  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  تو�سى   -38

جراءات الت�رشيعية الالزمة من اأجل منع وحظر جميع اأ�سكال  الإ

العنف اجل�سدى والنف�سي – مبا فى ذلك العقاب البدنى والنتهاك 

الرعاية،  وموؤ�س�سات  واملدر�سة  �رشة  الأ داخل  طفال  لالأ اجلن�سي 

الت�رشيعية  جراءات  الإ هذه  ت�ساحب  اأن  اللجنة  تو�سى  كما 

�ساءة معاملة  ثار ال�سلبية لإ حمالت توعية وتثقيف عامة حول الآ

العنيفة من  يجابية غري  الإ �سكال  الأ ن�رش  اإىل  والدعوة  طفال  الأ

البدنى، ولبد من  العقاب  التاأديب والرتبية كبديل عن  و�سائل 

طفال  تعزيز الربامج اخلا�سة باإعادة التاأهيل واإعادة اإدماج الأ

الواجب  من  فاإن  ذلك  على  وعالوة  لالنتهاك،  تعر�سوا  الذين 

اأجل  من  كافية  واإجراءات  الدولة،  م�ستوى  على  اآليات  تاأ�سي�س 

املتابعة  على  والعمل  طفال،  الأ ينا�سب  ب�سكل  ال�سكاوى  تلقى 

طفال وحماكمة  والرقابة والتحقيق فى حالت اإ�ساءة معاملة الأ

طفال  القائمني بذلك، اإ�سافة اإىل �سمان توفري حماية حلقوق الأ

النظام  اإجراءات  اإطار  فى  �ساءة  الإ اأو  لالنتهاك  تعر�سوا  الذين 

القانوين والق�سائي.

على  والقائمني  املدر�سني  بتدريب  اللجنة  تو�سى  وكذلك 

خ�سائيني والجتماعيني واإخ�سائيي الرعاية  تنفيذ القانون والإ

والق�ساة والعاملني فى جمال ال�سحة على كيفية التعرف على 

ومعاجلتها.  بها  تقارير  ورفع  طفال  الأ معاملة  اإ�ساءة  حالت 

الثقافية  واملوانع  العقبات  بدرا�سة  الهتمام  اإيالء  ويجب 

طفال ال�سحايا من التما�س امل�ساعدة  wوالجتماعية التى متنع الأ
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ا�ستنتاجات  اإىل  وبالنظر  جتاوزها.  على  والعمل  وامل�ساندة، 

جلنة احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، فاإن اللجنة 

جراءات  الإ جميع  باتخاذ  الطرف  الدولة  تقوم  باأن  تو�سى 

كراه  �رشى وجترمي حالت الإ الفعالة من اأجل مواجهة العنف الأ

على املعا�رشة اجلن�سية داخل اإطار الزواج.

للح�سول  ت�سعى  باأن  الع�سو  الدولة  كذلك  اللجنة  وتو�سى 

على املعونة الفنية فى هذا املجال من اليوني�سيف وغريها من 

املنظمات عند ال�رشورة..

�ضا�ضية والرفاهية 5- ال�ضحة االأ

طفال ذوو االحتياجات اخلا�ضة: االأ

طفال  الأ اأو�ساع  جتاه  قلقها  تبدى  اللجنة  تزال  ل   -39

ذوى الحتياجات اخلا�سة، وحقيقة اأن ن�سبة �سغرية جداً منهم 

التى  املالحظات  �سوء  فى  وذلك  متخ�س�سة،  خدمات  تتلقى 

ا�ستخل�ستها اللجنة �سابقًا.

40- تو�سى اجلنة الدولة الطرف مبراجعة جميع ال�سيا�سات 

طفال ذوى الحتياجات  واملمار�سات القائمة حاليًا املتعلقة بالأ

اخلا�سة واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بالقواعد الواجب اتباعها من 

�سخا�س  اأجل �سمان منح الفر�س املت�ساوية واملتكافئة جلميع الأ

مم املتحدة  ذوى الحتياجات اخلا�سة )قرار اجلمعية العامة بالأ

اللجنة  اأن تاأخذ بعني العتبار تو�سيات  48/ 96( وكذلك  رقم 

طفال ذوى  التى مت تبنيها خالل يوم من املناق�سة العامة حول الأ

wالحتياجات اخلا�سة )انظر CRC/C/6( وتو�سى اللجنة كذلك 
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واملفاهيم  امل�سطلحات  تطوير  على  تعمل  باأن  الطرف  الدولة 

التي حتدد ب�سكل وا�سح ذوى الحتياجات اخلا�سة بهدف جتميع 

طفال. وت�سجع اللجنة الدولة  بيانات �ساملة حول هذه الفئة من الأ

الطرف على بذل املزيد من اجلهود فى جمال الدعوة اإىل برامج 

توزيع  يف  التفاوتات  معاجلة  وكذلك  لهوؤلء،  جمتمعية  تاأهيل 

اخلدمات فى املجتمع على اأ�سا�س جغرايف، مثل اخلدمات املقدمة 

م�رش،  �سعيد  مثل  معينة،  مناطق  واإىل  الريفية  املناطق  اإىل 

طفال فى �سن اأقل من 4 �سنوات  والعمل على تقدمي اخلدمات لالأ

طفال املعاقني ذهنيًا. وت�سجع اللجنة  و�سمان تقدمي اخلدمات لالأ

جراءات واجلهود فى جمال  الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من الإ

اإىل تلقى امل�ساعدة من كل من  اإتاحة املوارد املطلوبة وال�سعى 

اليوني�سيف ومنظمة ال�سحة العاملية واملنظمات غري احلكومية 

ذات ال�سلة اإ�سافة اإىل منظمات وموؤ�س�سات اأخرى.

احلق فى ال�ضحة والرعاية ال�ضحية:

�سابة  الإ نطاق  ات�ساع  جتاه  قلقها  اللجنة  تبدى   -41

فى  وخا�سة  طفال  الأ بني  ما  الطفيلية  واللتهابات  نيميا  بالأ

املناطق الريفية.

�سا�سية  42- تو�سى اللجنة– الدولة الطرف بتح�سني البنية الأ

لل�سحة وال�ستمرار فى التعاون مع املنظمات املختلفة وال�سعي 

ال�سحة  ومنظمة  اليوني�سيف  من  الفنية  امل�ساعدة  تلقى  اإىل 

العاملية، اإ�سافة اإىل منظمات وموؤ�س�سات اأخرى.

43- تبدى اللجنة قلقها جتاه عدم اإتاحة معلومات كافية 

اإتاحة  مدى  قبيل  من  املراهقني  ب�سحة  يتعلق  فيما  wووافية 
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ومكافحة  منع  وبرامج  جنابية  الإ ال�سحة  خدمات  اإىل  النفاذ 

 STD>s اجلن�سية  املمار�سة  طريق  عن  املنتقلة  مرا�س  الأ

يتعلق  ما  اإىل  اإ�سافة  يدز،  الإ ملر�س  امل�سبب   HIV وفريو�س 

اجل�سدي  النتهاك  وم�ساكل  العقلية  ال�سحية  الرعاية  بخدمات 

فى املوؤ�س�سات التعليمية.

�ساملة  بدرا�سة  بالقيام  الطرف  الدولة  اللجنة  44- تو�سى 

املراهقني  ب�سحة  اخلا�سة  امل�سكالت  طبيعة  حتديد  اأجل  من 

الدرا�سة  هذه  من  وال�ستفادة  املراهقني  من  كاملة  ومب�ساركة 

وهذه امل�ساركة كاأ�سا�س ل�سيا�سات وبرامج �سحة املراهقني فى 

اللجنة  فاإن  التفاقية  24 من هذه  املادة  اإىل  الدولة. وبالنظر 

جنابية للمراهقني،  تو�سى باإتاحة التعليم اخلا�س بال�سحة الإ

اإعادة  خدمات  اإىل  اإ�سافة  لهم،  التعليمية  اخلدمة  هذه  وتقدمي 

وتو�سى  املنا�سبة،  والنف�سية  الجتماعية  واخلدمات  التاأهيل 

اللجنة كذلك الدولة الطرف بال�سعي اإىل احل�سول على املعونة 

املنظمات  من  وغريها  اليوني�سيف  من  املجال  هذا  فى  الفنية 

عند ال�رشورة.

ال�سادرة  امل�رشية  احلكومة  بقرار  العتبار  فى  اأخذا   -45

يحظر  الذي  الوزاري  والقرار  ناث  الإ ختان  بحظر   1996 عام 

ال�سحة  وزارة  وموؤ�س�سات  واأجهزة  وحدات  فى  املمار�سة  هذه 

اجلهود  اإىل  اللجنة  اإ�سارة  اإىل  اإ�سافة   ،1997 عام  ال�سادر 

املختلفة التى تبذلها الدولة من اأجل توعية الراأي العام مبخاطر 

واآثار تلك املمار�سة مبا فى ذلك احلمالت التى تقوم بها الدولة 

عالم وفى املناهج الدرا�سية؛ اإل اأن اللجنة ل تزال تعرب  فى الإ

املمار�سة اخلا�سة بختان  انت�سار هذه  ا�ستمرار  اإزاء  قلقها  wعن 
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ناث فى م�رش. الإ

احلقوق  جلنة  اإليه  انتهت  ما  العتبار  يف  اأخذا   -46

القت�سادية والجتماعية والثقافية، فاإن اللجنة تو�سى الدولة 

ناث ق�سية ذات اأولوية فى اأن�سطتها  الطرف باأن جتعل ختان الإ

على  الطرف  الدولة  اللجنة  حتث  ذلك  على  عالوة  واأعمالها، 

ت�سميم وتنفيذ حمالت توعية وتثقيف فعالة من اأجل مواجهة 

�رشية واملجتمعية و�سغوط العادات والتقاليد التى  ال�سغوط الأ

ميني. ت�سجع مثل هذه املمار�سات وخا�سة و�سط ال�سكان الأ

ن�ضطة الثقافية واأهداف التعليم 6- التعليم والرتفيه واالأ

اأهداف التعليم:

العتبار  واأخذا يف  ال�سابقة،  انطالقا من مالحظاتها   -47

جهود الدولة الطرف لتح�سني اإتاحة التعليم واللتحاق باملدار�س 

والنتظام يف العملية التعليمية، اإ�سافة اإىل جهود اإدماج هذه 

قلقها  تبدي  اللجنة  تزال  ل  التعليمية،  املناهج  يف  التفاقية 

جتاه النوعية املتوا�سعة من التعليم الذي يفتقر للجودة، وكذلك 

مية. جتاه عدم النجاح فى برامج حمو الأ

جهودها  موا�سلة  علي  الطرف  الدولة  اللجنة  حتث   -48

املواطنني  جلميع  للتعليم  �ساملة  اإتاحة  اإيل  الو�سول  اأجل  من 

�سعف  الأ الفئات  اإىل  املنتمني  طفال  والأ الفتيات  وا�ستهداف 

الطرف  الدولة  اللجنة  تو�سي  كما  خا�س.  ب�سكل  املجتمع  يف 

بالقيام بتحديث املناهج التعليمية ب�سكل يعزز تطوير التفكري 

wالنقدي ومهارات معاجلة امل�سكالت. وحتث اللجنة الدولة الطرف 
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املحدود  التعليمي  التح�سيل  اأ�سباب  وتدر�س  تراجع  اأن  علي 

مية للمت�رشبني من التعليم، واأن تويل اهتماما  بف�سول حمو الأ

فكار  الف�سول واملفاهيم والأ خا�سا مبحتوى الربامج وجداول 

ال�سن يف مثل  لدي بع�س �سغار  الرا�سخة  ال�سلبية  الجتماعية 

ال�سعي  علي  الطرف  الدولة  اللجنة  ت�سجع  كما  الف�سول.  هذه 

للح�سول علي م�ساعدة وم�ساندة كل من اليوني�سيف واليون�سكو 

واملنظمات غري احلكومية ذات ال�سلة، اإ�سافة اإىل غريهما من 

املوؤ�س�سات واجلهات. 

7- اإجراءات خا�ضة للحماية

اال�ضتغالل االقت�ضادى:

ال�ستغالل  م�سكلة  جتاه  قلقها  تبدي  اللجنة  تزال  ل   -49

�سوء  يف  وذلك  طفال،  الأ عمالة  وم�سكلة  طفال  لالأ القت�سادي 

العتبار  يف  خذ  الأ مع  املجال  هذا  يف  ال�سابقة  مالحظتها 

م�سكلة  طرح  جمال  يف  الطرف  الدولة  بها  تقوم  التي  اجلهود 

طفال.  عمالة الأ

�سا�سية مما يلي : وتنبع مواطن القلق الأ

اأ- ل توجد بيانات دقيقة و�ساملة وكافية متاحة حول عمل 

طفال يف م�رش. الأ

والقواعد  والقوانني  الت�رشيعات  احرتام  يجري  ل  ب- 

طفال يف  املنظمة ل�ساعات العمل، وكذلك ما يتعلق بت�سغيل الأ

ظروف خطرة، ول يتم تطبيقها ب�سكل فعال ول توجد اإجراءات 

wتفتي�س ورقابة كافية علي القطاع اخلا�س واملوؤ�س�سات العائلية 
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وهي  املنازل  يف  باخلدمة  والعاملني  الزراعية  ن�سطة  والأ

طفال يف م�رش،  الأ التي ترتكز فيها عمالة  املجالت املحددة 

طفال لظروف خطرة  ويرتبط ذلك يف اأحيان كثرية بتعر�س الأ

متثل تهديداً لهم.

طفال يف م�رش  ج- ومن جهة اأخرى فاإن 80% من عمالة الأ

طفال  الأ هوؤلء  من  كثري  ويعمل  الزراعي  القطاع  يف  ترتكز 

�ساعات طويلة يف بيئات مرتبة دون اأقنعة واقية اأو اأجهزة تنف�س 

م�ساعدة، وهم يتلقون القليل من التدريب، اأو رمبا ل يوجد تدريب 

يتعاملون  حني  مان  والأ ال�سالمة  اإجراءات  حول  طالق  الإ على 

مع املبيدات احل�رشية ال�سامة ومبيدات الطفيليات اخلطرة.

 وعالوة على ذلك فاإن العمالة املو�سمية يف القطاع الزراعي 

خالل  من  عاما   12 �سن  دون  طفال  الأ على  �سا�س  بالأ تعتمد 

جمعيات زراعية تديرها الدولة )علي �سبيل املثال ما يجري عند 

مكافحة دودة القطن( رغم اأن ذلك حمظور ويخالف القانون. 

فعالة  اآلية  بتاأ�سي�س  الطرف  الدولة  اللجنة  تو�سى   -50

البيانات املجزاأة وغري املرتابطة حول عمالة  اأجل جتميع  من 

طفال، مبا يف ذلك البيانات حول النتهاكات التي يتعر�سون  الأ

جراءات  الإ واتخاذ  ليات  الآ لو�سع  اأ�سا�سا  ت�سكل  بحيث  لها، 

وتقييم التقدم املحرز يف هذا املجال. كما تو�سى اللجنة الدولة 

يف  طفال  الأ لدخول  ال�سن  من  دنى  الأ باحلد  باللتزام  الطرف 

طفال بيانات  جمال العمل واأن يتوفر لدى القائمني بت�سغيل الأ

اأو  الهيئة  داخل  يعملون  الذين  طفال  الأ جميع  �سن  تت�سمن 

الطلب.  عند  البيانات  هذه  يقدموا  واأن  العمل  مكان  اأو  الوحدة 

اأجل  من  العمالة  على  التفتي�س  تطوير عمليات  كذلك  wويتوجب 
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ب�سكل  طفال  الأ عمالة  معايري  وتنفيذ  الفعالة،  الرقابة  �سمان 

ن�سطة  �سحيح لدى القطاع اخلا�س، ويف القطاع العائلي ويف الأ

الزراعية ويف قطاع اخلدمة باملنازل، ومن جهة اأخرى يتعني 

تدعيم اآليات تلقي ال�سكاوى حول النتهاكات التي يتعر�س لها 

الطرف مبوا�سلة  الدولة  اأي�سا  اللجنة  طفال. وتو�سى  الأ هوؤلء 

جهودها يف تنظيم حمالت للتوعية والتثقيف وجعل اجلمهور 

مهات  العام اأكرث ح�سا�سية جتاه هذه امل�ساألة، وخا�سة و�سط الأ

طفال،  مور ليكونوا اأكرث وعيا مبخاطر عمل الأ باء واأولياء الأ والآ

والعمال  بالتوظيف،  القائمني  وتدريب  اإ�رشاك  اأجل  من  واأي�سا 

قبيل  من  احلكوميني  وامل�سئولني  املدنية  املنظمات  واأع�ساء 

مفت�سي العمالة والقائمني بتنفيذ القانون وغريهم من املهنيني 

الطرف  الدولة  اللجنة  وت�سجع  امل�ساألة.  هذه  حول  ال�سلة  ذوي 

التابعة  والوكالت  املنظمات  مع  تعاونها  يف  ال�ستمرار  على 

العمل  منظمة  مثل  امل�سالة  بهذه  ال�سلة  ذات  املتحدة،  مم  لالأ

الدولية واليوني�سيف وكذلك املنظمات غري احلكومية وتو�سى 

اتفاقية  الدولة الطرف بالت�سديق على  اأي�سا باأن تقوم  اللجنة 

منظمة العمل الدولية رقم 182، اخلا�سة بحظر واتخاذ اإجراءات 

طفال.  �سواأ لعمالة الأ �سكال الأ مبا�رشة جتاه اإنهاء الأ

اال�ضتغالل اجلن�ضي التجاري :

51- تعرب اللجنة عن قلقها جتاه املعلومات غري الكافية، 

التجاري  اجلن�سي  ال�ستغالل  بظاهرة  اجليد  الوعي  وعدم 

طفال يف م�رش. لالأ

بدرا�سة قومية  بالقيام  الطرف  الدولة  اللجنة  تو�سى   -52w
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طفال،  لالأ التجاري  اجلن�سي  ال�ستغالل  ومدى  طبيعة  حول 

والعمل على جتميع البيانات املفتتة واملجزاأة وغري املرتابطة 

لت�سميم  اأ�سا�سا  ت�سكل  بحيث  وحتديثها،  الظاهرة  هذه  حول 

التقدم  مدى  تقييم  اإىل  اإ�سافة  يلزم،  ما  واتخاذ  جراءات  الإ

تقوم  باأن  اأي�سا  اللجنة  تو�سى  كما  امل�ساألة،  هذه  يف  احلادث 

هذه  جترم  اأن  و�سمان  ت�رشيعاتها،  مبراجعة  الطرف  الدولة 

كل  تعاقب  واأن  طفال،  لالأ اجلن�سي  ال�ستغالل  الت�رشيعات 

املدانني من امل�ساركني يف ذلك، �سواء كانوا حمليني اأو اأجانب، 

طفال ال�سحايا لهذا  وكذا �سمان عدم جترمي اأو عقاب اأي من الأ

باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  ال�ستغالل. كما تو�سى  اأو  النتهاك 

جراءات التالية:  تقوم بكل من الإ

طفال  جعل القوانني املحلية اخلا�سة بال�ستغالل اجلن�سي لالأ

والت�سحيح  العالج  وتقدمي  )اجلندر(،  النوع  حيث  من  حمايدة 

و�سمان  النتهاكات  هذه  وقوع  حال  يف  املدنية  وامل�ساعدة 

ال�ستجابة  تكون  بحيث  امل�ساألة؛  هذه  يف  جراءات  الإ تب�سيط 

طفال وذات ح�سا�سية  لالنتهاكات منا�سبة و�رشيعة ومالئمة لالأ

جتاه ال�سحايا، وكذلك اتخاذ تدابري ت�رشيعية، من اأجل حماية 

من تعر�سوا لهذه النتهاكات من التمييز �سدهم اأو الت�سهري بهم، 

عالوة على التطبيق احلازم للقوانني والت�رشيعات اخلا�سة بهذا 

املجال، وبحث اعتماد برامج للتاأهيل وبناء مالجئ ومالذات 

طفال الذين يقعون �سحايا لالنتهاك اأو ال�ستغالل اجلن�سي،  لالأ

طفال  العاملني مع الأ �سخا�س  الأ اأن هناك حاجة لتدريب  كما 

ال�سحايا ب�سكل جيد ومنا�سب للقيام مبهامهم، وتو�سى اللجنة 

املجتمع  جلعل  الوعي  لرفع  بحمالت  بالقيام  الطرف  wالدولة 
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العام  الراأي  اأكرث ح�سا�سية جتاه هذه امل�ساألة ولتعبئة وحتفيز 

طفال يف ال�سالمة اجل�سمانية والعقالنية  واجلمهور جتاه حق الأ

مان �سد ال�ستغالل اجلن�سي.  وحقهم يف الأ

حداث: تطبيق العدالة على االأ

53- تبدي اللجنة قلقها اإزاء ما يت�سمنه القانون من جترمي 

اأو الت�رشد والهرب من املنزل، بح�سب  يف حالت، مثل الت�سول 

املادة 96 من قانون الطفل املعمول به يف م�رش، وعالوة على 

اآليات  وجود  اإىل  الفتقار  من  قلقها  اأي�سا  اللجنة  تبدي  ذلك 

فعالة  تكون  حداث  الأ اعتقال  حول  ال�سكاوى،  لنظر  م�ستقلة 

تاأهيلية  اإجراءات  يف  احلق  �سمان  وعدم  طفال،  لالأ ومنا�سبة 

اجتماعية ب�سكل كاٍف يف البالد. 

مبراجعة  تقوم  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  تو�سى   -54

حداث، وخا�سة  دورية وم�ستمرة، وتقيم تطبيق العدالة على الأ

مع  وتوافقها  واملمار�سات  بالت�رشيعات  باللتزام  يتعلق  فيما 

املواد 37 و 39 و 40 من هذه التفاقية، اإ�سافة اإىل غريها من 

املعايري الدولية ذات ال�سلة يف هذا املجال، مثل قواعد بكني، 

مم  الأ وقواعد  الريا�س  يف  عليها  املتفق  ر�سادية  الإ واخلطوط 

حداث املحرومني من حريتهم، عالوة على  الأ املتحدة حلماية 

مع  التعامل  حول  فيبنا  يف  عليها  املتفق  ر�سادية  الإ اخلطوط 

طفال يف اإطار العدالة اجلنائية.  الأ

والتجرمي  دانة  الإ باإلغاء  الطرف  الدولة  اللجنة  تو�سى 

القانوين ملمار�سات مثل الت�سول والت�رشد  والهروب من املنزل، 

طفال والبالغني يف مرحلة  wوالعمل على �سمان الف�سل ما بني الأ
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وم�ستقلة  فعالة  اآليات  وتاأ�سي�س  املحاكمة،  قبل  ما  الحتجاز 

لتلقى ال�سكاوى يف هذا املجال، اإ�سافة اإىل اإن�ساء وتطوير برامج 

والنف�سي  اجل�سدي  بالتاأهيل  خا�سة  ومرافق  وهياكل  واليات 

اجتماعيًا،  دجمهم  اإعادة  على  والعمل  حداث،  الأ هوؤلء  ملثل 

وتو�سى اللجنة اأي�سا الدولة الطرف باأن ت�سعى لتلقى امل�ساعدة 

وامل�ساندة من اجلهات املختلفة ذات ال�سلة بهذا املجال مبا يف 

مم  لالأ التابعة  ن�سان  الإ حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  مكتب  ذلك 

لعدالة  الدولية  وال�سبكة  اجلرمية  الدويل ملنع  واملركز  املتحدة 

التن�سيق  اآلية  ذلك من خالل  يكون  واأن  واليوني�سيف،  حداث  الأ

حداث. اخلا�سة بامل�سورة الفنية وامل�ساعدة يف جمال عدالة الأ

8- الربوتوكوالت االختيارية

55- حتث اللجنة الدولة الطرف على الت�سديق على وتطبيق 

الربوتوكولت الختيارية اخلا�سة باتفاقية حقوق الطفل فيما 

طفال يف  الأ وا�ستخدام  طفال،  الأ طفال، ودعارة  الأ ببيع  يتعلق 

باحية، وجتنيدهم يف ال�رشاعات امل�سلحة.  عمال الإ الأ

9- ن�ضر التقارير

التقرير  ن�رش  يتم  باأن  تو�سى  اللجنة  فاإن  واأخريا،   -56

الدوري الثاين الذي قدمته الدولة الطرف على اأو�سع نطاق ممكن 

من اجلمهور، مبوجب املادة 44 الفقرة 6 من هذه التفاقية، اأن 

للرد  �سافية اخلطية،  الإ ي�ساحات  الإ ن�رش  العتبار  تاأخذ بعني 

اأثارتها اللجنة، وكذا املحا�رش التي  على قائمة الق�سايا التي 

wت�سجل تلخي�سًا للمناق�سات، واملالحظات اخلتامية التي تبنتها 
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الوثائق يجب  اإن مثل هذه  التقرير.  اللجنة بعد نظرها يف هذا 

اأن يتم ن�رشها وتوزيعها على اأو�سع نطاق ممكن من اأجل اإدارة 

حوار بناء، والتوعية حول هذه التفاقية وتطبيقها ومتابعتها 

داخل اإطار احلكومة والربملان واجلمهور العام يف هذه الدولة 

مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية بهذه امل�ساألة.
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املالحظات اخلتامية 

للجنة الق�ضاء على التمييز العن�ضري 

على التقارير الدورية الثالث ع�ضر والرابع 

ع�ضر واخلام�ص ع�ضر وال�ضاد�ص ع�ضر مل�ضر

CERD/ 1485278- نظرت اللجنة،  يف جل�ستيها 1484 و

يف  C/SR.1484(و)CERD/C/SR.1485املعقودتني 
الثالث  الدورية  التقارير  يف   ،2001 اآب/اأغ�سط�س  و13   10

التي  وال�ساد�س ع�رش مل�رش  والرابع ع�رش واخلام�س ع�رش  ع�رش 

 1994 الثاين/يناير  كانون   4 يف  تقدميها  املقرر  من  كان 

و1996 و1998 و2000، على التوايل. والتي قدمت يف وثيقة 

 1485 اجلل�سة  ويف   .)CERD/C/384/Add.3( واحدة 

اآب/اأغ�سط�س   15 يف  املعقودة   )CERD/C/SR.1485(

2001w، اعتمدت اللجنة املالحظات اخلتامية التالية.
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األف - مقدمة

279- ترحب اللجنة بالتقارير الدورية الثالث ع�رش والرابع 

باملعلومات  وكذلك  ع�رش،  وال�ساد�س  ع�رش  واخلام�س  ع�رش 

�سافية التي قدمها وفد الدولة الطرف لدى عر�سه ال�سفوي،  الإ

�سافة اإىل ما قدمه من معلومات خطية، وتعرب اللجنة عن  بالإ

الدولة  مع  حوارها  لتجديد  لها  اأتيحت  التي  للفر�سة  تقديرها 

الطرف بعد �سبع �سنوات.

الذي  وال�سامل  املف�سل  بالتقرير  اللجنة  وترحب   -280

يوفر معلومات م�سهبة، وبخا�سة  والذي  الطرف  الدولة  قدمته 

اأُعّد  قد  التقرير  اأن  كذلك  اللجنة  وتالحظ  القانوين.  النظام  عن 

واأنه  اللجنة  و�سعتها  التي  املنقحة  التوجيهية  للمبادئ  وفقًا 

�سئلة التي اأثريت لدى النظر يف  يت�سمن ردوداً على العديد من الأ

التقرير ال�سابق خالل عام 1994. كما تقدر اللجنة املعلومات 

التي  �سئلة  الأ على  رداً  الوفد  قدمها  التي  �سافية  الإ ال�سفوية 

اأثارها اأع�ساء اللجنة.

يجابية باء - اجلوانب االإ

يجابية جداً ما يتمثل  مور الإ اأن من الأ 281- ترى اللجنة 

يف الدور املهم الذي توؤديه املحكمة الد�ستورية العليا يف النظام 

ن�سان  الإ حقوق  تعزيز  �سعيد  على  الطرف  للدولة  الق�سائي 

وال�سمانات الد�ستورية، وبخا�سة فيما يت�سل بحماية احلقوق 

املت�ساوية، ف�ساًل على منع وا�ستئ�سال التمييز.

فيها  مبا  الدولية،  ال�سكوك  بكون  اللجنة  وترحب   -282

wالتفاقية الدولية للق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي، 
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ت�سكل مبقت�سى املادة 51 من الد�ستور جزءاً من النظام القانوين 

اأمام املحاكم. ي�ساف  املحلي، وميكن الحتجاج بها مبا�رشة 

العليا  الد�ستورية  املحكمة  اإىل  اللجوء  اإمكانية  اأن  ذلك  اإىل 

اأي  اأجل متكني املواطنني من الطعن يف د�ستورية  مكفولة من 

حكم حملي. 

الد�ستورية  املحكمة  اأن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -283

العليا تعرف التمييز العن�رشي بعبارات قريبة جداً من العبارات 

التي يت�سمنها التعريف الوارد يف التفاقية.

الدولة  التي تبذلها  اللجنة باجلهود املهمة  284- وترحب 

منائية دون  اأن يتم تنفيذ ا�سرتاتيجيتها الإ الطرف لكي ت�سمن 

�سباب عن�رشية، واأن يكون هذا التنفيذ من�سفًا يف  اأي متييز لأ

�سموليته جلميع مناطق البلد.

285- وترحب اللجنة باملبادرات التي اتخذتها احلكومة يف 

وتنوه  واجلامعات،  املدار�س  يف  ن�سان  الإ بحقوق  التوعية  جمال 

واإ�ساعة ثقافة  الطرف لتدري�س  الدولة  باجلهود املبذولة من قبل 

ن�سان والت�سامح وال�سلم. وت�سجع اللجنة  تقوم على احرتام حقوق الإ

هذه اجلهود وتاأمل اأن توا�سل الدولة الطرف اتباع هذا النهج. 

جيم - دواعي القلق والتو�ضيات

286- حتيط اللجنة علمًا بوجهة نظر الدولة الطرف ب�ساأن 

جتان�س �سكانها وعدم وجود اأقليات اإثنية كبرية ووجود بع�س 

والرببر  البدو  ذلك  يف  مبا  العدد،  القليلة  ثنية  الإ املجموعات 

واأرمني،  يوناين  اأ�سل  من  امل�رشيني  على  ف�ساًل  والنوبيون، 

هذه  عن  معلومات  بتقدمي  الطرف  الدولة  تو�سي  اأنها  wاإل 
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املجموعات، وبخا�سة عن املوؤ�رشات القت�سادية والجتماعية 

التي تعك�س حالة هذه املجموعات، مبا يف ذلك م�ساركتها يف 

احلياة العامة وحمافظتها على ثقافتها. 

الدولة  ن ت�رشيعات  اللجنة ت�سعر بالقلق لأ 287- ول تزال 

ملقت�سيات  يبدو،  فيما  كاملة،  ا�ستجابة  ت�ستجيب  ل  الطرف 

املادة 4 من التفاقية، وعلى وجه التحديد الفقرة )اأ( منها التي 

فكار القائمة على  طراف كل ن�رش لالأ تقت�سي اأن تعترب الدول الأ

على  حتري�س  وكل  العن�رشية،  الكراهية  اأو  العن�رشي  التفوق 

التمييز العن�رشي، وكل عمل من اأعمال العنف اأو حتري�س على 

عمال يرتكب �سد اأي عرق اأو اأي جماعة من لون اأو اأ�سل  هذه الأ

اأن  اللجنة  وتالحظ  القانون.  عليها  يعاقب  جرمية  اآخر،  اإثني 

اأعمال الت�سهري وكذلك اأعمال العنف اأو التهديد با�ستخدام العنف 

هي اأعمال يعاقب عليها مبوجب القانون، ولكنه لي�س هناك اأي 

هذه  ملثل  العرقية  اأو  ثنية  الإ الدوافع  من  يجعل  قانوين  حكم 

عمال ظرفًا م�سدداً. وتو�سي اللجنة باأن تعيد الدولة الطرف  الأ

من   4 املادة  اأحكام  �سوء  على  املحلية  ت�رشيعاتها  يف  النظر 

اأعلنته  ح�سبما  مقت�سياتها  جميع  اإعمال  اأجل  من  التفاقية 

الدولة الطرف خالل النظر يف تقريرها ال�سابق.

الذي  اإزاء قانون اجلن�سية  اللجنة عن قلقها  288- وتعرب 

اأجنبي من احل�سول  املتزوجة من  م امل�رشية  الأ اأطفال  يحرم 

طفال  الأ ن  اللجنة بالقلق لأ على اجلن�سية امل�رشية. كما ت�سعر 

للتمييز  يتعر�سون  اأجانب  واآباء  م�رشيات  مهات  لأ املولودين 

يف جمال التعليم. وحتيط اللجنة علمًا بالوعد الذي قدمته الدولة 

wالطرف باأن تعدل قانون اجلن�سية الذي ينطوي على متييز �سد 
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مهات م�رشيات واآباء غري م�رشيني، وذلك  طفال املولودين لأ الأ

وتطلب  التفاقية.  اأحكام  مع  متوافقًا  القانون  هذا  يكون  لكي 

اللجنة موافاتها مبعلومات يف التقرير التايل.

289- وتو�سي اللجنة الدولة الطرف باأن توا�سل جهودها 

لتدريب جميع العاملني يف جمال الق�ساء اجلنائي واملوظفني 

حلقوق  الحرتام  من  بروح  وذلك  القانون  باإنفاذ  املكلفني 

�سباب اإثنية اأو عرقية. ن�سان وعدم التمييز لأ الإ

290- وتو�سي اللجنة الدولة الطرف باأن تعمل على اإزالة 

احلكومية  غري  املنظمات  بع�س  بت�سجيل  املت�سلة  ال�سعوبات 

ب�سفة  تعمل  والتي  ن�سان  الإ حقوق  وحماية  بتعزيز  املعنية 

خا�سة على مكافحة التمييز العن�رشي.

291- وتالحظ اللجنة خلو التقرير من اإ�سارات اإىل م�ساهمة 

الدولة  وت�سجع  التقرير،  اإعداد  يف  احلكومية  غري  املنظمات 

اإعداد  الطرف على التعاون مع املنظمات غري احلكومية خالل 

تقريرها الدوري التايل.

على  تعكف  الطرف  الدولة  اأن  اللجنة  تالحظ  واإذ   -292

ملبادئ  وفقًا  ن�سان  الإ حلقوق  وطني  جمل�س  اإن�ساء  يف  النظر 

ن�سان  باري�س ب�ساأن اإن�ساء وعمل املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإ

)قرار اجلمعية العامة 134/48(، فاإنها تو�سي باتخاذ خطوات 

تقدم  اأن  الطرف  الدولة  اإىل  وتطلب  العملية  هذه  يف  للتعجيل 

تقريرها  يف  املوؤ�س�سة  هذه  ووظائف  �سلطات  عن  معلومات 

الدوري التايل.

من  املزيد  لتقدمي  مدعوة  الطرف  الدولة  اأن  كما   -293

التالية:  الق�سايا  عن  التايل  الدوري  تقريرها  يف  wاملعلومات 
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يت�سل  فيما  امل�رشية  املحاكم  على  املعرو�سة  الق�سايا  )اأ( 

و)ب(  اأحكام؛  مـن  ب�سددهـا  ي�سدر  وما  العن�رشي،  بالتمييز 

القليلة  ثنية  الإ للمجموعات  والجتماعية  القت�سادية  احلالة 

واملحافظة  التعليم  على  احل�سول  اإمكانية  ذلك  يف  مبا  العدد، 

جانب واأو�ساعهم يف البلد؛  على ثقافاتهـا؛ و)ج( بيانات عـن الأ

املتعلقة  وال�ستق�ساءات  كادمييـة  الأ الدرا�سـات  نتائج  و)د( 

ثنية قليلة العدد. باملجموعات الإ

عالن  الإ ت�سدر  مل  الطرف  الدولة  اأن  ويالحظ   -294

الختياري املن�سو�س عليه يف املادة 14 من التفاقية، ولذلك 

تو�سي اللجنة الدولة الطرف باأن تنظر يف اإمكانية اإ�سدار هذا 

عالن.  الإ

على  ت�سدق  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  وتو�سي   -295

التعديالت التي اأدخلت على الفقرة 6 من املادة 8 من التفاقية 

والتي اعتمدت يف 15 كانون الثاين/يناير 1992 يف الجتماع 

طراف يف التفاقية. الرابع ع�رش للدول الأ

تقاريرها  تتيح  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  296- وتو�سي 

للجمهور ب�رشعة اعتباراً من وقت تقدميها، واأن يتم باملثل ن�رش 

املالحظات اخلتامية للجنة على هذه التقارير.

تقريرها  تقدم  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  وتو�سي   -297

املقرر  ع�رش  الثامن  الدوري  تقريرها  مع  ع�رش  ال�سابع  الدوري 

جميع  تتناول  واأن   2004، الثاين/يناير  كانون   4 يف  تقدميه 

النقاط التي اأثريت يف هذه املالحظات.

مم املتحدة A/56/18، وقد مت الحتفاظ باأرقام الفقرات كما  وثيقة الأ

wهي.
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اللجنة املعنية بحماية حقوق جميع 

  العمال املهاجرين واأفراد اأ�ضرهم

طراف  النظر يف التقارير املقدمة من الدول االأ

مبوجب املادة 74 من االتفاقية

املالحظات اخلتامية للجنة املعنية 

بحماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم

م�ضر

CMW/( ويل  الأ م�رش  تقرير  يف  اللجنة  نظرت   -1

CMW/C/ )انظر  و51   50 جل�ستيها  يف   )C/EGY/1
23و24  يف  املعقودتني   ،)CMW/C/SR.51و  SR.50
املعقودة يف   57 واعتمدت يف جل�ستها   ،2007 ني�سان/اأبريل 

27 ني�سان/اأبريل 2007، املالحظات اخلتامية التالية.
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األف - مقدمة

الدولة  قدمته  الذي  ويل  الأ بالتقرير  اللجنة  ترحب   -2

ع  الطرف وتعرب عن ر�ساها عن احلوار البناء واملثمر الذي �رُشِ

الدولة  اللجنة  وت�سكر  امل�ستوى.  رفيع  متخ�س�س  وفد  مع  فيه 

CMW/( الق�سايا  الطرف على ردودها اخلطية على قائمة 

التي  �سافية  الإ واملعلومات   )C/EGY/Q/1/Add.1
عن  اأو�سح  فكرة  تكوين  من  اللجنة  نت  مكَّ والتي  الوفد  قدمها 

حالة تنفيذ التفاقية يف الدولة الطرف.

من  هائلة  اأعداد  فيه  بلد  م�رش  باأن  اللجنة  وتعرتف   -3

البلدان  من  بلد  فهي  جميعها،  الثالثة  باأنواعهم  املهاجرين 

�سل والعبور واملق�سد للعمال املهاجرين. الأ

وتالحظ اللجنة اأن معظم البلدان التي يعمل بها العمال   -4

املهاجرون امل�رشيون لي�ست بعد اأطرافًا يف التفاقية، واأن هذا 

ميكن اأن ي�سكل عائقًا اأمام متتعهم باحلقوق التي تخولها اإياهم 

التفاقية.

يجابية باء - اجلوانب االإ

العمال  بحقوق  الطرف  الدولة  بالتزام  اللجنة  ت�سيد   -5

اإىل  ين�سم  بلد  اأول  كونها  ذلك  على  يدل  كما  املهاجرين 

التفاقية.

املتوا�سلة  الطرف  الدولة  بجهود  اللجنة  وت�سيد   -6

خ�ساع وكالت الت�سغيل اخلا�سة للوائح تنظيمية واإغالق تلك  لإ

التي ل متتثل منها لقانون العمل.

كما ترحب اللجنة بان�سمام الدولة الطرف اإىل ال�سكوك   -7w
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التالية:

�سخا�س،  بالأ الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  )اأ(بروتوكول 

تهريب  مكافحة  وبروتوكول  طفال،  والأ الن�ساء  وبخا�سة 

مم  املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمالن لتفاقية الأ

الوطنية،  للحدود  العابرة  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة 

اللذان �سدقت عليهما يف 5 اآذار/مار�س 2004 وان�سمت اإليهما 

يف 1 اآذار/مار�س 2005، على التوايل؛

 1999 لعام   182 رقم  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  )ب( 

طفال واتخاذ تدابري فورية  املتعلقة بحظر اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأ

للق�ساء عليها، التي �سدقت عليها يف 6 اأيار/مايو 2002؛

الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياريان  الربوتوكولن  )ج( 

اإنتاج  ويف  البغاء  يف  وا�ستغاللهم  طفال  الأ ببيع  املتعلقان 

طفال يف النزاعات امل�سلحة، اللذان  باحية وباإ�رشاك الأ املواد الإ

�سباط/فرباير  و6   2002 متوز/يوليه   12 يف  اإليهما  ان�سمت 

2007، على التوايل.

جيم - العوامل وال�ضعوبات التي تعوق تنفيذ االتفاقية

تالحظ اللجنة، اأن الدولة الطرف تنظر يف اإمكانية رفع   -8

حالة الطوارئ املفرو�سة منذ عام 1981، حتيط علمًا اأي�سًا باأن 

 2007 اآذار/مار�س   19 يف  الد�ستور  على  اأدخل  الذي  التعديل 

قلقة  اللجنة  وتظل  رهاب.  الإ ملكافحة  قانون  باعتماد  ي�سمح 

القوانني  القانون اجلديد قد يوؤثر على تنفيذ بع�س  اأن هذا  من 

واملعاهدات الدولية، مبا يف ذلك التفاقية.

وتالحظ اللجنة بقلق اأن القانون رقم 84 لعام 2002   -9w
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يفر�س قيوداً على اأن�سطة املنظمات غري احلكومية العاملة يف 

العمال املهاجرين.  ن�سان، مبا يف ذلك حقوق  الإ ميدان حقوق 

وت�سدد على الدور املهم الذي ي�سطلع به املجتمع املدين بو�سفه 

�رشيكًا يف تنفيذ اأحكام التفاقية.

دال - دواعي القلق الرئي�ضية واالقرتاحات والتو�ضيات

1- تدابري التنفيذ العامة )املادتان 73 و84( 

�ضن الت�ضريعات والتنفيذ:

10- تالحظ اللجنة بقلق حتفظات الدولة الطرف على املادة 

4 والفقرة 6 من املادة 18 من التفاقية.

يف  النظر  اإعادة  على  الطرف  الدولة  اللجنة  11- ت�سجع 

حتفظاتها على املادة 4 والفقرة 6 من املادة 18 من التفاقية، 

ر اللجنة باأن الدولة الطرف  بغر�س �سحبها. ويف هذا ال�سياق، تذكِّ

الدويل  العهد  14 من  6 من املادة  الفقرة  مل تقدم حتفظًا على 

فراد،  اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي متنح جميع الأ

مبن فيهم العمال املهاجرون، احلق يف املطالبة بالتعوي�س عن 

دانة اخلاطئة. الإ

عالنات  ن الإ 12- وتالحظ اللجنة اأن م�رش مل تقدم حتى الآ

املن�سو�س عليها يف املادتني 76 و77 من التفاقية التي تقر 

طراف  الأ الدول  من  ر�سائل  تتلقى  اأن  يف  اللجنة  باخت�سا�س 

فراد. وبالغات من الأ

م�ساألة  يف  النظر  على  الطرف  الدولة  اللجنة  13- ت�سجع 

76 و77 من  املادتني  املن�سو�س عليها يف  عالنات  الإ wتقدمي 
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التفاقية.

اتفاقية  اإىل  بعد  تن�سم  مل  م�رش  اأن  اللجنة  14- وتالحظ 

بالهجرة  املتعلقة   1949 لعام   97 رقم  الدولية  العمل  منظمة 

املتعلقة   1975 لعام   143 رقم  التفاقية  اإىل  ول  للعمل  طلبًا 

حكام التكميلية(. بالعمال املهاجرين )الأ

م�ساألة  يف  النظر  اإىل  الطرف  الدولة  اللجنة  15- تدعو 

الن�سمام يف اأقرب وقت ممكن اإىل اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 

رقم 97 ورقم 143 اللتني تتعلقان بالعمال املهاجرين.

جمع البيانات:

ب�ساأن  دقيقة  اإح�ساءات  وجود  لعدم  اللجنة  16- تاأ�سف 

تت�سل  اأخرى  ق�سايا  وب�ساأن  مب�رش  اخلا�سة  الهجرة  تدفقات 

ر اللجنة باأن هذه املعلومات �رشورية لفهم حالة  بالهجرة. وتذكِّ

العمال املهاجرين يف الدولة الطرف ولتقييم تنفيذ التفاقية.

جهودها  موا�سلة  على  الطرف  الدولة  اللجنة  17- ت�سجع 

من اأجل اإن�ساء قاعدة بيانات �سليمة تتم�سى مع جميع جوانب 

التفاقية بو�سفها اأداة لر�سم �سيا�سات فعالة يف جمال الهجرة 

ولتنفيذ خمتلف اأحكام التفاقية.

التدريب يف جمال التفاقية ون�رش املعلومات ب�ساأنها.

18- تالحظ اللجنة اأن الدولة الطرف مل تنظم دورات تدريبية 

املعلومات  لن�رش  كافية  تدابري  تعتمد  ومل  بالتفاقية،  تتعلق 

املتعلقة بها يف اأو�ساط جميع اأ�سحاب امل�سلحة ذوي ال�سلة.

19- ت�سجع اللجنة الدولة الطرف على ال�رشوع يف عقد دورات 

خا�سة  الهجرة،  جمال  يف  العاملني  املوظفني  جلميع  wتدريبية 
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يتعاملون  الذين  واملوظفني  احلدود  وموظفي  ال�رشطة  اأفراد 

على ال�سعيد املحلي مع العمال املهاجرين. كما ت�سجعها على 

اتخاذ اخلطوات الالزمة لكفالة ح�سول العمال املهاجرين على 

املعلومات املتعلقة بحقوقهم مبوجب التفاقية.

2- مبادئ عامة )املادتان 7 و83(

عدم التمييز:

ف يف املادة 
ِّ
20- تالحظ اللجنة اأن مبداأ عدم التمييز كما ُعر

وينتاب  فقط.  املواطنني امل�رشيني  اإىل  ي�سري  الد�ستور  40 من 

اللجنة القلق اإزاء التقارير التي تفيد اأن بع�س العمال املهاجرين 

اأ�سكال التمييز يف جمال العمل  واأفراد اأ�رشهم يعانون خمتلف 

مكانيات املحدودة للح�سول على اخلدمات يف  وال�سكن ومن الإ

جمايل ال�سحة والتعليم ومن الو�سم الجتماعي.

جهودها  تكثف  اأن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  21- ت�سجع 

من اأجل:

اأ�رشهم  واأفراد  املهاجرين  العمال  جميع  متتع  كفالة  )اأ( 

باحلقوق  لوليتها  اخلا�سعني  اأو  اأرا�سيها  على  املوجودين 

املن�سو�س عليها يف التفاقية دون اأي متييز، طبقًا للمادة 7؛

املوظفني  ت�ستهدف  التي  عالمية  الإ احلمالت  تعزيز  )ب( 

العموميني العاملني يف جمال الهجرة، ول �سيما على ال�سعيد 

التمييز �سد  الق�ساء على  ب�ساأن  ب�سكل عام  املحلي، واجلمهور 

املهاجرين، ومكافحة تهمي�سهم وو�سمهم اجتماعيًا.
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احلق يف �ضبيل انت�ضاف فعال:

الدولة  من  الواردة  باملعلومات  علمًا  اللجنة  22- حتيط 

اأجنبيًا، وفقًا ملا  اأم  اأن لكل فرد، وطنيًا كان  الطرف ومفادها 

ال�سنة   ،8 الق�سية رقم  الد�ستورية يف  يق�سي به حكم املحكمة 

الد�ستورية رقم 8، اإمكانية اللجوء اإىل املحاكم والتمتع بحماية 

احلقوق املن�سو�س عليها يف القوانني. ومع ذلك، ل تزال اللجنة 

املهاجرين،  للعمال  املتاحة  مكانيات  الإ حمدودية  اإزاء  قلقة 

لعدم  الق�ساء  اإىل  للجوء  القانوين،  و�سعهم  عن  النظر  بغ�س 

دارية والق�سائية املتاحة لهم. علمهم ب�سبل النت�ساف الإ

جهودها  موا�سلة  على  الطرف  الدولة  اللجنة  23- ت�سجع 

دارية والق�سائية  عالم العمال املهاجرين ب�سبل النت�ساف الإ لإ

والبت يف �سكاواهم باأكرث الطرق فعالية. وتو�سي الدولَة الطرف 

باأن تكفل:

العمال  ومتتع  املمار�سة  وتكفل  الت�رشيعات  تن�س  اأن  )اأ( 

غري  و�سع  يف  هم  من  فيهم  مبن  اأ�رشهم،  واأفراد  املهاجرين 

قانوين، باحلقوق نف�سها التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف 

لتقدمي ال�سكاوى واللجوء اإىل اآليات جرب ال�رشر اأمام املحاكم؛

اإمكانية ح�سول اأي �سخ�س انُتِهكت حقوقه اأو حرياته  )ب( 

املعرتف بها يف هذه التفاقية على �سبيل انت�ساف فعال.

واأفراد  املهاجرين  العمال  جلميع  ن�سان  الإ حقوق   -3

اأ�رشهم )املواد 8 اإىل 35(.

24- تالحظ اللجنة بقلق اأن التحقيق يف اأحداث 30 كانون 

ول/دي�سمرب 2005 اأُغِلق دون تو�سيح الظروف التي اأدت اإىل  الأ

التقارير  اإزاء  قلقها  �سودانيًا. كما تعرب عن  27 مهاجراً  wوفاة 
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التي تفيد اأن �سهود عيان مل ُي�ستمع اإليهم اأثناء التحقيق.

اأحداث  يف  التحقيق  ملف  فتح  باإعادة  اللجنة  25- تو�سي 

اأدت  التي  الظروف  2005 لتو�سيح  ول/دي�سمرب  الأ 30 كانون 

الظروف،  تلك  كانت  واأيًا  ال�سودانيني.  املهاجرين  وفاة  اإىل 

اأحداث مماثلة  تدابري ملنع وقوع  باتخاذ  اأي�سًا  اللجنة  تو�سي 

يف امل�ستقبل.

الدولة  من  الواردة  باملعلومات  علمًا  اللجنة  26- وحتيط 

الطرف ومفادها اأنه مت، وفقًا حلكم املحكمة الد�ستورية العليا 

 ،2000 الثاين/نوفمرب  ت�رشين   4 يف  ال�سادر   21/243 رقم 

تعديل قانون جوازات ال�سفر رقم 97 لعام 1959 بغية ال�سماح 

للمراأة احل�سول على جواز ال�سفر دون اإذن اأي طرف ثالث. ومع 

ذلك، ينتاب اللجنة قلق من اأن بع�س موظفي ال�رشطة، يف الواقع 

العملي، ل يزالون، كما تفيد التقارير ي�سرتطون اأن حت�سل الن�ساء 

لكي يح�سلن على جواز  اأقربائهن  اأو  اأزواجهن  ذن من  الإ على 

�سفر.

الواقع  يف  تكفل،  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  27- تو�سي 

العملي، اإ�سدار جوازات ال�سفر للن�ساء الالئي يطلبنها دون اإذن 

اأي طرف ثالث.

28- اإن اللجنة، اإذ تالحظ تاأكيد الدولة الطرف اأنه ل وجود 

اإزاء  قلقة  تظل  داري،  الإ العتقال  رهن  مهاجرين  عمال  ي  لأ

القوانني  باإنفاذ  املكلفني  املوظفني  اأن  تفيد  التي  املعلومات 

اأمر  بدون  املهاجرين  العمال  بع�س  على  بالقب�س  يقومون 

اإثبات  ر�سمي. كما يقومون باحتجازهم يف حالة عجزهم عن 

ح�سبما  اأحيانًا،  وباإخ�ساعهم  �ساحلة  هوية  وراق  لأ wحيازتهم 
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يدَّعى، للتعذيب و�سوء املعاملة.

29- تو�سي اللجنة بتوفري التدريب املالئم جلميع موظفي 

الق�ساء واملوظفني املكلفني باإنفاذ القوانني على احرتام حقوق 

كما  العرقية.  اأو  ثنية  الإ �س�س  الأ على  التمييز  وعدم  ن�سان  الإ

تو�سي اللجنة الدولَة الطرف باأن تتخذ تدابري للتحقيق فوراً يف 

اإ�ساءة  اأو  املهاجرين  العمال  بتعذيب  املتعلقة  ال�سكاوى  جميع 

معاملتهم اأثناء احتجازهم وحماكمة اجلناة ومعاقبتهم.

مينحها  التي  احلماية  اأن  بقلق  اللجنة  30- وتالحظ 

27 منه  قانون العمل للعمال املهاجرين تخ�سع بحكم املادة 

 25 ر باأن املادة  اتفاق للمعاملة باملثل. وتذكِّ ل�سرتاط وجود 

باملثل،  املعاملة  مبداأ  اإىل  اإ�سارة  اأي  تت�سمن  ل  التفاقية  من 

املهاجرين  العمال  بني  امل�ساواة  ينبغي  اأنه  على  تن�س  واأنها 

جور وغري ذلك من �رشوط العمل والتوظيف. واملواطنني يف الأ

 27 املادة  تعدل  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  31- تو�سي 

لغاء هذا ال�رشط وكفالة متتع جميع العمال  من قانون العمل لإ

العمل  ذلك من �رشوط  جور وغري  الأ بامل�ساواة يف  املهاجرين 

والتوظيف.

املهاجرين  العمال  اأن  من  قلقها  عن  اللجنة  32- وتعرب 

تقدمي  عليهم  يتعني  م�رش  يف  عمل  ت�رشيح  يطلبون  الذين 

الب�رشي/ املناعة  نق�س  بفريو�س  اإ�سابتهم  عدم  تثبت  �سهادة 

الدولية  العمل  ينبغي، وفقًا ملدونة منظمة  باأنه  ر  وتذكِّ يدز.  الإ

يدز  الب�رشي/الإ املناعة  نق�س  بفريو�س  املتعلقة  للممار�سات 

وعامل العمل، عدم ا�سرتاط اإجراء اختبار فريو�س نق�س املناعة 

wالب�رشي اأثناء التعيني.
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للعمال  الطبية  الختبارات  تكون  باأن  اللجنة  33- تو�سي 

للممار�سات  الدولية  العمل  منظمة  ملدونة  مطابقة  املهاجرين 

العمل  وعامل  يدز  الب�رشية/الإ املناعة  نق�س  بفريو�س  املتعلقة 

املناعة  نق�س  بفريو�س  املتعلقة  الدولية  التوجيهية  واملبادئ 

ن�سان. يدز وحقوق الإ الب�رشية/الإ

م�رش  يف  املولودين  طفال  الأ لكون  اللجنة  34- وتاأ�سف 

للعمال املهاجرين، �سواء كان و�سعهم قانونيًا اأم غري قانوين، ل 

يح�سلون على �سهادة ميالد من ال�سجل املدين امل�رشي، خالفًا 

للمادة 29 من التفاقية التي تن�س على اأن كل طفل يولد لعامل 

مهاجر له احلق يف حمل ا�سم والت�سجيل لدى ميالده واحل�سول 

على جن�سية.

35- تو�سي اللجنة باأن ُيكفل لكل طفل يولد يف م�رش لعامل 

واحل�سول  ميالده  لدى  والت�سجيل  ا�سم  حمل  يف  احلق  مهاجر 

29 من التفاقية ويف احل�سول على  على جن�سية وفقًا للمادة 

�سهادة ميالد من ال�سجل املدين امل�رشي.

36- وتالحظ اللجنة بقلق اأن معظم اأبناء العمال املهاجرين 

احلائزين امل�ستندات الالزمة ل يتي�رش لهم اللتحاق باملدار�س 

ل  اإياها  احلائزين  غري  املهاجرين  العمال  اأبناء  واأن  العامة 

يتي�رش لهم اللتحاق باأي نظام للتعليم، عامًا كان اأم خا�سًا. 

اأبناء  جلميع  متنح  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  37- تو�سي 

العمال املهاجرين، �سواء لديهم اأم ل امل�ستندات الالزمة، فر�سة 

مع  املعاملة  يف  امل�ساواة  اأ�سا�س  على  باملدار�س  اللتحاق 

طفال امل�رشيني وفقًا للمادة 30 من التفاقية. الأ

38w- وتالحظ اللجنة اأن املادة 4)ب( من قانون العمل تن�س 
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فيهم  مبن  املنازل،  يف  اخلدم  على  تنطبق  ل  اأحكامه  اأن  على 

جانب يف املنازل  جانب. كما تالحظ بقلق تزايد عدد اخلدم الأ الأ

وانعدام احلماية القانونية لهم.

كي  العمل  قانون  تعديل  يجري  باأن  اللجنة  39- تو�سي 

ينطبق على اخلدم يف املنازل، مبن فيهم اخلدم املهاجرون، اأو 

اعتماد قانون جديد يوفر لهم احلماية. كما تو�سي الدولَة الطرف 

املنازل املهاجرين،  املنا�سبة حلماية خدم  التدابري  باأن تتخذ 

للمهاجرين  يتي�رش  باأن  اأي�سًا  الن�ساء منهم. وتو�سي  �سيما  ول 

العاملني يف قطاع اخلدمة املنزلية ال�ستفادة من اآليات تقدمي 

ال�سكاوى �سد اأرباب العمل والتحقيق فوراً يف جميع التجاوزات، 

مبا يف ذلك اإ�ساءة املعاملة، ومبعاقبة اجلناة.

40- واإذ ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف املتوا�سلة لن�رش 

املهاجرين  العمال  اأو�ساط  يف  بالتفاقية  املتعلقة  املعلومات 

عالم  الإ اأن  تالحظ  اخلارج،  يف  العمل  يف  الراغبني  امل�رشيني 

حقوقهم  اإىل  ي�سري  ما  نادراً  املهاجرين  للعمال  املوجه  العام 

امل�ستمدة من التفاقية.

41- ت�سجع اللجنة الدولة الطرف على موا�سلة جهودها من 

اأجل زيادة توعية العمال املهاجرين ومن يرغبون يف الهجرة 

اإىل اخلارج للعمل باحلقوق امل�ستمدة من التفاقية.

اأ�رشهم  واأفراد  املهاجرين  للعمال  اأخرى  حقوق   -4

قانوين  و�سع  يف  املوجودين  اأو  الالزمة  للم�ستندات  احلائزين 

)املواد 36 اإىل 56(.

املهاجرين  العمال  كون  اإزاء  قلقها  عن  اللجنة  42- تعرب 

يف  حقهم  ممار�سة  ي�ستطيعون  ل  اخلارج  يف  wامل�رشيني 
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الت�سويت.

43- ت�سجع اللجنة الدولة الطرف على موا�سلة جهودها من 

اأجل تي�سري ممار�سة العمال املهاجرين امل�رشيني املقيمني يف 

اخلارج، حلقهم يف الت�سويت.

ن�سانية  ال�سليمة والعادلة والإ و�ساع  الأ ت�سجيع توفري   -5

وامل�رشوعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال واأفراد اأ�رشهم 

)املواد 64 اإىل 71(.

غري  عليها  املعرو�سة  املعلومات  اأن  اللجنة  44- تالحظ 

وا�سحة فيما يتعلق مب�ساألة ما اإذا كانت قد اأن�سئت فعاًل اللجنة 

ن. الرفيعة امل�ستوى للهجرة وما حققته حتى الآ

45- تو�سي اللجنة الدولة الطرف باأن توفر املوارد املالية 

يت�سنى  للهجرة كي  امل�ستوى  الرفيعة  للجنة  الكافية  والب�رشية 

ن�سطة املت�سلة بالهجرة  لها ال�سطالع، كما ينبغي، بجميع الأ

فت يف القانون رقم 111 
ِّ
املن�سو�س عليها يف وليتها، كما ُعر

لعام 1983.

حلقوق  امل�رشي  القومي  املجل�س  اأن  اللجنة  46- وتالحظ 

العمال  ال�سكاوى بخ�سو�س حقوق  من  تلقى عدداً  قد  ن�سان  الإ

املهاجرين امل�رشيني املقيمني يف اخلارج وتعرب عن قلقها اإزاء 

ما ُيزَعم من نق�س امل�ساعدة الالزمة املقدمة لهم من اجلهات 

القن�سلية. وتالحظ بقلق على وجه اخل�سو�س املعلومات التي 

تفيد اأن بع�س العمال املهاجرين امل�رشيني مل مُينحوا م�ستندات 

ال�سفر للعودة اإىل م�رش بعدما �سدرت قرارات طردهم يف البلد 

ر باأن العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم يحق  امل�ست�سيف وتذكِّ

�سلي والبقاء فيه )املادة 8 من  wلهم يف اأي وقت دخول بلدهم الأ
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التفاقية(.

اأكرب  القن�سلية بقدر  اللجنة باأن تلبي اجلهات  47- تو�سي 

من الفعالية حاجة العمال املهاجرين امل�رشيني واأفراد اأ�رشهم 

اخل�سو�س  وجه  على  الالزمة  امل�ساعدة  تقدم  وباأن  للحماية 

م�ستندات  فوراً  وت�سدر  الحتجاز  رهن  منهم  يوجدون  من  اإىل 

ال�سفر جلميع العمال املهاجرين امل�رشيني واأفراد اأ�رشهم الذين 

يودون العودة اإىل م�رش اأو ي�سطرون لذلك. كما تو�سي بتح�سني 

يف  وبتعميمها  املهاجرين  العمال  من  ال�سكاوى  تلقي  اآليات 

جميع ال�سفارات والقن�سليات.

املهاجرين  العمال  حالة  اإزاء  بالقلق  اللجنة  48- وت�سعر 

امل�رشيني من �سحايا نظام الكفالة الرامي اإىل متكني الكفيل 

يعملون  التي  الدولة  يف  اإقامتهم  فرتة  طيلة  فيهم  التحكم  من 

حيان  بها، وبخا�سة يف بلدان اخلليج، بل منعهم يف بع�س الأ

من العودة اإىل م�رش.

�سفاراتها  ت�سجع  باأن  الطرف  الدولة  اللجنة  49- تو�سي 

املهاجرين  العمال  اإىل  امل�ساعدة  تقدمي  على  وقن�سلياتها 

مع  التفاو�س  اإىل  ت�سعى  وباأن  هذا  الكفالة  لنظام  اخلا�سعني 

بلدان املق�سد املعنية ب�ساأن اإلغاء هذا النظام.

�سا�س  بالأ تعد  الطرف  الدولة  اأن  اللجنة  تالحظ  50- واإذ 

علمًا  حتيط  فاإنها  �سخا�س،  بالأ الجتار  ل�سحايا  عبور  بلد 

با�ستعدادها ملعاجلة هذه امل�سكلة النا�سئة. وتاأ�سف لعدم وجود 

�سخا�س. اأي ت�رشيع حمدد �ساري املفعول ملكافحة الجتار بالأ

51- وحتث اللجنة الدولة الطرف على:

�سخا�س؛ w)اأ( اعتماد قانون حمدد ملكافحة الجتار بالأ
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اأجل مكافحة تهريب املهاجرين  تكثيف جهودها من  )ب( 

طريق  عن  طفال،  والأ الن�ساء  وبخا�سة  �سخا�س،  بالأ والجتار 

جملة اأمور منها اتخاذ اخلطوات املنا�سبة لك�سف العمليات غري 

القانونية اأو ال�رشية لنقل العمال املهاجرين واأ�رشهم ومعاقبة 

من ينظمها اأو ي�ساعد فيها من املجرمني و/اأو اجلماعات.

7- املتابعة والن�ضر

املتابعة:

بالتف�سيل  اأورد  الذي  ويل  الأ بالتقرير  اللجنة  52- ترحب 

التفاقية، وتطلب مع ذلك  باأحكام  واللوائح املت�سلة  القوانني 

الثاين  الطرف تقدمي معلومات مف�سلة يف تقريرها  الدولة  من 

عن كيفية تنفيذ هذه القوانني واللوائح يف الواقع.

تقريرها  ن  ت�سمِّ اأن  الطرف  الدولة  من  اللجنة  53- وتطلب 

املتخذة ملتابعة  التدابري  الثاين معلومات مف�سلة عن  الدوري 

وتو�سي  اخلتامية.  املالحظات  هذه  يف  املقدمة  التو�سيات 

اللجنة الدولة الطرف باأن تتخذ جميع التدابري املنا�سبة لكفالة 

تنفيذ هذه التو�سيات، مبا يف ذلك اإحالتها اإىل اأع�ساء احلكومة 

واتخاذ  فيها  النظر  بق�سد  املحلية  ال�سلطات  واإىل  والربملان 

اإجراءات ب�ساأنها.

الن�ضر:

هذه  تن�رش  اأن  الطرف  الدولة  من  كذلك  اللجنة  54- تطلب 

املالحظات اخلتامية على نطاق وا�سع، مبا يف ذلك يف اأو�ساط 

wاجلهات احلكومية والق�ساء واملنظمات غري احلكومية وغريها 
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من كيانات املجتمع املدين، واأن توعي املهاجرين امل�رشيني 

اأو  مل�رش  العابرين  جانب  الأ املهاجرين  والعمال  اخلارج  يف 

مبوجب  حقوق  من  اأ�رشهم  فراد  ولأ لهم  مبا  فيها  املقيمني 

التفاقية.

8- التقرير الدوري املقبل

تقريرها  تقدم  اأن  الطرف  الدولة  اإىل  اللجنة  55- تطلب 

الدوري الثاين بحلول 1 متوز/يوليه 2009.
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