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مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�ستقلة تاأ�س�ست 

عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، وحتليل 

�س���عوبات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف 

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�س���ان. ومن اأجل حتقيق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة 

اإىل �سيا�س���ات وت�رشيع���ات وتعديالت د�س���تورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

الإن�س���ان، والقيام باأن�س���طة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولية، وتعليم حقوق الإن�س���ان مع الرتكيز ب�سكل خا�ص على ال�سباب، 

وبناء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�س���ان. ومنذ تاأ�سي�س���ه يقوم املركز 

ب�س���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتناول ق�ساي���ا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�سع���ى مركز القاهرة اإىل امل�ساهم���ة يف اإلقاء ال�سوء على اأب���رز امل�سكالت والق�سايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غ���ري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �سوياً من اأج���ل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا 

وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمت���ع املركز بو�سع ا�ست�ساري خا�ص يف املجل�ص القت�سادي والجتماعي بالأمم 

املتح���دة، و�سفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب. املركز ع�سو 

يف ال�سبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات 

حول حري���ة الراأي والتعبري )ايفك����ص(. املركز م�سجل يف القاه���رة وباري�ص وجنيف. 

وحا�سل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام 2007.         

نائب املدير

زياد عبد التواب

املدير العام

بهي  الدين ح�ضن

رئي�ص جمل�ص الإدارة

كمال جندوبي
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مقدمة 

اآليات احلماية الدولية حلقوق االإن�ضان

داخليا على مدى عقود طويلة،  �شاأنا  الإن�شان  ق�شية حقوق  ظلت 

حيث اقت�رصت اأحكام القانون الدويل على خماطبة الدول واملنظمات 

الدولية فقط. فيما كان موقع الفرد يتوارى خلف النتهاكات اجل�شيمة 

التى تطول حقوقه وحرياته الأ�شا�شية، �شواء على ال�شعيد الوطنى اأو 

الدوىل اإبان النزاعات امل�شلحة الدولية والداخلية.

الأوىل  العامليتني  احلربني  عرب  الب�رصية  �شهدتها  التى  فالويالت 

ماليني  من  وراءهما  خلفناه  وما  الع�رصين،  القرن  فى  والثانية 
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الذى مر عرب  الدوىل،  القانون  بائ�شة من تطور  ال�شحايا، فى عقود 

ع�رصه التقليدى بعدة مراحل، حالت دون اعتبار الفرد من اأ�شخا�ص 

القانون الدوىل.

ومع بداية ع�رص التنظيم الدوىل فى عهد »ع�شبة الأمم«، �شهدت 

لالأقليات،  فقط  حماية  وفر  جزئيا،  تطورا  الإن�شان  حقوق  ق�شية 

حتظر  التى  الدولية  والتفاقيات  الإعالنات  بع�ص  خالله  و�شدرت 

بع�ص  تقنني  اإىل  اإ�شافة  الق�رصى،  العمل  وجترم  والعبودية،  الرق 

هذا  فى  ملمح  اأهم  ولكن  الإن�شانى.  الدوىل  القانون  واأعراف  قواعد 

الع�رص هو اإن�شاء منظمة العمل الدولية فى 11 فرباير1919.
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 موقع الفرد فى القانون الدوىل

قواعد  لتطور  واأدت  الب�رصية،  �شهدتها  التى  النوعية  النقلة  اأن  بيد 

الدوىل؛  القانون  اأ�شخا�ص  الفرد �شخ�شا من  الدوىل،واعتبار  القانون 

ولي�ص  الدوىل،  القانون  اأحكام  مبوجب  للحماية  حمال  اأ�شبح  ثم  ومن 

اإن�شاء الأمم  القانون املحلى للدول الوطنية، ظهرت مع  فقط مبوجب 

 1945 يونيو   26 ففى  احلاىل.  الدوىل  التنظيم  ع�رص  وبداية  املتحدة 

وافق املوؤمترون فى موؤمتر �شان فران�شي�شكو على م�رصوع ميثاق الأمم 

املتحدة، والذى دخل حيز النفاذ فى 14 اأكتوبر 1945، و�رصعان ما 

ان�شمت الدول للمنظمة الدولية الوليدة- 192 دولة حاليا.
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اللتزام  على  وافقت  قد  تكون  املتحدة  لالأمم  الدول  وبان�شمام 

على  –طواعية-  ارت�شاءها  عن  وعربت  الدولية،  املنظمة  مبيثاق 

حلماية  الدولية  باملعايري  واللتزام  الإن�شان،  حقوق  وحماية  تعزيز 

حقوق الإن�شان.

عمل  قد  الأمم  ع�شبة  عهد  فى  التقليدى  الدوىل  القانون  كان  واإذا 

على حترير ال�شعوب، فاإن القانون الدوىل فى ع�رص الأمم املتحدة قد 

بحماية حقوق  التزاما  الدول  واأوجب على  الأفراد،  اإىل حترير  عمد 

الإن�شان.

فنجد ديباجة ميثاق الأمم املتحدة توؤكد فى فقرتها الثانية ذلك املعنى 

لالإن�شان،  الأ�شا�شية  باحلقوق  اإمياننا  جديد  من  نوؤكد  “واأن  بقولها: 

وبكرامة الفرد وقدره، ومبا للرجال والن�شاء والأمم كبريها و�شغريها 

من حقوق مت�شاوية”.

واذا كان على الدول واجب الإميان باحلقوق الأ�شا�شية لالإن�شان، 

تقع  خمت�شة  هيئة  اإىل  الحتكام  فى  الأفراد  حق  تقيد  األ  اأي�شا  فعليها 

اأن  وعليها  الوطنية،  للدولة  املحلية  الق�شائية  الولية  نطاق  خارج 

متكن مواطنيها من الو�شول اإىل الهيئات الدولية التى ميكنها اأن تقدم 

اإليهم امل�شاعدة ب�شورة م�رصوعة حلماية ما لهم من حقوق اأ�شا�شية، اأو 

للتحقيق فى �شكاواهم.
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موقع االتفاقيات الدولية 

بالن�ضبة للقوانني الوطنية

الدولية حلقوق  احلماية  تلتزم مبعايري  فالدول  الأ�شا�ص  هذا  وعلى 

الإن�شان، لأنها طرف فى ميثاق الأمم املتحدة، ولأنها-اأي�شا- طرف 

فى اتفاقيات دولية �شارعة متثل املعايري الدولية حلقوق الإن�شان.

وغنى عن البيان اأن التزام الدول مبيثاق الأمم املتحدة وبالتفاقيات 

التطبيق  فى  نافذ  اأثر  ذو  قانونى  التزام  هو  الإن�شان،  حلقوق  الدولية 

وذلك  التفاقية.  على  للت�شديق  الد�شتورية  ال�شرتاطات  اإمتام  فور 

عمال بن�ص املادة )26( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 1946، 

لأطرافها،  ملزمة  تكون  نافذة  معاهدة  “كل  اأن  على  تن�ص  والتى 

وعليهم تنفيذها بح�شن نية “.
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ومن ثم يكون على الدول، اإعمال لقاعدة  تنفيذ اللتزامات بح�شن 

نية، األ تتذرع باأن التفاقية تخالف قانونا داخليا، اأو اأن اأو�شاعها مل 

القانونية  القاعدة  مع  يتعار�ص  ذلك  لأن  التفاقية؛  بتطبيق  بعد  ت�شمح 

املن�شو�ص عليها فى املادة )27( من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات: مع 

عدم الإخالل بن�ص املادة )46( ل يجوز لطرف فى معاهدة اأن يتم�شك 

بقانونه الداخلى ك�شبب لعدم تنفيذ هذه املعاهدة”.

التفاقية طبيعة الختالف بني  املادة )46( من  اأحكام  وقد ف�شلت 

التفاقية الدولية والقانون الداخلى، حيث ن�شت على:

اللتزام  ر�شاها  عن  التعبري  باأن  حتتج  اأن  للدولة  لي�ص   -1“

باملعاهدة قد مت باملخالفة حلكم فى قانونها الداخلى، يتعلق بالخت�شا�ص 

بينة  املخالفة،  اإذا كانت  اإل  الر�شا،  املعاهدة؛ ك�شبب لبطال هذا  بعقد 

وتعلقت بقاعدة اأ�شا�شية جوهرية من قواعد القانون الداخلى.

اإذا كانت وا�شحة ب�شورة مو�شوعية لأية  بينة  املخالفة  2- تعترب 

دولة، تت�رصف فى هذا ال�شاأن وفق التعامل املعتاد وبح�شن نية”.

اإذن حددت القاعدة القانونية �رصطني لإعمال قواعد اخلالف بني 

التفاقية والقانون الداخلى، هما:

- الت�رصف وفق ال�شلوك العادى.

- الت�رصف بح�شن نية.

ومن البديهى اأن ما متار�شه الدول من انتهاكات حلقوق الإن�شان 
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املفرو�ص  من  التى  للدول  العادى  ال�شلوك  قواعد  مع  األبتة  يتوافق  ل 

الطبيعة  ذات  الدولية  للتزاماتها  اإعمال  الإن�شان،  حقوق  حترتم  اأن 

القانونية، ويتعار�ص اأي�شا مع التزامها مبقا�شد ومبادئ الأمم املتحدة، 

ويخالف متاما قاعدة ح�شن النية فى تنفيذ اللتزمات القانونية.

وعلى هذا الأ�شا�ص ومبجرد اإمتام ال�شرتاطات الد�شتورية للت�شديق 

على التفاقية الدولية، يكون لها -التفاقيات- قوة القانون الداخلى، 

بح�شبانها  الدولية  التفاقية  ن�شو�ص  باإعمال  الدولة  موؤ�ش�شات  وتلتزم 

جزًءا من القانون الداخلى.

وحيث تن�ص املادة )151( من الد�شتور امل�رصى على اأن “رئي�ص 

مبا  م�شفوعة  ال�شعب،  جمل�ص  ويبلغها  املعاهدات،  يربم  اجلمهورية 

عليها  والت�شديق  اإبرامها  بعد  القانون  قوة  ولها  البيان،  من  ينا�شبها 

ون�رصها وفقا لالأو�شاع املقررة”.

وحتدد املادة ال�شالفة �رصوطا ثالثة لنفاذ املعاهدات الدولية واملتمثلة 

فى الإجراءات التالية:

اإبرام املعاهدة.  )1

الت�شديق على املعاهدة.  )2

ن�رص املعاهدة باجلريدة الر�شمية.  )3

التفاقية  “اإن  م�رص:  فى  الدوىل  القانون  فقاء  اإليه  ذهب  ما  وهذ   

لل�شلطات  ملزمة  الدولة،  اإقليم  على  و�شارية  نافذة  ت�شبح  الدولية 
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فيها  وروعيت  �شليمة  بطريقة  اأبرمت  متى  الدولة  ولرعايا  الوطنية 

الأو�شاع  ف�شال على  الدوىل،  القانون  يتطلبها  التى  الأو�شاع  جميع 

التى يتطلبها الد�شتور الدولة”.

ومن القواعد القانونية امل�شتقرة فى القانون الدوىل العام والقانون 

الداخلى”.  القانون  الدوىل على  التفاق  “�شمو  قاعدة  الد�شتورى هى 

الأعلى  القانون  هو  العام  الدوىل  القانون  اأن  على  الفقه  ا�شتقر  ولقد 

الذى تعطى له ال�شيادة على �شائر القوانني. ويرتتب على �شيادة قواعد 

الدولة  اخت�شا�ص  اأن  مبعنى  الوطنية؛   القوانني  على  الدوىل  القانون 

مقيد بقواعد القانون الدوىل العام، وينتج من مراجعة اأحكام القانون 

التزاماتها  على  مقدمة  الدولية،  للتزاماتها  الدول  احرتام  الدوىل- 

الداخلية. وقاعدة املحاكم الدولية مقدمة على املحاكم الوطنية”.

الدوىل  التفاق  �شمو  م�شاألة  فى  الق�شائية  الجتهادات  اأهم  ولعل 

العليا  الدولة  اأمن  فى حكم حمكمة  امل�شطر  هو  الداخلى،  القانون  على 

�شمال  جنايا  و121  الأزبكية  جنايات   4110 برقم  طوارىء-املقيدة 

اإ�رصاب  با�شم  املعروفة  الق�شية  فى   1987  -/4/16 جل�شة  القاهرة- 

تغليبا  املتهمني  جميع  �شاحة  املحكمة  براأت  –حيث  احلديد  ال�شكة  عمال 

لقواعد التفاقية الدولية، و�شموها على القانون الداخلى. 

وقد اأورد هذا احلكم التاريخى:

 “وبالن�شبة للدفع بن�شخ املادة 124 عقوبات �شمنيا بالتفاقية الدولية 

للحقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية، فاإن م�رص قد وقعت عليها 



15

ون�ص املادة )8( على اأنه: تتعهد الدول الأطراف فى التفاقية احلالية 

اأن تكفل 

اأ(............ب(.........ج(.........

القطر  فى  للقوانني  طبقا  اأن ميار�ص  على  الإ�رصاب  فى  احلق  د( 

املن�شمة  الدولة  على  باأن  الدللة  قاطع  الن�ص  وهذا  املخت�ص... 

لالتفاقية اللتزام اأن تكفل احلق فى الإ�رصاب، مبعنى اأنه �شار معرتفا 

به كحق م�رصوع من حيث املبداأ؛ ول يجوز الع�شف به كليا وجترميه 

على الإطالق... والقا�شى الوطنى ل يطبق املعاهدة تاأ�شي�شا على اأن 

الدولة قد التزمت دوليا بتطبيقها وح�شب، بل يطبقها باعتبارها جزءًا 

الالزمة  لل�رشوط  ا�ستيفاوؤها  مت  ما  اإذا  الداخلية،  الدولة  قوانني  من 

لنفاذها داخل الإقليم”. 

على  تقع  التى  اللتزمات  من  نوعني  الدليل  فى  نتناول  و�شوف 

الأمم  ميثاق  التزامها مبوجب  منبثق من  الأول  تنفيذها؛  الدول  عاتق 

املتحدة، وينبثق الثانى من التزامها بالت�شديق على التفاقيات الدولية 

حلقوق الإن�شان.
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الف�ضل االأول

اأجهزة وهيئات االأمم املتحدة 

املعنية بحقوق االإن�ضان

االأجهزة الرئي�ضية للأمم املتحدة:

1. اجلمعية العامة                               

2. االأمانة العامة

3. املجل�س االقت�ضادي واالجتماعي 

4. جمل�س االأمن

5. حمكمة العدل الدولية 

ويجوز اأن ين�شئ وفقا لأحكام ميثاق الأمم املتحدة ما يرى �رصورة 

اإن�شائه من فروع ثانوية. 
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اأواًل: االأجهزة الرئي�ضية للأمم املتحدة

1( اجلمعية العامة

التعريف:

اجلمعية العامة هى “الهيئة الرئي�شة فى املنظمة الدولية، والتى ت�شم 

جميع الدول الأع�شاء فى الأمم املتحدة. فجميع دول العامل -192دولة 

ثقلها  اأو  النظر عن حجمها  فيها، ولكل دولة �شوت، بغ�ص  – ممثلة 

مندوبني  خم�شة  على  يزيد  ل  عدد  الع�شو  للدولة  ويكون  ال�شيا�شى. 

العادية  الب�شيطة  امل�شائل  ب�شدد  القرارات  وتتخذ  العامة.  اجلمعية  فى 

بالأغلبية الب�شيطة. وتتخذ القرارات فى امل�شائل املهمة باأغلبية الثلثني، 

مثل القرارات املتعلقة بال�شلم والأمن الدوليني، اأو قبول اأع�شاء جدد، 

اأو التو�شيات املتعلقة مبيزانية الأمم املتحدة.

منت�شف  من  ابتداًء  ال�شنوية  العادية  دورتها  العامة  اجلمعية  وتعقد 

اأو  ا�شتثنائية  دورات  تعقد  اأن  ويجوز  دي�شمرب،  منت�شف  اإىل  �شبتمرب 

مبدينة  العامة  اجلمعية  جل�شات  وتتم  ال�رصورة.  اقت�شت  اإذا  طارئة 

نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية، ويجوز اأن تعقد فى مكان اآخر 

بح�شب ال�رصورة.

الوظائف وال�ضلطات:

-مناق�شة جميع الأمور ذات ال�شلة مبيثاق الأمم املتحدة.

والأمن  ال�شلم  وحفظ  الدوىل،  التعاون  ب�شاأن  تو�شيات  تقدمي   -
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الدوليني. واملبادئ املتعلقة بنزع وتنظيم الت�شلح.

- لفت انتباه جمل�ص الأمن للالأو�شاع التى تعر�ص ال�شلم والأمن 

الدوليني للخطر.

ولتطوير  الدوىل،  التعاون  لإمناء  وتو�شيات  درا�شات  تقدمي   -

قواعد القانون الدوىل.

وتعليميا  وثقافيا  واجتماعيا  اقت�شاديا  الدوىل  التعاون  ماء   -

وحرياته  الإن�شان  حقوق  وتعزيز  حماية  على  و�شحيا،والعمل 

الأ�شا�شية.

الت�ضكيل:

 تت�شكل اجلمعية العامة ف�شال على ع�شوية جميع دول العام، من 

رئي�ص واحد وع�رصين نائبا،  وروؤ�شاء اللجان املختلفة.

االأجهزة الرئي�ضية للأمم املتحدة

 2( االأمانة العامة

الأمانة العامة هى الهيئة الإدارية والتنفيذية لالأمم املتحدة، والتى 

ت�رصف على ت�شيري عمل اأجهزة الأمم املتدة اخلم�شة الأخرى. وتقوم 

بادارة براجمها. وتعمل الأمانة العامة وفق توجيهات اجلمعية العامة 

وجمل�ص الأمن. ويراأ�ص الأمانة العامة الأمني العام الذى يعني مبعرفة 

اجلمعية العامة بناء على تو�شية من جمل�ص الأمن. 

اإدارات ومكاتب، وموظفيني دوليني  العامة من  الأمانة  وتتكون 
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التمثيل  قاعدة  اأ�شا�ص  وعلى  ال�شخ�شية  ملوؤهالتهم  وفقا  يختارون 

الأمني  ويعمل  العامل.  فى  القانونية  النظم  ومتثيل  العادل  اجلغرافى 

اأو  تعليمات واأوامر احلكومات  الدوليني مبناأى عن  العام واملوظفون 

املنظمة  املوظفون يف  الدولية. ويتمتع  املنظمة  �شلطة خارجة عن  عن 

احل�شانات  ب�شاأن  فيينا  اتفاقية  فى  الواردة  والمتيازات  باحل�شانات 

والتزامات املوظفيني الدوليني لعام 1946.

نيويورك، ف�شال على مكاتب الأمم  العامة فى  الأمانة  ويقع مقر 

املتحدة فى جنيف وفيينا ونريوبى ومواقع اأخرى.

اخت�ضا�ضات االأمني العام :

تعمل الأمانة العامة حتت اإ�رصاف الأمني العام لالأمم املتحدة الذي 

يتم تعيينه مبوجب قرار من اجلمعية العامة بناء على تو�شية من جمل�ص 

الأمن، ويتم تعيني الأمني العام ملدة 5 �شنوات قابلة للتجديد. ويحدد 

كل اأمني عام مالمح الوظيفة املوكولة اإليه، ولكن اخت�شا�شاته ت�شمل 

ب�شكل عام املهام التالية:

- اإعداد التقرير ال�شنوى وجدول العمال املقدم للجمعية العامة. 

- اإعداد وجتهيز م�رصوع ميزانية الأمم املتحدة.

- جمع ال�شرتاكات من الدول الأع�شاء.

- ت�شجيل التفاقيات الدولية، ون�رصها.

- توجيه الدعوة للدورات العادية وال�شتثنائية للجمعية العامة.
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املفو�ضية ال�ضامية حلقوق االإن�ضان:

ورتبته  الإن�شان،  حلقوق  املتحدة  لالأمم  ال�شامي  املفو�ص  يراأ�ص 

الإن�شان  حلقوق  ال�شامية  املفو�شية  املتحدة،  لالأمم  العام  لالأمني  وكيل 

حقوق  ميدان  يف  املتحدة  الأمم  اأن�شطة  عن  الرئي�شي  امل�شئول  ويعترب 

الإن�شان  حلقوق  ال�شامى  املتحدة  الأمم  مفو�ص  وظيفة  الإن�شان. 

بتاريخ  الـ48  الدورة  فى  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  بقرار  اأن�شئت 

غري  املنظمات  وتو�شيات  ملطالب  تلبية  وذلك   ،1993 دي�شمرب   20

احلكومية، واآخرها التو�شية ال�شادرة عام 1993 عن املوؤمتر الدوىل 

حلقوق الإن�شان فى فيينا. ويعطي قرار اجلمعية العامة املفو�ص ال�شامي 

ولية وا�شعة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإن�شان املدنية، وال�شيا�شية، 

والقت�شادية، والجتماعية والثقافية. 

لالأمانة  التابع  الإن�شان  حقوق  مركز  دمج  مت   1997 عام  وفى 

العامة، �شمن وظائف و�شالحيات املفو�ص ال�شامى حلقوق الإن�شان، 

على اأن يكون مقره مدينة جنيف.

ويخت�ص جهاز املفو�شية ال�شامية حلقوق الإن�شان بالأن�شطة الآتية:

حقوق  جمال  فى  املتحدة  الأمم  ن�شاطات  على  الإ�رصاف   )1

ميدان  فى  والإعالم  للتثقيف  املتحدة  الأمم  برامج  وتن�شيق  الإن�شان، 

والبيانات  والدرا�شات  والتقارير  املعلومات  ونقل  الإن�شان،  حقوق 

والر�شائل اإىل هيئات الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�شان.

تق�شى  بعثات  ومتابعة  الإن�شان،  حقوق  وحماية  تعزيز   )2

اإجراءات  ت�شتدعى  التى  الطارئة  احلالت  فى  والتدخل  احلقائق، 
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وقائية، ومتابعة جلان التحقيق، وتنفيذ التو�شيات املقدمة من املقررين 

اخلا�شني والأفرقة العاملة.

فى  ال�شت�شارية  واخلدمات  واملالية  التقنية  امل�شاعدات  توفري   )3

ميدان حقوق الإن�شان.

والإقليمة   الدولية  واملنظمات  احلكومات  مع  حوار  اإجراء   )4

واملنظمات غري احلكومية بهدف �شمان احرتام حقوق الإن�شان.

الهيئات التابعة للمفو�س ال�ضامى حلقوق االإن�ضان:

- وحدة البحث واحلق فى التنمية.

- وحدة خدمات الدعم.

- وحدة الربامج والأن�شطة.

عام،  �شكرتري  نائب  بدرجة  “�شامى”  مفو�ص  املفو�شية  ويراأ�ص 

ويعني من قبل الأمني العام لالأمم املتحدة ملدة اربع �شنوات.

وت�شغل �لقا�ضية �لكندية لويز �أربو من�شب املفو�ص ال�شامى حلقوق 

للربازيلى �شريجوا فرييا دميلو)2003-2002(  الإن�شان حاليًا، خلفا 

ال�شابقان  واملفو�شان  العراق،  فى   2003 العام  نهاية  اغتيل  الذى 

اإيال-  وخو�شيه  روبن�شون)2002-1997(  مارى   : هما  لدميلو 

ل�شو)1997-1994(.
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االأجهزة الرئي�ضية للأمم املتحدة

3( املجل�س االقت�ضادى واالجتماعى

املجل�ص القت�شادى والجتماعى هو اجلهاز الرئي�شى لالأمم املتحدة 

 54 من  والجتماعية.ويت�شكل  القت�شادية  التنمية  بق�شايا  املخت�ص 

ع�شوا تنتخبهم اجلمعية العامة، وفقا لقاعدة التمثيل اجلغرافى العادل.

الهيئات التابعة للمجل�س:

1- جلان اإجرائية تخت�ص باعداد امل�شائل التى تعر�ص على املجل�ص.

2- جلان مو�شوعية تخت�ص مبوا�شيع ذات �شلة بحقوق الإن�شان 

والعدالة اجلنائية وال�شكان والبيئة وو�شع املراأة وال�شوؤون الجتماعية.

التنظيمات  الدوىل فى  التعاون  لتحقيق  اإقليمية  اقت�شادية  3- جلان 

الإقليمية بالعامل.

اخت�ضا�ضات املجل�س االقت�ضادى واالجتماعى:

الإن�شان  حقوق  وتعزيز  احرتام  لإ�شاعة  تو�شيات  تقدمي   -

واحلريات الأ�شا�شية.

- اإعداد درا�شات وتقارير فى اأمور دولية ذات �شلة بالأو�شاع 

القت�شادية والجتماعية والثقافية وال�شحة والتعليم.

- اإعداد م�رصوعات التفاقيات التى تعر�ص على اجلمعية العامة.

فى  تدخل  التى  امل�شائل  لدرا�شة  دولية  موؤمترات  لعقد  الدعوة   -

اخت�شا�شه.
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االأجهزة الرئي�ضية للأمم املتحدة

 4( جمل�س االأمن

واأهم  املتحدة،  لالأمم  التنفيذية  ال�شلطة  اأو  الأداة  هو  الأمن  جمل�ص 

جهاز فيها، ويعهد اإليه وفقا للميثاق بحماية ال�شلم والأمن الدوليني. 

دائمون،  خم�شة  منهم  ع�شوا،  ع�رص  خم�شة  من  املجل�ص  ويت�شكل 

حددهم امليثاق وهم: فرن�شا- اململكة املتحدة-ال�شني- رو�شيا- الوليات 

املتحدة الأمريكية. وباقى الأع�شاء الع�رصة يتم انتخابهم ب�شفة دورية 

من جانب اجلمعية العامة ملدة �شنتني.

اخت�ضا�ضات و�ضلطات جمل�س االأمن:

- حفظ ال�شلم والأمن الدوليني.

عن  امليثاق(  من  ال�شاد�ص  للف�شل  )وفقا  �شلميا  النزاعات  حل   -

طريق:

- املفاو�شة.

- التحقيق.

- الو�شاطة.

- التحكيم.

- الت�شوية الق�شائية.

- اللجوء للوكالت والتنظيمات الإقليمية.

-  تلقى تنبيهات الدول من اأن نزاعا دوليا قد ين�شاأ.
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-مواجهة اأعمال العدوان، عن طريق تدابري موؤقتة:

• وقف ال�شالت القت�شادية.       

والربيدية،  واجلوية  والبحرية  احلديدية  املوا�شالت  وقف   •

والربقية والال�شلكية )ويكون هذا الوقف جزئيا اأو كليا(.

• قطع العالقات الدبلوما�شية.

• ا�شتخدام القوم امل�شلحة اإذا ف�شلت التدابري اأعاله.

علقة جمل�س االأمن بحقوق االإن�ضان:

حلقوق  ال�شامى  وللمفو�ص  اخلا�شني،  للمقررين  ال�شتماع   -

الإن�شان.

)�شرياليون-تيمور  الدولية  احلقائق  تق�شى  جلان  دور  تفعيل   -

ال�رصقية –دارفور- اغتيال رفيق احلريرى(.

- اإن�شاء قوات وعمليات حفظ ال�شالم.

- تفعيل الق�شاء اجلنائى الدوىل )حمكمةاجلنائية الدولية ليوغ�شالفيا 

واملحكمة   ،1993 ل�شنة   827 والقرار   ،1993 ل�شنة   803 القرار 

اجلنائة الدولية لراوندا والقرارين 935 و955 ل�شنة1994(.

)الكويت-  امل�شلحة  النزاعات  ل�شحايا  تعوي�شات  جلان  اإن�شاء   -

رواندا(.

رئي�ص  اغتيال  ب�شاأن  املختلطة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  اإن�شاء   -

الوزراء اللبنانى رفيق احلريرى.

دارفور  اإقليم  فى  املرتكبة  اجلماعية  الإبادة  جرائم  ملف  اإحالة   -
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اإىل املدعى العام للحكمة اجلنائية الدولية )عمال بن�ص املادة 13/د من 

النظام الأ�شا�شى للمحكمة اجلنائية الدولية(.

االأجهزة الرئي�ضية للأمم املتحدة

5( حمكمة العدل الدولية

حمكمة العدل الدولية هى اجلهاز الق�شائى الرئي�شى لالأمم املتحدة. 

ومقرها مدينة لهاى بهولندا. وتتكون من خم�شة ع�رص قا�شيا م�شتقاًل 

ينتخبون من الأ�شخا�ص ذوى املناقب الرفيعة، واحلائزين فى بالدهم 

على املوؤهالت املطلوبة فى اأرفع املنا�شب الق�شائية، اأو من القانونيني 

امل�شهود لهم بالكفاءة فى القانون الدوىل، ويتم انتخابهم مبعرفة اجلمعية 

العامة وجمل�ص الأمن ملدة ت�شع �شنوات.

اخت�ضا�ضات املحكمة:

الدول  موافقة  �رشط  الدول،  بني  الق�سائية  النزاعات  ت�سوية   )1

على اللجوء للمحكمة.

2( تقدمي الآراء ال�شت�شارية، وتف�شري املعاهدات املقدمة لها من اأي 

دولة اأو من اجلمعية العامة اأو جمل�ص الأمن اأو وكالت الأمم املتحدة 

املتخ�ش�شة.

التفاقيات  ن�شو�ص  تف�شري  حول  الدول  بني  النزاعات  ت�شوية   )3

الدولية. 
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ثانيا: وكاالت االأمم املتحدة املتخ�ض�ضة

اأُن�شئت  املتخ�ش�شة، هى منظمات وهيئات  املتحدة   وكالت الأمم 

القت�شادى  واملجل�ص  املتحدة  بالأمم  تربطها  دولية  لتفاقيات  وفقا 

“الوكالت  امليثاق:  املادة )57( من  بن�ص  والجتماعى، وذلك عمال 

ت�شطلع  والتى  احلكومات  بني  اتفاق  مبقت�شى  تن�شاأ  التى  املختلفة، 

مبقت�شى نظمها الأ�شا�شية بتبعات دولية وا�شعة فى القت�شاد والجتماع 

والثقافة والتعليم وال�شحة، وما يت�شل بذلك من ال�شئون يو�شل بينها 

وبني “الأمم املتحدة “. 

والت�شاور  التن�شيق  مهام  القت�شادى والجتماعى  املجل�ص  ويتوىل 

بينها وبني اجلمعية العامة لالأمم املتحدة )املادة 63 من امليثاق(.

وت�شتمل وكالت الأمم املتحدة املتخ�ش�شة على:

1( منظمة الأغذية والزراعة الدولية.

2( منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة.

3( منظمة ال�شحة العاملية.

4( منظمة العمل الدولية 

5( منظمة الأمم املتحدة للطفولة.

6( اجلمعية الدولية للتنمية.

7( �شندوق النقد الوىل.

8( احتاد الربيد العاملى.

9( الحتاد الدوىل لالت�شالت ال�شلكية والال�شلكية.



28

10( املنظمة الدولية للمالحة البحرية.

11( ال�شندوق الدوىل للتنمية الزراعية.

12( مكتب املفو�ص ال�شامى ل�شئون الالجئني.

13( معهد الأمم املتحدة للتدريب والبحوث.

14( معهد الأمم املتحدة لبحوث التنمية الجتماعية.

15( جامعة الأمم املتحدة.

16( املعهد الدوىل للبحوث والتدريب من اأجل الرتقاء باملراأة.

17( الربنامج الدوىل للحد من املخدرات. 

18( برنامج الأمم املتحدة الإمنائى.

19( الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

20( البنك الدوىل لالإن�شاء والتنمية. 

21( الهيئة الدولية للتمويل.

22( منظمة التجارة العاملية.

23( املنظمة الدولية للطريان املدنى.

24( املنظمة الدولية للملكية الفكرية.

25( منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية.

26( موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية.

27( معهد الأمم املتحدة لبحوث نزع ال�شالح.

28( جلنة الأمم املتحدة للم�شتوطنات الب�رصية.

29( برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

30( جمل�ص الأغذية العاملى.
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31( الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات.

حالت  فى  الإغاثة  عمليات  لتن�شيق  املتحدة  الأمم  مكتب   )32

الكوارث.
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الف�ضل الثاين

اللجان التعاهدية حلقوق االإن�ضان

االتفاقيات” تنفيذ  على  االإ�ضراف  “هيئات/جلان 
الدولية  التفاقيات  لها  تعهد  التى  اللجان  هى  التعاهدية  الآليات 

التفاقية  على  الت�شديق  مبوجب  للتزامها  الدول،  تنفيذ  مدة  مبراقبة 

الدولية، حيث جند اإحدى ع�رص اتفاقية دولية تن�ص �رصاحة على وجود 

اآلية ملراقبة تنفيذ التقدم املحرز من قبل الدولة. 
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اللجنةاالتفاقية

العهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�سيا�سية1976 
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان

العهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق الجتماعية 

والثقافية 1976

اللجنة املعنية باحلقوق 

القت�سادية والجتماعية 

والثقافية

جلنة مناه�سة التعذيباتفاقية مناه�سة التعذيب1987

جلنة حقوق الطفلاتفاقية حقوق الطفل 1990

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة 1981

جلنة الق�ساء على التمييز �سد 

املراأة

اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 

العن�رصى 1969

 جلنة الق�ساء على التمييز 

العن�رصي

التفاقية الدولية حلماية جميع حقوق 

العمال املهاجرين واأفراد اأ�رصهم 2003
 جلنة حقوق العمال املهاجرين

التفاقية الدولية ملناه�سة الف�سل 

العن�رصى فى الألعاب الريا�سية 1988 

جلنة مناه�سة الف�سل 

العن�رصي يف الألعاب

التفاقية الدولية لقمع جرمية الف�سل 

العن�رصى واملعاقبة عليها

الفريق الثالثي لقمع جرمية 

الف�سل العن�رصي واملعاقبة 

عليها

التفاقية الدولية حلماية جميع الأ�سخا�ص 

من الختفاء الق�رصى 2006

اللجنة املعنية بحالت الختفاء 

الق�رصى

اتفاقية حقوق الأ�سخا�ص ذوى الإعاقة 

2006

اللجنة املعنية بحقوق الأ�سخا�ص 

ذوى الإعاقة
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اخت�ضا�س  اللجان التعاهدية

1( تلقى ودرا�ضة التقارير

- اخت�ضا�س م�ضرتك 

يتفق جل التفاقيات الدولية –الـ 11- فى اخت�شا�ص الدول بتقدمي 

تنمية احلوار بني  التقارير فى  التعاهدية، وت�شاهم هذه  اللجان  تقارير 

هدى  على  التقارير  هذه  اإعداد  ويتم  التفاقية،  فى  الأطراف  الدول 

مبادئ توجيهية ت�شدرها اللجنة، ومن �شاأنها اإر�شاد الدول على طريقة 

اإعداد التقارير، وعلى املعلومات التى ينبغى و�شعها فى العتبار عند 

اإعداد التقارير.

وتقدم الدول نوعني من التقارير، الأول يعرف بالتقرير الأويل، 

ويكون بعد عام اأو عامني من ان�شمام الدولة التفاقية، والثانى يعرف 

اتفاقية، ويت�شمن  الدوري ويقدم يف مدة زمنية حتددها كل  بالتقرير 

الأطراف  للدول  بالن�شبة  الداخلى  التطبيق  فى  لالتفاقية  املحرز  التقدم 

فى التفاقية.

  



34

اآلية / مدة تقدمي التقارير للجان التعاهدية:

ا�سم اللجنة
التقارير

الأولية

التقارير

الدورية

5 �سنوات�سنةاللجنة املعنية بحقوق الإن�سان

اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية 

والثقافية
5 �سنوات�سنتان

4 �سنوات�سنةجلنة مناه�سة التعذيب

5 �سنوات�سنةاللجنة املعنية بحقوق الطفل

4�سنوات�سنةجلنة الق�ساء على التمييز �سد املراأة

�سنتان�سنةجلنة الق�ساء على التمييز العن�رصي

5 �سنوات�سنةجلنة حقوق العمال املهاجرين

4 �سنوات�سنةجلنة مناه�سة الف�سل العن�رصي يف الألعاب

العن�رصي  الف�سل  جرمية  لقمع  الثالثي  الفريق 

واملعاقبة عليها
5 �سنوات�سنة

-�سنتاناللجنة املعنية بحالت الختفاء الق�رصى

4 �سنوات�سنتاناللجنة املعنية بحقوق الأ�سخا�ص ذوى العاقة
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حمتوى التقارير املقدمة من الدول للجان التعاهدية:

- الأحكام الد�شتورية والت�رصيعية والإدارية ذات ال�شلة مبو�شوع 

التفاقية.

مو�شع  التفاقية  و�شع  مند  اأقيمت  التى  والربامج  التطورات   -

التطبيق.

- الو�شع الفعلى مقارنة بالو�شع الت�رصيعى والإدارى.

- اأية قيود اأو حمددات يفر�شها القانون اأو العرف اأو التقاليد على 

حق من احلقوق  الواردة فى التفاقية.

اأهداف تقدمي التقارير:

- بيان بالإجراءات الت�رصيعية والق�شائية والإدارية التى اتخذتها 

الدولة لتفعيل التفاقية.

- ي�شمن املراقبة املنظمة من الدول الأطراف بالتفاقية لالأو�شاع 

الفعلية لحكام التفاقية.

تقييم  يتم  اأ�شا�شها  على  التى  باملعايري  الأطراف  الدول  تزويد   -

تطبيق التفاقية فى الدولة.

- فتح املجال اأمام الرقابة العلنية.

التى  امل�شكالت  تفهم  من  التفاقية  فى  الأطراف  الدول  متكني   -

تواجهها الدولة فى تطبيق التفاقية.

- تبادل املعلومات واخلربات بني الدولة واملنظمات غري احلكومية.

واملعايري  للتواوؤم  الوطنية  الت�رصيعات  ملراجعة  فر�شة  خلق   -
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الدولية.

املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير:

ال�شيا�شى- ال�شكان-النظام  )الأر�ص-  عام  قطرى  1(اإطار 

الأو�شاع  القت�شادية/الجتماعية/الثقافية(.

2( الإطار القانونى العام حلماية حقوق الإن�شان:

والإدارية  والتنفيدية  الق�شائية  والهيئات  بال�شلطات  1-بيان 

التى يدخل فى اخت�شا�شها مو�شوع التفاقية.

2-بيان بطرق الإن�شاف املحلية املتحاة لالأفراد.

باحلقوق  والقانون  الد�شتور  به  ويعرتف  ي�شمنه  مبا  3-بيان 

مو�شوع التفاقية.

4-العوامل وال�شعوبات التى توؤثر فى تطبيق التفاقية.

5-بيان بالتقدم املحرز فى تطبيق التفاقية.

 3( املركز القانونى لالتفاقية

   اأ- بيان مبدى نفاذ ن�شو�ص التفاقية باعتبارها جزءًا من القانون 

الداخلى، ومدى تطبيق والتزام املحاكم باحلقوق الواردة فى التفاقية.

ون�شو�ص  يتفق  نحو  على  الت�رصيعات  وتعديل  بتطور  بيان  ب- 

التفاقية.

الهيئات  اأمام  التفاقية  باأحكام  الحتجاج  اإمكانية  مبدى  بيان  ت- 
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الق�شائية، وال�شلطات الإدارية.

وتقدمي التقارير اإىل اللجان التعاهدية، ل يقت�رص فقط على الدول، 

اإمنا ي�شمل اأي�شا حق املنظمات غري احلكومية فى تقدمي تقارير بديلة اأو 

موازية للتقارير التى تقدم من قبل الدول، ولعل هذا النوع من التقارير 

هو الذى ي�شاهم فى تفعيل اآلية تقدمي التقارير، لأنه يكون هناك �شوت 

اآخر ت�شمعه اللجان التعاهدية، هو �شوت املنظمات غري احلكومية التي 

تعد �رصيكا فاعال واأ�شيال فى تعزيز وحماية حقوق الإن�شان.

تقرير الظل/املوازى/ البديل:

) تقدمه املنظمات غري احلكومية للجان الدولية(

تنفيذ  مدى  ر�شد  يف  مهمًا  دورًا  احلكومية  غري  املنظمات  تلعب 

الدول الأع�شاء للمعاهدات التي �شدقت عليها، من خالل اإمداد اللجان 

املعاهدة  تغطيها  التي  املجالت  اإ�شافية عن جميع  التعاهدية مبعلومات 

ذات ال�شلة يف الدولة املعنية، وتعترب تقارير الظل اأو التقارير املوازية 

هي اأف�شل طريقة تقدم بها املنظمات غري احلكومية املعلومات الإ�شافية 

املكتوبة. 
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املو�شوعال�شكل 

- يكتب فى حدود 20 �سفحة.

- يكتب باللغات الر�سمية )الفرن�سية-

الإجنليزية-الإ�سبانية(.

- توفري ن�سخة لكل ع�سو من:

    اأع�ساء اللجنة – �سكرتارية اللجنة 

- املفو�ص ال�سامى حلقوق الإن�سان

   يحتوى على:

1- مقدمة

2- ملخ�ص اإجرائى

3- فهر�ص

4- منت رئي�سى

5- مالحظات ختامية

6- مرفقات

- قوانني-لوائح-مراجع- 

مادة،  مادة  التفاقية،  مواد  مناق�سة   -

فى  تنفيدها  انطباق  مدى  وبيان 

الدولة.

- يكتب بلغة: 

 حمايدة- غري منحازة اأو �سا�سية دقيقة

- الرتكيز وحتديد الق�سايا.

واقرتاح  للتحفظات،  التعر�ص   -

برفعها و�سبل ذلك:

- خلفيات عن ممار�سات الدولة فى التطبيق.

- حتديد ال�سعوبات التى تعيق تنفيد 

التفاقية، وكيفية مواجهتها.

فى  اللجنة  مالحظات  مناق�سة   -

التقارير ال�سابقة.

التقاير،  تقدمي  فى  لدورها  احلكومية  غري  املنظمات  اأداء  وحل�شن 

عن  معربا  التقرير  ليخرج  بينها  فيما  والت�شبيك  الت�شاور  تفعيل  ينبغى 

قيام  الأهمية  ومن  لالتفاقية،  الدولة  لتطبيق  واحلقيقى  الفعلى  الواقع 

املنظمات غري احلكومية بالتح�شري اجليد لآلية اإعداد التقرير:

االأعمال التح�ضريية الإعداد التقرير املوازي:

ال�شابقة، والتقرير احلاىل، وكذا  الدولة  تقارير  1(احل�شول على 

تقارير الدول الأخرى.

2(اإن�شاء مركز/وحدة توثيق ومعلومات يقوم بـ:
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1- جمع البيانات واملعلومات والقوانني ذات ال�شلة مبو�شوع 

التقرير.

2- احل�شول على درا�شات واأبحاث واأحكام حماكم واأر�شيف 

�شحفي ذات ال�شلة.

-اإن  وحتفظها  لالتفاقية  الدولة  ان�شمام  حول  معلومات   -3

فى  اللجنة  ومالحظات  التقرير،  تقدمي  فى  وانتظامها  وجد- 

ال�شنوات ال�شابقة.

3(ت�شكيل فريق عمل لديه:

1- تكوين قانوين وحقوقي واإملام باملعايري الدولية.

الدول  وتقارير  ال�شابقة،  الدولة  تقارير  ودرا�شة  اإملام   -2

الأخرى.

3- �شابق خربة فى جمال اإعداد التقرير.

4( توفري موارد ب�رصية ومادية وفنية.

5( التن�شيق مع املنظمات والهيئات احلكومية وغري احلكومية.

           اخت�ضا�س اللجان التعاهدية

2( التحقيق وتق�ضى احلقائق

اخت�ضا�س ذو طبيعة خا�ضة:

- يقت�رص هذا الإجراء على:

1. جلنة الق�شاء على التمييز �شد املراأة )املادة 8 من الربوتوكول 
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الختياري لتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة(.

مناه�شة  اتفاقية  من   20 )املادة  التعذيب  مناه�شة  جلنة   .2

التعذيب(.

-تقوم عملية حتقيق وتق�شي احلقائق على املراحل التالية:

املراأة  �شد  التمييز  على  الق�شاء  جلنة  )�شواء  اللجنة  تتلقى   .1

اأو جلنة مناه�شة التعذيب( معلومات موثقا بها، ت�شري اإىل حدوث 

اأو  التفاقية  فى  الواردة  للحقوق  منهجية  اأو  خطرية  انتهاكات 

الربوتوكول.

2. تدعو اللجنة الدولة الطرف املعنية اإىل التعاون يف فح�ص 

الطرف  للدولة  اللجنة  تقدم  وكذلك  اللجنة،  من  املتلقاة  املعلومات 

املعنية مالحظات تتعلق باملعلومات ذات ال�شلة )طاملا مل تعلن الدولة 

اأنها ل تعرتف باخت�شا�ص اللجنة يف هذا ال�شاأن، وطاملا وقعت على 

الربوتوكول الختياري لتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز 

التعذيب دون حتفظات متنع تطبيق  �شد املراأة، واتفاقية مناه�شة 

اخت�شا�ص التحقيق وتق�شي احلقائق(.

مالحظات  اأي  العتبار  بعني  تاأخذ  اأن  بعد  للجنة،  يجوز   .3

اأن تقدمها الدولة الطرف املعنية، ف�شال على اأي معلومات  ميكن 

اأخرى موثوق بها تتوفر لديها، اأن تعني ع�شوا واحد اأو اأكرث من 

اأع�شائها لإجراء حتقيق، ورفع تقرير عاجل اإىل اللجنة. ويجوز 

اإذا  الدولة الطرف  اأرا�شي  اإىل  القيام بزيارة  التحقيق  اأن يت�شمن 

مت احل�شول على اإذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف املعنية. 
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الدولة  اإىل  اللجنة  تنقل  التحقيق،  هذا  نتائج  فح�ص  بعد   .4

الطرف املعنية هذه النتائج مقرونة باأي تعليقات وتو�شيات. 

تلك  تعاون  وطلب  بال�رصية،  التحقيق  هذا  اإحاطة  يجب   .5

الدولة الطرف يف جميع مراحل الإجراءات. 

اخت�ضا�س اللجان التعاهدية

3( تلقى �ضكاوى فردية

هذا الخت�شا�ص تنفرد به الـ7 جلان التعاهدية التالية:

1( جلنة مناه�شة التعذيب.

2( جلنة الق�شاء على التمييز العن�رصى.

3( اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان.

4( جلنة الق�شاء على التمييز �شد املراأة.

5(جلنة حماية حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رصهم.

6( اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة.

7( اللجنة املعنية بحالت الختفاء الق�رصى.

اإذا  اإل  التفاقيات،  هذه  مبوجب  الفردية  ال�شكاوى  تقبل  ول 

اأنه  اأي  الفردية،  ال�شكاوى  بتلقى  اللجنة،  باخت�شا�ص  الدول  اعرتفت 

يرفق  اأن  بد  ال  ولكن  االتفاقية،  على  الدولة  ت�سديق  فقط  ي�سرتط  ال 

بوثيقة الت�شديق، وثيقة اأخرى تعرب فيها الدولة عن قبولها اخت�شا�ص 

اللجنة فى تلقى هذا النوع من ال�شكاوى. 
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اخت�ضا�س اللجان التعاهدية

4( �ضكاوى دولة �ضد دولة

هذا الخت�شا�ص تنفرد به اللجان التعاهدية التالية:

1( جلنة الق�شاء على التمييز العن�رصى.

2( جلنة الق�شاء على التمييز �شد املراأة. 

3( جلنة مناه�شة التعذيب.

4(جلنة حماية حقوق العمال املهاجرين واأفراد اأ�رصهم.

5( اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان.

هذه  مبوجب  دولة   �شد  دولة  من  املقدمة  ال�شكاوى  تقبل  ول 

التفاقيات، اإل اإذا اعرتفت الدول باخت�شا�ص اللجنة، بتلقى ال�شكاوى 

بني الدول االأع�ساء باالتفاقية، اأى اأنه ال ي�سرتط فقط ت�سديق الدولة 

اأخرى  وثيقة  الت�شديق،  بوثيقة  يرفق  اأن  بد  التفاقية، ولكن ل  على 

تعرب فيها الدولة عن قبولها اخت�شا�ص اللجنة فى تلقى هذا النوع من 

ال�شكاوى. 
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الف�ضل الثالث 

حقوق االأفراد 

فى تقدمي  ال�ضكاوى لهيئات دولية

الأ�شا�شية،  وحرياتهم  حقوقهم  لنتهاكات  الأفراد  يتعر�ص  لطاملا 

وفى  دولهم.  فى  املحلية  احلماية  لأطر  اللجوء،  اإل  �شبيال  يجدون  ول 

بلدان عديدة، جند اأن اآليات احلماية الوطنية املحلية ل توفر اأدنى حماية 

لالأفراد، بل هى اأحيانا ت�شجع ظاهرة اإفالت اجلناة من العقاب.

مبوجب  التزامها  باإعمال  الدولة  مطالبة  اإل  حال  الأفراد  يجد  ول 

باأنها  الدولة فى هذه احلالة  الدولية. وتتحجج  ت�شديقها على التفاقيات 
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تنفذ التزاماتها بالفعل.

ثم يفكر الأفراد ثالثا، فى  التما�ص احلماية والعون من  اأى هيئة دولية 

اأخرى. وفى هذه احلالة يفاجاأ الفرد اأنه لي�ص من حقه تقدمي �شكوى لأى 

جلنة دولية لأن دولته ل تعرتف باخت�شا�ص اللجنة فى تلقى ال�شكاوى 

الفردية، اأو اأنها مل تدخل طرفا فى بروتوكولت ت�شمح بهذا احلق.

ولكن الأمر لي�ص بهذا ال�شوء فيحق لالأفراد التما�ص العون من اآليات 

باأن  اأننا فى هذه احلالة لن نواجه  اأى  امليثاق،  املنبثقة من  املتحدة  الأمم 

اللجنة  اأنها مل تعرتف باخت�شا�ص  اأو  اأم ل؟  الدولة طرف فى التفاقية 

فى تلقى ال�شكاوى الفردية؛ ذلك لأن م�شدر احلق هنا هو ان�شمام الدولة 

طرفا فى ميثاق الأمم املتحدة؛ ومن ثم فهى قد ارت�شت وطواعية بالقبول 

باآليات الأمم املتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإن�شان.

مرجعا  املتحدة  الأمم  ميثاق  من  املنبثقة  الدولية  الآليات  ت�شكل   

قانونية  قواعد  اإىل  ت�شتند  لأنها  الإن�شان،  اأ�شا�شيا ومهما حلماية حقوق 

تعد م�شدرًا من م�شادر القانون الدوىل حلقوق الإن�شان.

وكذلك  اخلا�شني،  املقررين  دور  ببيان  لذلك  نعر�ص  و�شوف 

فى  عليه  املن�شو�ص  الإجراء  ودور  دورهم  بني  املقارنة  خالل  من 

الربوتوكول الختيارى امللحق بالعهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق املدنية 

وال�شيا�شية )ب�شاأن ال�شكاوى الفردية(، وكذلك دور اإجراء ال�شكاوى. 

1(  نظام املقررين اخلا�شني.

اإجراء ال�شكاوى) الإجراء 1503(.  )2

اإجراء الربوتوكول الختياري الأول امللحق بالعهد الدويل   )3
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اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.

1-دور املقررين اخلا�ضني 

فى حماية وتعزيز حقوق االإن�ضان

 )اإجراء حماية ي�ضتند اإىل ميثاق االأمم املتحدة(

اإجراءات احلماية اخلا�شة ت�شم جمموعة من اخلرباء واملقررين   

اخلا�شني وفرق العمل، وهذه الإجراءات لي�شت منبثقة من معاهدات 

دولية، بل يعني هوؤلء اخلرباء من طرف جمل�ص حقوق الإن�شان.

اخلا�شون  واملقررون  العمل  وفرق  اخلرباء  هوؤلء  •ويخت�ص 

مبادئ  تفعيل  على  والعمل  الإن�شان،  بحقوق  املتعلقة  امل�شائل  بدرا�شة 

الدول  مع  بّناء  حوار  قنوات  فتح  طريق  عن  الإن�شان،  حقوق 

�شبل  عن  والبحث  احلكومية،  غري  واملنظمات  والأفراد  واحلكومات 

القيام  اآثارها، وذلك عن طريق  النتهاكات ومعاجلة  لوقف  التعاون 

حلماية  للدول  تو�شيات  وتقدمي  املو�شوعى،  والتحقيق  بدرا�شات 

وتعزيز حقوق الإن�شان.

وكذلك  الإن�شان،  بحقوق  املتعلقة  بامل�شائل  اخلرباء  •ويخت�ص 

درا�شة اأو�شاع خا�شة فى دولة معينة. ويعني اخلرباء من ال�شخ�شيات 

امل�شتقلة القانونية ملدة ثالث �شنوات.

حقوق  جمال  فى  البارزة  ال�شخ�شيات  من  يكونون  •واخلرباء 

اأو  اأكادمييني  اأو  حمامني  اأو  �شابقني  ق�شاة  كاونوا  �شواء  الإن�شان، 

خرباء فى منظمات غري حكومية، وينتمون لدول متعددة.
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املجل�ص،  يطلقه  الذى  الو�شف  ح�شب  اخلرباء  ت�شميات  •وتختلف 

وت�شمل هذه الت�شميات:

“ممثل  العام”،  “ممثل الأمني  “خبري م�شتقل”،  “مقرر خا�ص”، 

اللجنة”، “فريق عمل”، “فريق معني”.

حقوق  جمل�ص  واأع�شاء  رئي�ص  مبعرفة  اخلرباء  اختيار  •ويتم 

الإن�شان، اأو مبعرفة الأمني العام لالأمم املتحدة )فى حالة اختيار ممثل 

خا�ص له(.

•ومتتد ولية اخلبري ملدة ثالث �شنوات وتخ�شع للمراجعة ال�شنوية.

بني  التن�شيق  جهود  الإن�شان  حلقوق  ال�شامى  املفو�ص  •ويتوىل 

هيئات الأمم املتحدة املختلفة وبني عمل هوؤلء اخلرباء.

اتفاقية  فى  الواردة  واحل�شانات  بالمتيازات  اخلرباء  •ويتمتع 

ح�شانات وامتيازات الأمم املتحدة لعام 1946، وت�شمل:

- احلماية من التوقيف والحتجاز وم�شادرة الأمتعة.

-احل�شانة فى اخل�شوع لالإجراءات القانونية املتعلقة بالبيانات 

ال�شفوية والتحريرية ال�شادرة عنهم ب�شاأن املهام املوكلة لهم.

-ح�شانة جميع الأوراق والوثائق التى بحوزتهم.

-حقهم فى ا�شتخدام نظام احلقائب الدبلوما�شية.

للمبعوثني  املمنوحة  واحل�شانات  المتيازات  -جميع 

الدبلوما�شيني.
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وتنق�ضم �الإجر�ء�ت �لتي يقوم بها هوؤالء �خلرب�ء �إىل:

1- اإجراءت ح�ضب املو�ضوع:

مثل  الإن�شان،  بحقوق  وخا�شة  معينة  م�شاألة  اإىل  وتتعر�ص 

الراأى  حرية  الطوعى،  غري  الق�رصى  الختفاء  التعذيب،  ظاهرة: 

خا�شا  مقررا   24 من  اأكرث  هناك  الآن  وحتى  والتعبري......، 

الإجراء  ويتميز  الإن�شان،  نوعية حلقوق  م�شائل  ب�شاأن   وفريق عمل 

ثم  ومن  معني؛  مو�شوع  على  بالرتكيز  يقوم  باأنه  املو�شوع  ح�شب 

املو�شوع  ح�شب  اخلا�ص  املقرر  اأن  كما  املعنى،  احلق  بدعم  ي�شمح 

يتمتع ب�شالحيات اأو�شع ول ينتظر موافقة الدولة على عمله )عدا حالة 

الزيارات امليدانية(. وعمل املقرر اخلا�ص ي�شمح بت�شليط ال�شوء على 

عدد كبري من الدول، كما ي�شمح باإعطاء معلومات دقيقة حول مو�شوع 

عمل املقرر، وطريقة عمل املقرر اخلا�ص متكنه من الدرا�شة املعمقة 

مب�شاريع  ومقرتحات  تو�شيات  تقدمي  على  ي�شاعده  مما  لالنتهاكات، 

قوانني جديدة لتطوير وتعزيز حقوق الإن�شان. 

2- اإجرءات ح�ضب الدولة

وبداأ  معينة،  دولة  فى  الإن�شان  حلقوق  عامة  اأو�شاع  درا�شة  اأى 

الأخذ بهذا الإجراء عام 1984 بت�شمية املقرر اخلا�ص املعنى باأو�شاع 

معنيني  خا�شا  مقررا   13 ويوجد  اأفغان�شتان،  فى  الإن�شان  حقوق 

باأو�شاع بلدان معينة.
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اأ�ضلوب عمل املقرر اخلا�س

1- طلب معلومات وا�ضتف�ضارات

الراأى  انتهاك حلرية  معلومات حول  اخلا�ص  املقرر  يتلقى  عندما 

وطلب  ال�شتف�شار  بهدف  الدولة،  مع  مبا�رص  بات�شال  يقوم  والتعبري 

تو�شيحات ويطلب تعليق ورد الدولة، وحال تلقيه الرد يحدد املقرر 

اإذا كانت هذه الردود كافية وم�شتندة اإىل اإجرءات قانونية  اخلا�ص ما 

و�رصعية.

- ويقوم املقرر اخلا�ص بار�شال رد الدولة اإىل م�شدر املعلومة، 

لتقيدم مالحظاته عليها ويعاود اإر�شالها للدولة مرة ثانية.

- ثم يقوم املقرر اخلا�ص بعد ذلك بتلخي�ص هذه الردود وت�شمينها 

تقريره املقدم اإىل جمل�ص حقوق الإن�شان.

فى  ا�شتعجال  اإجرءات  اتخاذ  فى  �شالحيات  له  اخلا�ص  واملقرر 

حالت تكون فيها حياة الأ�شخا�ص فى خطر اأو مهددة باخلطر، اأو فى 

اأى حالة اأخرى تتطلب اإجراء ا�شتعجاليا، ويقوم مبتابعة هذه احلالت 

بالتن�شيق مع املنظمات غري احلكوميني فى الدولة املعنية.

2- زيارات ميدانية

يقوم املقرر اخلا�ص بزيارة مواقع الأحداث لدرا�شة احلالة فى اأى 

بلد وعلى الطبيعة، وت�شاعد هذه الزيارات املقرر اخلا�ص فى التعرف 

ممثلى  لقاء  من  اخلا�ص  املقرر  متكن  كما  قرب.  عن  الأو�شاع  على 

احلكومات واملنظمات غري احلكومية وال�شحايا واأ�رصهم.
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امليدانية  زيارته  فى  مقيد  والتعبري  الراأى  بحرية  اخلا�ص  واملقرر 

بانتهاكات حرية الراأى والتعبري، واإذا تزامن مع وجوده فى الدولة 

حدوث انتهاكات اأخرى ل تدخل �شمن اخت�شا�شه، فله احلق يف القيام 

الدولية  الهيئات  واإىل  باحلالة  املعنى  اخلا�ص  املقرر  اإىل  عاجل  بنداء 

)مو�شوعية،  اأكرث  اأو  اآليتان  تقوم  قد  الأحيان  بع�ص  الأخرى. وفى 

قطرية( بزيارة م�شرتكة اأو اإيفاد ممثلني عنهما اإىل اإحدى الدول.

فى  وا�شعة  و�شلطات  ب�شالحيات  يتمتع  اخلا�ص  املقرر  كان  واإذا 

تدعيم احلق فى حرية الراأى والتعبري، اإل اأن هذا احلق مقيد مبوافقة 

الدولة املعنية على الزيارة امليدانية للمقرر اخلا�ص.

3- اإجراء نداء عاجل

هذا الإجراء رد فعل �رصيع يقوم به املقرر اخلا�ص اإذا كانت هناك 

حياة �شخ�ص فى خطر اأو تكون مهددة باخلطر، فري�شل املقرر اخلا�ص 

للحد من  املعنية، وهو ما يعترب خطوة مهمة وفعالة  الدولة  اإىل  ر�شالة 

النتهاك واإنقاذ ال�شخ�ص املعنى، فاإر�شال خطاب اإىل الدولة يعنى اأن 

اإىل  الدولة  يدفع  الدوىل، مما  املجتمع  اأ�شبحت حمل متابعة من  احلالة 

الرتيث ووقف النتهاك، والنداء العاجل قد يوجه فى ال�شاعات الأوىل 

لتلقى اخلرب، وقد يكون �شادرًا بعد درا�شة الأو�شاع.
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4-التقارير ال�ضنوية

يقوم املقرر اخلا�ص برفع تقرير �شنوى اإىل جمل�ص حقوق الإن�شان 

ويت�شمن  عام(.  كل  من  )مار�ص/اأبريل  ال�شنوى  انعقاده  دور  فى 

احلكومات  اإىل  منا�سدات  من  به  قام  الذى  الن�ساط  و�سف  التقرير 

والزيارات امليدانية والردود التى تلقاها من احلكومات.

طبيعة املعلومات املقدمة للمقرر اخلا�س

1 - يف حالة مزاعم متعلقة ب�ضخ�س معني: 

و�شف  الوظيفة/  العرقية/  اخللفية  النوع/  ال�شن/  )ال�شم/  يذكر 

النتهاك/ طبيعته/ اخللفية ال�شيا�شية/ معلومات اأخرى ذات �شلة(.

2 - مزاعم تتعلق باالنتهاك

الواقعة/  تاريخ  للحق/  املزعوم  النتهاك  )و�شف  يذكر 

النتهاك........ ا�شتغرقها  التى  املدة  ظروفها/  مكانها/ 

/اأخرى....... لل�شحية  ال�شيا�شى   التوجه 

3 - معلومات متعلقة باجلناة املزعومني

اأ�شباب  �رصطة”/  “جي�ص،  الر�شمية-  ال�شفة  )ال�شم/  يذكر 

ر�شمية/  غري  قوة  معار�شة/  جماعات  امل�شئولية/  حتميلهم 

اأخرى........ بها/  التهديد  اأو  القوة  ا�شتعمال  مت   هل 
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4 - معلومات تتعلق بالدولة

يذكر )هوية ال�شلطة املتورطة - “فرد، وزارة، اإدارة”/ الت�رصيع 

حالة  يف  العادلة  املحاكمة  �شمانات  توافر  مدى  طبق/  الذي  القانوين 

القب�ص اأو العتقال اأو املحاكمة(.

5 - معلومات حول م�ضدر البلغ/ املعلومات: 

يجوز  الإلكرتوين-  يذكر)ال�شم/العنوان/الهاتف/فاك�ص/الربيد 

طلب اأن تكون هذه املعلومات �رصية(.

واإ�شافة اإىل هذه املعلومات فاملقرر اخلا�ص حلرية الراأي والتعبري 

يرحب باأية مالحظات متثل خلفية ذات �شلة بالوقائع -حمل الدرا�شة- 

مثل القوانني واللوائح املتعلقة باحلق املنتهك.

تقـدم �ل�ضكـاوى و�لبالغات و�لر�ضائل �إىل مكتب �ملقرر �خلا�ص 

عن طريق مكتب �ملفو�ص �ل�ضامى حلقوق �الإن�ضان بجنيف.

احلقوق  من  كبرية  جمموعة  اخلا�شون  املقررون  •ويغطى 

واملو�شوعات ذات ال�شلة بحقوق الإن�شان، وهم:

•الفريق العامل املعنى بحالت الختفاء الق�رصى اأو غري الطوعى.

•املقرر اخلا�ص املعنى بحالت الإعدام خارج نطاق القانون.

•املقرر اخلا�ص مب�شاألة التعذيب.

•املقرر اخلا�ص املعنى بالتع�شب الدينى.

•املقرر اخلا�ص املعنى بق�شية املرتزقة.

•املقرر اخلا�ص املعنى مب�شاألة الجتار فى الأطفال وا�شتغاللهم فى 
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املواد الإباحية والبغاء.

•الفريق العامل املعنى بالحتجاز الق�رصى.

•ممثل الأمني العام املعنى بالنازحني داخل اأوطانهم.

وكراهية  العن�رصى  التمييز  باأ�شكال  املعنى  اخلا�ص  •املقرر 

الأجانب.

الراأى  حرية  فى  احلق  وحماية  بتعزيز  املعنى  اخلا�ص  •املقرر 

والتعبري.

•املقرر اخلا�ص املعنى مب�شاألة العنف �شد املراأة.

•املقرر اخلا�ص املعنى با�شتقالل الق�شاة واملحامني.

•املقرر اخلا�ص املعنى بالآثار ال�شارة للنقل غري امل�رصوع للمواد 

واملنتجات والنفايات ال�شامة واخلطرية.

•املمثل اخلا�ص املعنى بتاأثري ال�رصاعات امل�شلحة على الأطفال.

•اخلبري املعنى بالتكيف الهيكلى.

باآثار الديون اخلارجية على التمتع الكامل  •املقرر اخلا�ص املعنى 

باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.

•املقرر اخلا�ص املعنى باحلق فى التعليم.

•اخلبري امل�شتقل املعنى بحقوق الإن�شان والفقر املدقع.

•اخلبري امل�شتقل املعنى باحلق فى التنمية.

الأ�شا�شية  املبادئ  اإعالن  من  منقحة  ن�شخة  باإعداد  املعنى  •اخلبري 

التاأهيل  واإعادة  والتعوي�ص  املمتلكات  ا�شرتداد  فى  للحق  والتوجيهية 

ل�شحايا النتهاكات اجل�شيمة.
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معلومات  على  للح�شول  اأو  الآليات،  من  النوع  بهذا  لالت�شال 

منهم، يتم عن طريق مكتب املفو�ص ال�شامى حلقوق الإن�شان:

 Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nation office in Geneva

1211 Geneva 10 – Swizerland

fax +22 917 9006 or 9003              lgariup.hchr@unog.ch
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2- اإجراء ال�ضكاوى

)االإجراء 1503 امل�ضتند اإىل ميثاق االأمم املتحدة(

من  امل�ستمرة  االأمناط  فح�ص  اإىل  ال�سكاوى  اإجراء  يهدف 

“النتهاكات اجل�شيمة واملوؤيدة باأدلة موثوق بها جلميع حقوق الإن�شان 

وجميع احلريات الأ�شا�شية، التي تقع يف اأي جزء من اأجزاء العامل ويف 

اأي ظرف من الظروف”. وكان الإجراء 1503 هو اإجراء ال�شكوى 

املعمول به يف جلنة حقوق الإن�شان ال�شابقة، و�شمى بالإجراء 1503، 

ال�شادر من املجل�ص القت�شادي والجتماعي بالأمم  القرار  لأنه رقم 

املتحدة يف 27 مايو 1970. وهو اإجراء خا�ص مبعاجلة الر�شائل املتعلقة 

ويخت�ص  الأ�شا�شية،  واحلريات  الإن�شان  حلقوق  منطية  بانتهاكات 

باحلالت التى توؤثر على عدد كبري من النا�ص وفى فرتات زمنية طويلة 

يلفت  اأن  الإجراء  الهدف من  الفردية؛ حيث كان  يعالج احلالت  ول 

انتباه املجل�ص اإىل حالت انتهاكات حقوق الإن�شان اجلماعية. 

الإن�شان  حقوق  جمل�ص  وا�شتبدالها  الإن�شان  حقوق  جلنة  حل  بعد 

جمموعة  يف  اجلديدة  ال�شكوى  اإجراءات  طبيعة  املجل�ص  ناق�ص  بها، 

العمل املعنية مبراجعة الآليات والوليات، ومت الحتفاظ بنطاق نظام 

ال�شكاوى والقبول الذي كان معمول به يف ظل الإجراء 1503.   
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قواعد قبول الر�ضائل وفقًا الإجراء ال�ضكاوى:

1 – القواعد العامة

اأ - يجب اأن يكون الهدف من البالغ ل يتعار�ص مع مبادئ ميثاق 

الأمم املتحددة واملواثيق الدولية حلقوق الإن�شان.

ب - لبد اأن يك�شف البالغ عن منط ثابت من النتهاكات.

و�شائل  اأن  يثبت  مامل  املحلية،  الإن�شاف  و�شائل  ا�شتنفاد   - ج 

الن�شاف املحلية غري فاعلة واإجراءاتها مطولة.

2 - م�ضدر الر�ضالة

اأ - ال�شخ�ص اأو الأ�شخا�ص �شحايا النتهاكات.

عن  موثفة  معلومات  لديهم  اأ�شخا�ص  اأو  �شخ�ص  اأى   - ب 

النتهاكات.

ملبادئ  وفقًا  نية  بح�شن  تعمل  التى  احلكومية  غري  املنظمات   - ج 

حقوق الإن�شان.

3 - م�ضمون الر�ضالة 

اأ - و�شف احلقائق والغر�ص من الر�شالة واحلقوق التى انتهكت.

ب - تكتب بلغة غري نابية اأو م�شيئة واأل تكون مهينة للدولة املعنية 

)اإال اأنه يجوز النظر يف بالغ ال ي�ستجيب لهذا ال�رشط اإذا ا�ستوفى معايري 

املقبولية الأخرى بعد حذف العبارات امل�شيئة(.

ج - يجب األ يهدف البالغ لدوافع �شيا�شية.
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د - ي�شتند ملعلومات وتقارير وحقائق موثقة ويجب األ تعتمد فقط 

على تقارير ن�رصتها و�شائط الإعالم.

اأوجه االختلف بني االإجراء 1503 واإجراء ال�ضكاوى اجلديد:

الواقعة  النتهاكات  على  ركز  الذي   1503 القرار  بخالف   -1

يف  بذلك  �شيقوم  اأنه  على  اجلديد  الإجراء  ن�ص  العامل،  يف  بلد  اأي  يف 

“اأي جزء من العامل وحتت اأي ظرف من الظروف”. وقد ا�شتخدمت 
ال�شكاوى اجلديد على حالت الحتالل  ال�شيغة لكي يركز نظام  هذه 

والأعمال خارج احلدود الإقليمية من جهة الدولة. 

اجلديد  ال�شكاوى  اإجراء  ي�شتبعد  مل   ،1503 القرار  بخالف   -2

ال�شكاوى املقدمة �شد اأي دولة يكون مت بحثها بالفعل مبوجب اأي اإجراء 

عام من اإجراءات املجل�ص. وكذلك مل ي�شتبعد نظام ال�شكاوى اجلديد اأي 

اللجنة  اإجراءات  من  اإجراء  اأي  يقع م�شمونها �شمن وليات  �شكوى 

اخلا�شة. 

من  كل  رئي�ص  على  ينبغي  اجلديد،  ال�شكاوى  لإجراء  وفقًا   -3

الفريق العامل املعني بالبالغات والفريق العامل املعني باحلالت تقدمي 

وا�شح  تربير  مع  الفرز  عملية  خالل  رف�شت  التي  بال�شكاوى  لئحة 

للقرارات.

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شات  اجلديد  ال�شكاوى  نظام  ي�شمل   -4

باري�ص،  مبادئ  وتتبع  ق�شائية  �شبه  بوليات  تتمتع  التي  الإن�شان، 

زيادة  اإىل  ذلك  يوؤدي  وقد  الوطنية.  الإن�شاف  و�شائل  نطاق  �شمن 

العبء على مقدم ال�شكوى. 
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الفريقان العاملن فى ظل اإجراء ال�ضكاوى:

مت اإن�شاء فريقني عاملني ت�شند اإليهما ولية بحث البالغات، وتوجيه 

باأدلة  املوؤيدة  اجل�سيمة  لالنتهاكات  الثابتة  االأمناط  اإىل  املجل�ص  انتباه 

موثوق بها حلقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية:

1. �لفريق �لعامل �ملعني بالبالغات

من  خم�شة  الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  ال�شت�شارية  اللجنة  تعني   -

اأع�شائها، واحدًا من كل من املجموعات الإقليمية من اأجل ت�شكيل 

الفريق العامل. 

- يتم تعيني اخلرباء امل�شتقلني واملوؤهلني تاأهياًل عاليًا، الأع�شاء 

يف الفريق العامل ملدة ثالث �شنوات، وتكون وليتهم قابلة للتجديد 

مرة واحدة. 

2. �لفريق �لعامل �ملعني باحلاالت

- تعني كل جمموعة اإقليمية ممثاًل لدولة من الدول الأع�شاء يف 

املجل�ص؛ ليعمل يف الفريق العامل املعني باحلالت. 

- يعني اأع�شاء الفريق العامل املعني باحلالت ملدة �شنة واحدة، 

املعنية  الدولة  كانت  اإذا  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  وليتهم  وتكون 

ع�شوًا يف املجل�ص. 

ب�شفتهم  باحلالت  املعني  العامل  الفريق  اأع�شاء  يعمل   -

ال�شخ�شية.
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اإجراءات النظر فى الر�ضائل وفقًا الإجراء ال�ضكاوى: 

              )جترى جميع املراحل فى �ضرية( 

املرحلة االأوىل: الفح�س االأويل 

مع  بال�شرتاك  بالبالغات،  املعني  العامل  الفريق  رئي�ص  يقوم 

الأمانة، بفح�ص جميع البالغات كلما وردت، وت�شتبعد البالغات التي 

ل ت�شتند اإىل اأ�شا�ص �شليم اأو التي يكون �شاحبها جمهول الهوية. وحتال 

�شائر البالغات املقبولة اإىل الدولة التي مت تقدمي ال�شكوى �شدها، ومتنح 

على  للرد  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  اأ�شهر  ثالثة  تتجاوز  ل  مدة  الدولة 

ال�شكوى وتقدمي راأيها. 

من املهم مالحظة اأنه ميكن اأن تبقى هوية �شاحب ال�شكوى جمهولة 

ال�شكوى  �شاحب  طلب  اإذا  وذلك  ال�شكوى(،  قدم  الذي  )ال�شخ�ص 

�رصاحة يف �شكواه، عدم رغبته يف الك�شف عن هويته للحكومة املعنية.   

املرحلة الثانية: الفريق العامل املعني بالبلغات 

يجتمع الفريق العامل املعني بالبالغات مرتني يف ال�شنة على الأقل 

ملدة خم�شة اأيام عمل كل دورة، وينظر ال�شكاوى التي اجتازت مرحلة 

الفريق  يقوم  ثم  احلكومات،  من  ت�شل  ردود  واأي  الأويل  الفح�ص 

املقبولة  البالغات  جميع  يت�شمن  ملف  بتقدمي  بالبالغات  املعني  العامل 

والتو�شيات اخلا�شة بها اإىل الفريق العامل املعني باحلالت. 
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املرحلة الثالثة: الفريق العامل املعني باحلاالت

على  ال�شنة  يف  مرتني  باحلالت  املعني  العامل  الفريق  يجتمع 

اإليه  املحالة  احلالت  لدرا�شة  دورة،  كل  عمل  اأيام  خم�شة  ملدة  الأقل 

املعني  العامل  الفريق  ويقوم  بالبالغات.  املعني  العامل  الفريق  من 

الثابتة  االأمناط  عن  بتقرير  االإن�سان  حقوق  جمل�ص  مبوافاة  باحلاالت 

العامل  الفريق  ويقدم  بها.  موثوق  باأدلة  املوؤيدة  اجل�شيمة  لالنتهاكات 

املعني باحلالت تو�شيات اإىل املجل�ص ب�شاأن الإجراء الواجب اتخاذه، 

بالإجراء  يو�شى  قرار/مقرر  م�رصوع  �شكل  يف  عادة  ذلك  ويكون 

املطلوب اتخاذه يف هذا ال�شدد. 

املرحلة الرابعة: جمل�س حقوق االإن�ضان

يقوم املجل�ص، على االأقل مرة واحدة يف ال�سنة، بالنظر يف االأمناط 

الثابتة لالنتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية املحالة 

املغلقة الأوىل،  املعني باحلالت. ويف اجلل�شة  العامل  الفريق  اإليه من 

على  وللرد  املجل�ص  يف  كلمة  لإلقاء  املعنية  احلكومات  ممثلو  يدعى 

الأ�شئلة. 

ويف جل�شة مغلقة لحقة تعقد بعد ذلك بفرتة ق�شرية، يعتمد املجل�ص 

مقررًا يتعلق باحلالت التي فح�شها، وي�شتطيع املجل�ص اأن يقرر اإما:

1. وقف النظر يف احلالة اإذا كان ل يوجد ما يربر موا�شلة النظر 

فيها اأو اتخاذ اإجراء ب�شاأنها.



60

2. اإبقاء احلالة قيد ال�شتعرا�ص، والطلب من الدولة املعنية تقدمي 

مزيد من املعلومات يف غ�شون مهلة زمنية معقولة.

3. اإبقاء احلالة قيد ال�شتعرا�ص وتعيني خبري م�شتقل وموؤهل تاأهياًل 

عاليًا لر�شد احلالة وتقدمي تقرير عن ذلك اإىل املجل�ص.

4. وقف ا�شتعرا�ص امل�شاألة مبوجب الإجراء ال�رصي والنظر فيها 

ب�شورة علنية.

اأو  فنيًا،  تعاونًا  املعنية  الدولة  اإىل  تقدم  باأن  املفو�شية  تو�شية   .5

م�شاعدة يف جمال بناء القدرات، اأو خدمات ا�شت�شارية. 

اإجـــراء ال�ضـــكاوى

)�س/ج(

ما هو اإجراء ال�ضكاوى:

هو اإجراء �رصي ي�شمح بتلقي ودرا�شة ال�شكاوي  التي تك�شف بالأدلة 

املوثقة عن منط ثابت من النتهاكات اجل�شيمة حلقوق الإن�شان يف اأي 

دولة يف العامل، �شواء وقعت اأو �شدقت على اتفاقيات حقوق الإن�شان 

اأم ل.

ماذا يق�ضد بنمط ثابت من انتهاكات حقوق االإن�ضان؟

منط  ثابت

حتى يظهر النتهاك كنمط دائم، يجب اأن ي�شري البالغ اإىل عدد ل 

املا�شي، قررت  العديد من الأفراد. يف  باأ�ص به من النتهاكات �شد 
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جلنة حقوق الإن�شان ال�شابقة اعتبار وجود 6 اأو 7 حالت من العتقال 

الإداري الطويل كافيا لعتباره منطا دائما.

ماذا يق�ضد بانتهاكات ج�ضيمة حقوق االإن�ضان؟

تعد النتهاكات اجل�شيمة من النتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�شان. 

الأحكام  الق�رصي وتنفيذ  التعذيب والختفاء  النتهاكات،  تلك  تت�شمن 

�شبيل  )على  العاجل  اأو  ال�شتبدادي  والتنفيذ  )القتل(  املتع�شفة  الق�شائية 

ال�شجن  تنفيذ عقوبة الإعدام بعد حماكمة غري عادلة(، وانت�شار  املثال 

ال�شتبدادي، اأو العتقال طويل الأمد دون وجود تهمة اأو حماكمة، 

وكذلك التجريد من حق مغادرة البالد.

هل يجب اأن تكون ال�ضكوى مدعمة باالأدلة التي تثبت وقوع االنتهاك؟

من  الإن�شان  حقوق  بانتهاك  املتعلقة  الدعاءات  تكون  اأن  يجب 

الأمور امل�شدقة، اأي التي تدعمها دلئل موثوق بها.

وميكن التحقيق يف النتهاكات التي تتم لأي حق من حقوق الإن�شان 

التي كفلها الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، مبوجب هذا الإجراء.

من الذى ميكنه تقدمي �ضكوى وفقا الإجراء ال�ضكاوى؟

من  جمموعات  اأو  الأفراد  قبل  من  ال�شكاوى  تقدمي  يتم  اأن  ميكن 

اأي  الإن�شان؛  بكونهم �شحايا لنتهاكات حقوق  يدعون  الذين  الأفراد 

وم�شدقة  مبا�رصة  معرفة  لديهم  الأ�شخا�ص  من  جمموعة  اأو  �شخ�ص 
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مبا�رصة  معرفة  لديها  التي  احلكومية  غري  املنظمات  اأو  بالنتهاكات، 

وم�شدقة بحدوث انتهاكات حلقوق الإن�شان. 

ما املعلومات الواجب توفرها فى ال�ضكوى املقدمة؟

املنظمة  اأو  )الأ�شخا�ص(  ال�شخ�ص  اأي  ال�شكوى،  �شاحب  •ا�شم 

يرغب  ال�شكوى  �شاحب  كان  اإذا  بال�شكوى.  تتقدم  التي  )املنظمات( 

ال�شكوى.  يف  بو�شوح  ذلك  ذكر  فعليه  جمهولة،  هويته  تظل  اأن  يف 

ومع ذلك، يجب مالحظة اأنه، مهما كانت الأمم املتحدة حري�شة على 

الحتفاظ ب�رصية هويته، ميكن اأن تكت�شف الدولة ا�شم �شاحب ال�شكوى 

)�شواء من حقائق ال�شكوى اأو من م�شدر اآخر(.

•يجب اأن تظهر ال�شكوى وجود منط دائم من النتهاكات ال�شافرة 

وامل�شدقة حلقوق الإن�شان.

هوية  ي�شمل:  للحقائق  و�شف  على  ال�شكوى  حتتوي  اأن  يجب   •

تف�شيلي  وو�شف  النتهاكات،  منفذي  هوية  للتظلم،  املقدمة  ال�شحايا 

لأحداث النتهاكات. ويجب اأن يظهر هذا الو�شف اأن ال�شكوى متثل 

منطا دائما.

• كما يجب اأن تت�شمن ال�شكوى دلياًل دامغًا على حدوث النتهاك. 

ت�شف  عائالتهم  اأو  ال�شحايا  من  مكتوبة  اإقرارات  املثال:  �شبيل  على 

حدوث  على  اآخرين  �شهود  من  مكتوبة  اإقرارات  اأو  النتهاك، 

النتهاك، اأو تقرير طبي ي�شف الإ�شابات التي نتجت عن النتهاك. 

ميكن ت�شمني هذه الأدلة يف ن�ص ال�شكوى اأو اإرفاقها بال�شكوى كملحق.
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•ويجب اأن تن�ص ال�شكوى على احلقوق التي مت انتهاكها. قد يبدو 

ذلك وا�شحًا، اإل اأنه يجب عليك الإ�شارة بو�شوح اإىل املادة التي يبدو 

قد مت انتهاكها.

وراء  الأ�شباب  اأي  بالغر�ص،  بيانًا  ال�شكوى  تت�شمن  اأن  يجب   •

تقدمي ال�شكوى. يكفي اأن تذكر اأنك ‘تطلب تدخل الأمم املتحدة لو�شع 

نهاية لنتهاكات حقوق الإن�شان املذكورة يف ال�شكوى.

يجب اأن ت�رصح ال�شكوى كيف مت ا�شتنفاد التدابري املحلية.

ما الذي ال يجب اأن تت�ضمنه ال�ضكوى؟

اأو تلميحات مهينة  اأية لغة جارحة  ال�شكوى على  األ حتتوي  يجب 

للدولة املعنية، ول يجب اأن حتمل اأية دوافع �شيا�شية. ويعني ذلك اأنها 

ل يجب اأن تتحدى �رصعية احلكومة املعنية، ولكن يجب اأن تركز على 

حقائق ال�شكوى.

ول يجب اأن تكون ال�شكوى مبنية فقط على تقارير و�شائل الإعالم.

اإىل: الر�ضائل  •توجه 
 Support Services Branch-3

 Office of the High Commissioner for Human Rights-4

 United Nations-5

Geneva 10 1211 Switzerland-6

7-هاتف: 0041229179000 

8-فاك�ص: 0041229179011 
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3. اإجراء الربوتوكول االختيارى االأول 

امللحق بالعهد الدوىل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية

    )الر�ضائل الفردية(

اخلا�ص  الدوىل  بالعهد  املتعلق  الأول  الختيارى  الربوتوكول 

دي�شمرب   16 فى  العامة  اجلمعية  اعتمدته  وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق 

نفاذه فى 23 مار�ص 1976. وتلتزم كل دولة طرف  1964، وبداأ 

فى الربوتوكول با�شتالم ونظر الر�شائل املقدمة من الأفراد اخلا�شعني 

لوليتها والذين يدعون اأنهم �شحايا انتهاك تلك الدولة الطرف حلق اأو 

جمموعة حقوق واردة فى العقد. وهناك اأربع دول عربية قد اعرتفت 

باخت�شا�ص اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان فيما يخ�ص ال�شكاوى الفردية 

وهى: اجلزائر، جيبوتي، ليبيا، وال�شومال. 

اإجراءات نظر الر�ضائل الفردية:

 1ـ اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان تن�شئ فريق عامل معنيًا بالر�شائل 

يخت�ص بتلقى الر�شائل والنظر فى قبولها من حيث:

اأ - اأن تكون الر�شالة متعلقة بانتهاك حلق اأو اكرث من احلقوق 

املقررة فى العهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية.

اأو  ال�شحية  امل�شدر من  الر�شالة غري جمهولة  تكون  اأن  ب - 

نائبه.

فى  طرف  دولة  لولية  خا�شع  �شخ�ص  من  �شادرة   - ج 
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الربوتوكول.

د - ل متثل ا�شاءة ل�شتخدام حق تقدمي الر�شائل.

هـ - لي�شت مو�شوع حتقيق جهه دولية اأخرى.

و - ا�شتنفاد و�شائل الإن�شاف املحلية.

تاريخ  فى  حدث  قد  حدوثه  املدعى  النتهاك  يكون  اأن   - ز 

معا�رص لتاريخ دخول الدولة املعنية طرفًا فى الربوتوكول اأو بعد 

ذلك التاريخ.

كما �أن �للجنة تبحث �لر�ضالة من حيث حمتو�ها وفقًا لالآتى:

اإذا  نائبه،  اأو  الر�شالة  مقدم   - جن�شية  مهنة/  وعنوان/   / ا�شم   - اأ 

قدمت الر�شالة من نائبه تو�شح الأ�شباب.

ب - ا�شم الدولة الطرف فى الربوتوكول.

ج - و�شف تف�شيلي وموثق لالنتهاك.

د - بيان ن�شو�ص مواد العهد املدعى انتهاكها.

و�شائل  ل�شتنفاد  نائبه  اأو  ال�شحية  اتخذها  التى  اخلطوات   - هـ 

الإن�شاف املحلية.

اأمام جهه  املو�شوع  قبل لعر�ص  اتخذت من  التى  و - اخلطوات 

دولية اأخرى.

من  اإ�شافية  معلومات  بطلب  بالر�شائل  املعنى  الفريق  يقوم   -  2

الدولة الطرف و�شاحب الر�شالة.

الر�شالة  �شاحب  يخطر  الر�شالة  قبول  عدم  الفريق  قرر  واذا 

خطي  كتاب  تقدمي  الر�شالة  ل�شاحب  يجوز  احلالة  هذه  وفى  والدولة 
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لإزالة عدم القبول.

الفريق  يقوم  بالر�شائل  املعنى  الفريق  من  الر�شالة  قبول  بعد   -  3

باإبالغ الدولة الطرف و�شاحب الر�شالة بقبولها.

بيانات  تر�شل  اأن  الطرف  الدولة  على  اأ�شهر  �شتة  خالل  وفى   -

اإن�شاف  اإجراءات  اتخذت  كان  ما  واإذا  املو�شوع،  حول  تو�شحية 

ل�شاحب الر�شالة.

- يتم اإبالغ �شاحب الر�شالة برد الدولة ويطلب منه تقدمي بيانات 

ردًا على ر�شالة الدولة.

- تقوم اللجنة مبعاونة الفريق املعنى بالر�شائل ببحث جميع البيانات 

والتو�شيحات املقدمة من الدولة ومن �شاحب الر�شالة.

- بعد ذلك تقوم اللجنة بنقل وجهه نظرها فى الر�شالة وتر�شلها اإىل 

الدولة الطرف واإىل �شاحب الر�شالة.

تقريرها  فى  وتعليقاتها  نظرها  وجهه  اللجنة  تن�رص  واأخريًا   -

ال�شنوى.

قواعد نظر الر�ضائل:

منهما  فلكل  الر�شالة،  الطرف و�شاحب  الدولة  بني  امل�شاواة   -  1

حق التعليق والرد على حجج الطرف الآخر.

2 - حماية موؤقتة:

فى  النظر  حلني  موؤقتة  اإجراءات  اتخاذ  طلب  يف  احلق  للجنة   -

الر�شالة )وقف تنفيذ حكم اإعدام، منع ترحيل اأو اأبعاد(.
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3 - حق الطالع:

- متكن اللجنة الدولة الطرف و�شاحب الر�شالة من الطالع على 

جميع الإجراءات.

- توجه الر�شالة اإىل:

The Human Rights Committee c/o 

Centre for Human Rights United 

Nation Office 8-14 

Avenue de la Paix 1211 Geneva 10، Switzerland

اإجراء الربوتوكول االختيارى/ الر�ضائل الفردية

اللجنة املعنية بحقوق االإن�ضان

تن�ضئ فريق عمل معنيًا بالر�ضائل

 مقررا خا�ضا للر�ضائل للنظر فى قبول الر�ضالة

�سروط قبول الر�سالة :

•الر�شالة غري جمهولة امل�شدر-من ال�شحية اأو نائبه.

•�شادرة عن فرد خا�شع لولية دولة طرف فى الربوتوكول.

•الفرد �شحية انتهاك موثق قامت به الدولة الطرف.

•انتهاك حق من احلقوق الواردة فى العهد.

•الر�شالة ل متثل اإ�شاءة ل�شتخدام حق تقدمي الر�شائل.

•الر�شالة لي�شت مو�شوع حتقيق جهة دولية اأخرى.
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•ا�شتنفاد و�شائل الإن�شاف املحلية.

+طلب معلومات اإ�شافية من الدولة الطرف و�شاحب الر�شالة.

ر�ضالة غري مقبولة :

-اإخطار �شاحب الر�شالة +الدولة الطرف.

عدم  اأ�شباب  باإزالة   خطى  كتاب  تقدمي  الر�شالة  ل�شاحب  -يجوز 

املقبولية.

ر�ضالة مقبولة:

1- اإبالغ الدولة الطرف+�شاحب الر�شالة، بقبول الر�شالة.

تو�شح  بيانات  اأ�شهر   6 خالل  تر�شل  املعنية  الطرف  الدولة   -  2

املو�شوع واإجراء الإن�شاف املتخذ.

3- البيانات املقدمة من الدولة تبلغ ل�شاحب الر�شالة+ له اأن يرد 

على بيانات الدولة.

البيانات  جميع  فى  بالر�شائل  املعنى  الفريق  اأو  اللجنة  تنظر   -  4

املقدمة من الدولة و�شاحب الر�شالة.

�شاحب  اإىل  وتر�شلها  الر�شالة  فى  نظرها  وجهة  ت�شع  اللجنة   -5

الر�شالة والدولة الطرف.

6- اللجنة تن�رص وجهة نظرها فى تقريرها ال�شنوى.
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قواعد نظر الر�ضالة:

1- امل�ضاواة

حجج  على  والرد  التعليق  الر�شالة=حق  و�شاحب  الدولة  بني   

الطرف الآخر.

2-حماية موؤقتة

للجنة طلب اتخاد اإجراءات موؤقتة حلني النظر فى الر�شالة )وقف 

تنفيد حكم اإعدام- منع ترحيل اأو اإبعاد................(

3-حق االطلع

•ل�شاحب الر�شالة والدولة املعنية.

•الطالع على الإجراءات.
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مقارنة بني االإجراء 1503 واإجراء الربوتوكول االختيارى

اإجراء الربوتوكول االختيارىاالإجراء 1503

معنى بحالت النتهاك الفرديةمعنى بحالت الإنتهاك النمطية / الثابتة 

بالأمم  الأع�ساء  الدول  يطبق على جميع 

املتحدة 

على  امل�سدقة  الدول  على  يطبق 

املدنية  باحلقوق  اخلا�ص  الدوىل  العهد 

الربوتوكول  على  وامل�سدقة  وال�سيا�سية 

الختيارى امللحق به 

القت�سادى  املجل�ص  عن  �سادر 

التعاون  طريق  عن  ويطبق  والجتماعى 

الطوعى بني الدول 

الدول ملزمة بتطبيقه طاملا كانت طرفًا فى 

الربوتوكول الختيارى 

الإن�سان  حقوق  انتهاكات  جميع  ي�سمل 

وحرياته الأ�سا�سية 

وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  اإل  يعنى  ل 

باحلقوق  اخلا�ص  الدوىل  بالعهد  الواردة 

املدنية وال�سيا�سية

اأى  اأو  ال�سحية  من  البالغ  يقبل 

كانت  حكومية  غري  منظمة  اأو  �سخ�ص 

مبا�رصة  غري  اأو  مبا�رصة  معرفة  لديهم 

بالنتهاكات املزعومة 

ل يقبل البالغ اإل من ال�سحية اأو نائبه 

اإجراءاته �رصية و�ساحب البالغ ل يعرف 

اإل: 

1- اإفادة با�ستالم ر�سالته

2- اأن ن�سخة من ر�سالته �سلمت للدولة 

حقوق  وجلنة  الفرعية  واللجنة  املعنية 

الإن�سان 

جـ- الإجراء النهائى املعلن عنه 

الإجراءات  بجميع  الر�سالة  مقدم  يبلغ   -

العامل  الفريق  اأو  اللجنة  اتخذتها  التى 

املعنى بالر�سائل 

- يتم اإعالم الدولة املعنية 

بيانات  اأى  على  التعليق  البالغ  -ملقدم 

تقدمها الدولة 
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الف�ضل الرابع 

جمل�س حقوق االإن�ضان 

هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم املتحدة

)اأحدث امل�ضتجدات فى اآليات احلماية الدولية حلقوق االإن�ضان(

التعريف:

املجل�ص الدوىل حلقوق الإن�شان، هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية 

حلقوق  الدوىل  املجل�ص  واأن�شئ  جنيف.  ومقره  املتحدة،  لالأمم  العامة 

الإن�شان مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة فى24 فرباير2006 

.)A/60/L.48(
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للمجل�ص  تابعة  كانت  )التي  الإن�شان  حقوق  جلنة  حمل  يحل  لكي 

مت  ثم  دي�شمرب1946،   16 منذ  وعملت  والجتماعى،  القت�شادى 

يونيه    16 فى  وال�شتني  الثانية  دورتها  فى  اأعمالها  واختتمت  اإلغاوؤها 

  .)2006

التاأ�ضي�س:

قررت قمة الأمم املتحدة عام 2005، على �رصورة ا�شتبدال جلنة 

حقوق الإن�شان ليحل حملها جمل�ص جديد حلقوق الإن�شان، نظرا لفقدان 

اللجنة للم�شداقية، ولت�شيي�ص بع�ص اأعمالها. وفى 15 مار�ص 2006 

 ،  A/RES/60/251 رقم  القرار  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  تبنت 

من  اعرتافا  الإن�شان”،  حقوق  “جمل�ص  اإن�شاء  مبقت�شاه  تقرر  والذى 

جانب الدول فى اجلمعية العامة ب�رصورة تكليف هيئة رفيعة امل�شتوى 

فى الأمم املتحدة، يكون مهمتها حماية وتعزيز حقوق الإن�شان.

تكوين جمل�س حقوق االإن�ضان:

اأع�شاء اجلمعية  اأغلبية  يتاألف املجل�ص من 47 دولة ع�شوا تنتخبها 

العامة )96 من اأ�شل 191( بالقرتاع ال�رصي املبا�رص وب�شكل فردى، 

اإل مرة واحدة فقط،  ومدة الع�شوية ثالث �شنوات ل يجوز جتديدها 

لكل  العادل  اجلغرايف  التوزيع  لقاعدة  الع�شوية  اإجراءات  وتخ�شع 

الدول الأع�شاء. وتكون فرتة ولية الأع�شاء متداخلةعلى اأن توزع 

مقاعد املجل�ص على النحو التاىل:
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�ملجموعة �الإقليميةعدد �لدول

�أفريقيا13

�آ�سيا13

�أوروبا �ل�رشقية6

�أمريكا �لالتينية8

�أوروبا �لغربية ودول �أخرى7

الولية  فرتة  �شتكون  الع�شوية،  فى  التداخل  لقاعدة   واإعمال   -  

املتداخلة على النحو التاىل:
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�سروط ع�سوية الدول  باملجل�س:

 )املادة 8 من قرار اإن�شاء املجل�ص(.

وحماية  تعزيز  فى  وا�شحة  اإ�شهامات  الأع�شاء  لدى  يكون  اأن   •

حقوق الإن�شان.

•الوفاء بالزاماتهم جتاه تعزيز حقوق الإن�شان.

• التعاون مع الإجراءات اخلا�شة بحقوق الإن�شان.

• التعاون مع املجل�ص تعاونا كامال.

قبولهم اال�ضتعرا�س الدورى ال�ضامل خلل فرتة ع�ضويتهم:

واأكدت املادة )8( من قرار اإن�شاء جمل�ص حقوق الإن�شان، على حق 

اجلمعية العامة يف “اأن تقرر باأغلبية ثلثى الأع�شاء احلا�رصين والذين 

لهم حق الت�شويت تعليق حقوق ع�شوية املجل�ص التى يتمتع بها اأى من 

اأع�شائه اإذا ما ارتكب انتهاكات ج�شيمة ومنهجية حلقوق الإن�شان”.

خالل  ال�شامل  الدورى  ال�شتعرا�ص  الدول  “قبول  �رشط  ولعل 

مبجل�ص  ع�سوا  الدولة  انتخاب  �رشوط  اأهم  هو  ع�شويتهم”  فرتة 

اأثناء عملية  حقوق الإن�شان، ذلك لأن املقررين اخلا�شني لن ي�شمعوا 

ال�شتعرا�ص الدوري ال�شامل الدول الأع�شاء فقط، بل اإنهم �شيعطون 

الفر�شة للمنظمات غري احلكومية، وهو ما يعني تقدمي تقارير بديلة اإبان 

عملية ال�شتعرا�ص؛ وهو الأمر الذى �شيعظم من دور املنظمات غري 

احلكومية ويعزز اآلية ال�شتعرا�ص الدورى ال�شامل لأو�شاع الدول. 

التعهدات ك�رشط لقبول ع�سويتها  والتزاما من الدول مببداأ تقدمي 
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مبجل�ص حقوق الإن�شان، فقد تعهدت دولتان بالت�شديق على العهدين 

الدوليني.

فيما تعهدت 6 دول ب�شحب حتفظاتها على بع�ص التفاقيات الدولية 

حلقوق الإن�شان.

امللحق  الختيارى  للربوتوكول  بالن�شمام  دولة   17 وتعهدت 

الحتجاز  ملقار  امليدانية  الزيارات  )ب�شاأن  التعذيب  مناه�شة  باتفاقية 

واإن�شاء اآليات وطنية ملناه�شة التعذيب(.

التعهدات وااللتزامات التى قدمتها  م�ضر  لع�ضويتها 

مبجل�س حقوق االإن�ضان:

تقدمت  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية  وال�شتني  احلادية  الدورة  فى 

جمهورية م�رص العربية  فى 18 اأبريل 2007، مبجموعة من التعهدات 

واللتزامات الطوعية التى قطعتها على نف�شها لتعزيز حقوق الإن�شان 

اأع�شاء  الدول  لنتخاب  املخ�ش�شة  اجلل�شة  اإبان  وذلك  م�رص،  فى 

جمل�ص حقوق الإن�شان، و�شملت هذه التعهدات اللتزامات الآتية:

2( التزامات م�ضر الدولية واالإقليمية:

اأ- م�شاعدة جمل�ص حقوق الإن�شان للقيام بدوره بكفاءة وفعالية.

لتعزيز  الفنية  وامل�شاعدة  الدوىل  والتعاون  احلوار  اإمناء  ب- 

القدرات الوطنية للدول الأع�شاء.

اأفريقيا  للمفو�ص  ت- الرغبة فى ا�شت�شافة املكتب الإقليمى ملنطقة 

ال�شامى حلقوق الإن�شان.
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ث- اإمناء التعاون الدوىل لتطوير الآلية الأفريقية حلقوق الإن�شان.

تعزيز  احلكومية يف  للمنظمات غري  البناء  الدور  التاأكيد على  ج- 

وحماية حقوق الإن�شان.

امللحق  الختيارى  الربوتوكول  �شياغة  جهود  فى  ح-امل�شاهمة 

بالعهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية.

حقا  باعتباره  التنمية  فى  احلق  لإعمال  الدوىل  التعاون  خ-اإمناء 

غري قابل للت�رصف لل�شعوب والأفراد.

بني  التكامل  ملبداأ  وفقا  امل�شلحة،  النزاعات  فى  املدنيني  د-حماية 

القانون الدوىل حلقوق الإن�شان والقانون الدوىل الإن�شانى.

ال�شامل مبجل�ص  الدورى  ال�شتعرا�ص  اآلية  فى جهود  ذ-امل�شاركة 

حقوق الإن�شان.

ر-امل�شاهمة فى جهود اإ�شالح الأمم املتحدة ودعم وكالت الأمم 

املتحدة املتخ�ش�شة.

اجلن�شني ومتكني  بني  للم�شاواة  والإقليمى  الدوىل  الدعم  تقدمي  ز- 

املراأة، والنهو�ص بالطفل، وتعزيز احلماية لالجئني.

واللتزام  الإن�شان،  حقوق  حلماية  الأفريقى  النظام  تعزيز  �ص- 

بتح�شني نظام حقوق الإن�شان ملنظمة املوؤمتر الإ�شالمى.

امليثاق  وعلى  الطفل  حلقوق  العربى  امليثاق  على  الت�شديق  �ص- 

العربى حلقوق الإن�شان.
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 2( التزمات م�ضر على امل�ضتوى املحلى:

دور  وتفعيل  الق�شاء  ا�شتقالل  ودعم  ال�شحافة،  حرية  حماية  �أ- 

الثالث  ال�شلطات  بني  حكما  بو�شفها  العليا،  الد�شتورية  املحكمة 

)الت�رصيعية– التنفيذية- الق�شائية(

بغية  واقت�شادى  واجتماعى  �شيا�شى  اإ�شالح  بعملية  القيام  ب- 

تعزيز وحماية حقوق الإن�شان.

ت-ن�رص وتعليم ثقافة حقوق الإن�شان.

ومنها:  الفئات  جلميع  الإن�شان  حقوق  على  التدريب  تفعيل  ث- 

العامون،  واملدعون  الق�شاء،  القانون،  باإنفاذ  املكلفون  املوظفون 

واملحامون، وال�شحفيون، واأع�شاء الربملان، والإعالميون.

ج- تعزيز وتفعيل دور الهيئات الوطنية حلقوق الإن�شان من خالل 

املجل�ص القومى حلقوق الإن�شان واملجل�ص القومى للطفولة والأمومة، 

واإن�شاء جلان حقوق اإن�شان دائمة مبجل�ص ال�شعب، ووزرات اخلارجية 

القومى  باملجل�ص  ال�شكاوى  مكتب  دور  وتفعيل  والعدل،  والداخلية 

حلقوق الإن�شان واملجل�ص القومى للمراأة.

الدولية  الآليات  التى ترد من  ال�شكاوى والبالغات  ح-الرد على 

والإقليمية حلقوق الإن�شان.

خ- مواجهة الإفالت من العقاب عن طريق تفعيل اآليات ال�شكاوى 

الوطنية، ومن خالل تعزيز ودعم ا�شتقالل الق�شاة.

ملبادئ  وفقا  املن�شاأ  الإن�شان  القومى حلقوق  املجل�ص  دور  د-تعزيز 

باري�ص.
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ذ- تعزيز متكني املراأة اجتماعيا و�شيا�شيا واقت�شاديا، ودعم املجل�ص 

القومى للطفولة والأمومة.

والقت�شادى  ال�شيا�شى  الإ�شالح  عملية  دعم  موا�شلة  ز- 

تعددية،  رئا�شية  انتخابات  اأول  عقد  خالل  من  وذلك  والجتماعى، 

واعتماد  ال�شاقة.  الأ�شغال  عقوبة  واإلغاء  الدولة  اأمن  حماكم  واإلغاء 

)احلب�ص  املحاكمة  قبل  مرحلة  فى  لالحتجاز  ت�رصيعية  تعديالت 

الحتياطى(.

جديدة  ت�رصيعات  اعتماد  بعد  الطوارئ  حالة  برفع  �ص-اللتزام 

ملكافحة الإرهاب.

�ص-اللتزام بالإ�شالح ال�شيا�شى من خالل تعديل )34( مادة من 

الت�رصيعية والتنفيذية،  ال�شلطة  التوازن بني  �شاأنها حتقيق  الد�شتور من 

ونقل بع�ص �شلطات رئي�ص اجلمهورية لرئي�ص الوزراء.

ال�شامل  الدورى  ال�شتعرا�ص  لآلية  باخل�شوع  اللتزام  �ص- 

للدول الأع�شاء مبجل�ص حقوق الإن�شان. 

ر- بناء �رصاكة بني احلكومة واملجتمع املدنى.

�ص-امل�شارعة بالت�شديق على التفاقيات الدولية الآتية:

• اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوى الإعاقة.

الختفاء  من  الأ�شخا�ص  جميع  حلماية  الدولية  التفاقية   •

الق�رصى.

ظ- اللتزام بالتفاقيات الدولية التى �شادقت عليها م�رص، واأن 

هذه التفاقيات لها قوة القانون الداخلى.
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جميع  فى  التعليم  مناهج  �شمن  الإن�شان  حقوق  مادة  اإدراج  ع- 

مراحل التعليم.

وقد اأرفقت م�رص، �شمن تعهداتها ال�شابقة،قائمة تت�شمن اتفاقيات 

حقوق الإن�شان التى �شدقت عليها م�رص، وت�شمل 24 اتفاقية.

انتخابات جمل�س حقوق االإن�ضان :

مت انتخاب  اأع�شاء املجل�ص فى 9 مايو 2006،وعقد  اأوىل جل�شاته 

يف 19يونيه2006.

�شبع  فوز  عن  النتخابات-فى2006/5/9  نتائج  واأ�شفرت   -

تون�ص-اجلزائر-جيبوتي-الأردن- املجل�ص)  بع�شوية  عربية  دول 

البحرين-اململكة العربية ال�شعودية(.

م�رص  انتخاب  مت   2007/5/17 فى  للمجل�ص  الثانية  الدورة  وفى 

�شمن املجموعة الأفريقية، وقطر �شمن  املجموعة الآ�شيوية.

اإعادة  جتوز  ول  �شنوات  ثالث  املجل�ص  اأع�شاء  ولية  ومتتد   -

انتخابهم لأكرث من مرتني.

- ويعقد املجل�ص ثالث دورات فى العام على الأقل، بينها دورة 

رئي�شية. متتد فرتة كل دورة ما ل يقل عن ع�رصة اأ�شابيع. ويجوز عقد 

دورات ا�شتثنائية عند القت�شاء.

عن  ويناأى  ومو�شوعية  حيادية  ب�شورة  املجل�ص  ويعمل   -

النتقائية، معتمدا اأ�شلوب احلوار والتعاون الدوليني، بهدف النهو�ص 

وتعزيز التن�شيق الفعال حلقوق الإن�شان املدنية وال�شيا�شية والقت�شادية 
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والجتماعية والثقافية واحلق فى التنمية.

من له حق ح�ضور جل�ضات جمل�س حقوق االإن�ضان؟

الداخلى  النظام  ي�شمح  املجل�ص،  فى  الدول  ع�شوية  على  وف�شال 

)الفقرة11  وهم:  اآخرين،  مراقبني  مع  والت�شاور  بامل�شاركة  للمجل�ص 

من قرار اإن�شاء املجل�ص(.

 اأ – الدول غري الأع�شاء باملجل�ص.

 ب- وكالت الأمم املتحدة املتخ�ش�شة.

 ج- املنظمات احلكومية الدولية.

 ت- املنظمات غري احلكومية.

 ث-املوؤ�ش�شات الوطنية حلقوق الإن�شان .

مهام واخت�ضا�ضات املجل�س الدوىل حلقوق االإن�ضان:

الإن�شان  حقوق  جمل�ص  وم�شئوليات  مهام  بجميع  ال�شطالع   -1

الإجراءات  نظام  على  واحلفاظ  وتر�شيدها  حت�شينها  على  والعمل 

اخلا�شة والإجراءات املتعلقة بال�شكاوى.

2-تعزيز وحماية حقوق الإن�شان ومعاجلة حالت انتهاك حقوق 

الإن�شان اجل�شيمة واملنهجية.

3-النهو�ص بالتثقيف والتعليم فى جمال حقوق الإن�شان ف�شال على 

الأع�شاء  الدول  مع  بالت�شاور  الفنية  وامل�شاعدة  ال�شت�شارية  اخلدمات 

باملجل�ص.
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ذات  املو�شوعات  كل  فى  الأع�شاء  الدول  بني  احلوار  4-اإقامة 

ال�شلة مبجال حقوق الإن�شان.

5-تقدمي تو�شيات اإىل اجلمعية العامة بهدف تطوير القانون الدوىل 

حلقوق الإن�شان.

الدولية  املواثيق  مبوجب  بالتزاماتها  الدول  وفاء  مدى  6-متابعة 

حلقوق الإن�شان.

7-اقامة احلوار واحلث على التعاون الدوىل؛ ملنع حدوث انتهاكات 

حلقوق الإن�شان وال�شتجابة �رصيعا فى احلالت الطارئة املتعلقة بحقوق 

الإن�شان.

جتاه  مب�شئوليتها  يتعلق  فيما  الإن�شان  حقوق  جلنة  حمل  يحل   -8

مفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان.

الوطنية  التعاون والعمل بني احلكومات واملوؤ�ش�شات  9-امل�شاواة فى 

حلقوق الإن�شان ومنظمات املجتمع املدنى.

الإن�شان،  حقوق  وحماية  بتعزيز  تتعلق  تو�شيات  تقدمي   -10

وتقدمي تقرير �شنوى اإىل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. 

الأوىل  دورته  فى  كان  املجل�ص  عمل  جلدية  حتٍد  اأول  ولعل   -

املنعقدة من 19 اإىل 30 يونيو 2006، حيث عكف املجل�ص على اإ�شدار 

قرارات مهمة مثل:

- اإن�شاء فرق عمل تتوىل مراجعة عمل املقررين اخلا�شني.

اآلية مراجعة دورية و�شاملة  اإن�شاء  اإن�شاء فرق عمل تعمل على   -

للدول الأع�شاء باملجل�ص.
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الختفاء  الأ�شخا�ص من  الدولية حلماية جميع  “التفاقية  اعتماد   -

الق�رصى”.

- اعتماد “اإعالن الأمم املتحدة ب�شاأن حقوق ال�شعوب الأ�شيلة”.

بروتوكول  ب�شياغة  املعنى  العامل  الفريق  عمل  �شالحية  مد   -

القت�شادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدوىل  بالعهد  ملحق  اختياري 

والجتماعية والثقافية )ب�شاأن ال�شكاوى الفردية(.

اآلية ال�شكاوى )1503( ب�شاأن النتهاكات   - الإبقاء على/ وتفعيل 

اجل�شيمة حلقوق الإن�شان.

 - اإن�شاء فريقني عاملني ت�شند اإليهما ولية بحث البالغات، وتوجيه 

انتباه املجل�ص اإىل االأمناط الثابتة لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق االإن�سان.

الدورات اال�ضتثنائية ملجل�س حقوق االإن�ضان:

للنظر فى  ا�شتثنائية  اأربع دورات  املجل�ص خالل عامه الأول  عقد 

انتهاكات ج�شيمة حلقوق الإن�شان 

- حيث قرر املجل�ص فى دورته ال�شتثنائية الأوىل فى الفرتة من 

نحو عاجل  تق�شى حقائق على  بعثة  5 اإىل 6 يوليو 2006، “اإر�شال 

الأرا�شى  فى  الإن�شان  حقوق  بحالة  املعنى  اخلا�ص  املقرر  يراأ�شها 

املحتلة الفل�شطينية”.

قرر   2006 اأغ�شط�ص   11 يوم  الثانية  ال�شتثنائية  الدورة  وفى   -

املجل�ص: “توفد فورا جلنة حتقيق رفيعة امل�شتوى، وتعمل على التحقيق 

فى ا�شتهداف اإ�رصائيل للمدنيني ب�شكل منهجى وقتلهم فى لبنان. وفح�ص 
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اأنواع الأ�شلحة. وتقييم حجم الهجمات الإ�رصائيلية واأثرها الفتاك بحياة 

لتمكينها  واملالية  الإن�شانية  بامل�شاعدة  اللبنانية  احلكومة  وتزويد  الب�رص. 

من الت�شدى للكارثة الإن�شانية”.

قرر  نوفمرب2006   15 فى  الثالثة  ال�شتثنائية  الدورة  وفى   -

وعلى  بلبنان  حانون  بيت  اإىل  امل�شتوى  رفيعة  بعثة  “اإيفاد  املجل�ص 

تقييم حالة  اأمور:  لتق�شى احلقائق، لكى تقوم بجملة  وجه ال�شتعجال 

تو�شيات  تقدمي  احلياة،  قيد  على  الباقني  احتياجات  معاجلة  ال�شحايا، 

ب�شاأن حماية املدنيني الفل�شطينني.

قرر    2006 دي�شمرب   12 فى  الرابعة  ال�شتثنائية  الدورة  وفى   -

فى  الإن�شان  حقوق  حالة  لتقييم  امل�شتوى  رفيعة  بعثة  “اإيفاد  املجل�ص 

دارفور.

 جمل�س حقوق االإن�ضان:

اآلية اال�ضتعرا�س الدورى ال�ضامل للدول:

الدول  اختيار  يتم  �سوئها  على  التى  واملعايري  لل�رشوط  تفعيال 

الأع�شاء، قرر جمل�ص حقوق الإن�شان، فى دورته اخلام�شة 18-11 

ال�شتعرا�ص  اآلية  معايري  حتديد   )21-50-A-HRC(  2007 يونيه 

الدورى ال�شامل التى �شتخ�شع لها الدول الأع�شاء فى املجل�ص، وذلك 

على النحو التاىل: 

املعايري التى تطبقها اآلية اال�ضتعرا�س:

 اأ- ميثاق الأمم املتحدة.
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 ب- الإعالن العاملى حلقوق الإن�شان.

 ج – اتفاقيات حقوق الإن�شان التى تكون الدولة طرفا فيها.

 د – اللتزامات الطوعية للدول.

لع�شوية  برت�شيحها  التقدم  عند  الدول،  قدمتها  التى  التعهدات  هـ   

جمل�ص حقوق الإن�شان.

 و- اأحكام وقواعد القانون الدوىل الإن�شانى.

معايري عمل اآلية اال�ضتعرا�س الدورى للدول:

اأ- مبادئ عاملية حقوق الإن�شان، وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة، 

ومبداأ امل�شاواة بني الدول.

 ب- ال�شتناد اإىل معلومات مو�شوعية وموثقة، واحلوار تفاعلى 

يت�شم باملو�شوعية وال�شفافية، والبتعاد عن النتقائية والت�شيي�ص.

 ج- تتم بني الدول الأع�شاء، و�رصورة اإ�رصاك الدولة مو�شوع 

ال�شتعرا�ص.؟

يكون  ل  حتى  الأخرى،  الإن�شان  حقوق  اآليات  مع  التكامل  د-   

عمال مكررا.

هـ- اأن يتم فى وقت منا�شب غري مطول تر�شيدا للموارد الب�رصية 

واملالية.

 و- مراعاة م�شتوى ومعدلت التنمية فى الدول، وخ�شو�شياتها، 

مع عدم الإخالل باملعايري الأ�شا�شية لع�شوية الدول فى جمل�ص حقوق 

الإن�شان.
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واملوؤ�ش�شات  احلكومية  غري  املنظمات  م�شاركة،  �رصورة  ز-   

الوطنية حلقوق الإن�شان.

الوثائق واملعلومات التى ت�ضتند لها اآلية اال�ضتعرا�س:

اأ- تقارير وطنية تقدمها الدول، يتم اإعدادها وفقا ملبادئ توجيهية 

يعتمدها املجل�ص. وتقدم �شفاهية اأو كتابية فى حدود 20 �شفحة.

ب- تقارير مقدمة من املفو�ص ال�شامى حلقوق الإن�شان،يتح�شل 

عليها من التقارير املقدمة اإىل اللجان/الهيئات التعاهدية، ولالإجراءات 

اخلا�شة بحقوق الإن�شان 

واملالحظات اخلتامية وتعليقات اللجان التعاهدية على تقارير الدول، 

على األ يتجاوز العر�ص اأكرث من 10 �شفحات.

 ج- تقارير مقدمة من املنظمات غري احلكومية، تقدم عن طريق 

املفو�ص ال�شامى حلقوق الإن�شان، يراعى فى اإعداها اأن تكون موجزة 

فى حدود 10 �شفحات.

على اأن تكون التقارير املقدمة من الدول اأو من املفو�ص ال�شامى 

حلقوق الإن�شان، وجميع الوثائق التى ت�شتخدم فى عملية ال�شتعرا�ص، 

جاهزة قبل موعد ال�شتعرا�ص ب�شتة اأ�شابيع، وباللغات الر�شمية لالأمم 

املتحدة )الإجنليزية –الفرن�شية- الأ�شبانية- ال�شينية-الرو�شية(.
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طريقة عمل اآلية اال�ضتعرا�س:

خالل  فى  �شتكون  ال�شتعرا�ص  عملية  لإعمال  الأوىل  املرة  فى 

اأو�شاع 47 دولة فى  اأربع �شنوات؟؟. ويرتتب على ذلك النظر فى 

ال�شنة، خالل ثالث دورات للفريق العامل املعنى باآلية ال�شتعرا�ص، 

ومدة كل منها اأ�شبوعان.

دولة  اأول  بالقرعة  �شتختار  ال�شتعرا�ص،  لعملية  مرة  اأول  وفى 

ع�شو اأو دولة لها �شفة مراقب، ويتم ا�شتعرا�ص اأو�شاعهما، من كل 

الحرتام  تكفل  وبطريقة  باملجل�ص،  الأع�شاء  للدول  اإقليمية  جمموعة 

�شيتم  الأوىل،  املرة  وبعد  العادل.  اجلغرافى  التوزيع  لقاعدة  الكامل 

ال�شتعرا�ص وفقا للرتتيب الهجائى بعد هاتني الدولتني.

وفى الفرتة من 7 اإىل 18 اأبريل 2008 عقد جمل�ص حقوق الإن�شان 

اأوىل جل�شات اآلية ال�شتعرا�ص، حيث خ�شعت �شت ع�رصة دولة لعملية 

ال�شتعرا�ص، وذلك وفق اجلدول التاىل:
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م

�لدولة 

�خلا�سعة 

لال�ستعر��ض

�ملقرر من�ملقرر من�ملقرر من

�سريلنكااململكة املتحدة�سلوفينياالبحرين1

الهنداملك�سيكاإيطاليااإكوادور2

ال�سنيموري�سيو�صالبو�سنةتون�ص3

فرن�سامدغ�سقررومانيااملغرب4

جيبوتىكنداالأردناأندوني�سيا5

كوريا بوليفيااأذربيجانفنلندة6

7
اململكة 

املتحدة
بنجالد�صالحتاد الرو�سىم�رص

غاناهولندااأندوني�سياالهند8

�سوي�رصاال�سعوديةاجلابونالربازيل9

اأملانياماىلماليزياالفلبني10

ال�سنغالالفلبنياأوروجواىاجلزائر11

اأجنولاليابانالربازيلبولندا12

نيجريياباك�ستانبريوهولندا13

14
جنوب 

اأفريقيا
قطرجواتيمالزامبيا

نيكاراجواجنوب اأفريقيافرن�ساالت�سيك15

الكامريونكوبااأوكرانياالأرجنتني16
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اإجراءات عملية اال�ضتعرا�س: 

اأ- متنح الدول وقتا كافيا لال�شتعداد للخ�شوع لآلية ال�شتعرا�ص. 

وتكون الفرتة الفا�شلة بني جولت ال�شتعرا�ص مقبولة، يراعى فيها 

قدرة الدولة على ال�شتعداد لال�شتعرا�ص، وقدرة الدول الأخرى على 

مناق�شة ال�شتعرا�ص.

اأثناء  املجل�ص  فى  الأع�شاء  الدول  اأو�شاع جميع  ت�شتعر�ص   ب- 

فرتة ع�شويتها فيه.

وبخا�شة  الأوائل،  املجل�ص  اأع�شاء  اأو�شاع  اأول  ت�شتعر�ص  ج-   

املنتخبني ملدة �شنة اأو �شنتني.

 د- ت�شتعر�ص اأو�شاع الدول التى لها �شفة مراقب باملجل�ص 

التى  الدول  اختيار  العادل،فى  اجلغرافى  التوزيغ  يراعى  و–   

�شت�شتعر�ص اأو�شاعها.

 ن- ت�شتغرق مدة ال�شتعرا�ص، ثالث �شاعات لكل بلد فى اإطار 

نتائج  لعر�ص  عامة  جلل�شة  اأخرى  �شاعة  متنح  ثم  العامل،  الفريق 

ال�شتعرا�ص.

الفريق  اأمام  تقريرها  لعر�ص  دولة  لكل  �شاعة  ن�شف  متنح  هـ-   

العامل.

ال�شتعرا�ص واعتماد  �شتمنح فرتة زمنية معقولة،بني عملية   ز- 

تقرير كل دولة فى الفريق العامل.

لعملية  النهائية  النتائج  عامة  جل�شة  وفى  املجل�ص  �شيعر�ص  ك-   

ويت�شمن  العامل،  للفريق  ختامى  تقرير  �شورة  ال�شتعرا�ص،فى 
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واللتزامات  والتو�شيات  واملالحظات  ال�شتعرا�ص  نتائج  التقرير 

الطوعية للدول الأطراف.

القائم بعملية اال�ضتعرا�س:

اأو�شاع الدول، فريق عامل،  القيام بعملية ا�شتعرا�ص  1( يتوىل 

برئا�شة رئي�ص املجل�ص،وع�شوية جميع الدول الأع�شاء فى املجل�ص، 

وتختار كل دولة وفدا لتمثيلها فى اآلية ال�شتعرا�ص.

مهام الفريق العامل:

الأع�شاء  الدول  الو�شل بني  العامل بدور همزة  الفريق  يقوم   )2

الق�شايا  اإحالة  العامل  الفريق  ويتوىل  ال�شتعرا�ص.  واآلية  باملجل�ص 

مو�شوع ال�شتعرا�ص للدول لتمكينها من ال�شتعداد.

3( يتم  ت�شكيل ثالثة مقررين، يختارون بالقرعة من بني الدول 

تقرير  وتقدمي  ال�شتعرا�ص،  عملية  تي�شري  مهمتهم  تكون  الأع�شاء، 

للفريق العامل.

اآلية  فى  املجل�ص  فى  مراقب  ب�شفة  تتمتع  التى  الدول  ت�شارك 

ال�شتعرا�ص.

4( يحق للمنظمات غري احلكومية ح�شور عملية ال�شتعرا�ص.
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اأهداف عملية اال�ضتعرا�س:

اأ – تعزيز حماية حقوق الإن�شان على اأر�ص الواقع.

 ب- الوفاء بالتزامات الدول فى جمال حقوق الإن�شان.

التى  واملعوقات  والتحديات  والإيجابيات  التطورات  تقييم  ج-   

تواجهها الدولة.

اآلية  وفى  املجل�ص،  اأن�شطة  فى  الدول  م�شاركة  تفعيل  د-   

ال�شتعرا�ص، ومع الهيئات الأخرى حلقوق الإن�شان،ومع مفو�شية 

الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان.

 هـ- نقل اخلربات بني الدول الأع�شاء، وتفعيل التعاون وامل�شاعدة 

بني الدول، بغية حماية وتعزيز حقوق الإن�شان.

البلد  فى  الإن�شان  حقوق  حلالة  و�شفاف  مو�شوعى  تقييم   - ن-   

التى  والتحديات  الإيجابية  للتطورات  لال�شتعرا�ص، وكذلك  اخلا�شع 

تواجه الدولة.

الهيئات التابعة ملجل�س حقوق االإن�ضان

اللجنة اال�ضت�ضارية:

)حلت حمل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق االإن�ضان 

التابعة للجنة حقوق االإن�ضان(

الإن�شان.  تابعة ملجل�ص حقوق  هيئة فرعية  ال�شت�شارية هى  اللجنة 

تقدمي  طريق  عن  للمجل�ص،  تابعة  وم�شورة  هيئة  مبثابة  مهمتها  تكون 

درا�شات وبحوث ا�شت�شارية.
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ب�شفتهم  يعملون  خبريا   18 من  ال�شت�شارية   اللجنة  وتتاألف   

ال�شخ�شية. ول�شمان ا�شتفادة املجل�ص من جميع اخلربات املوجودة فى 

الأع�شاء  الدول  جميع  من  اللجنة  اأع�شاء  تر�شيح  �شيتم  اأجمع،  العامل 

الإن�شان،  الوطنية حلقوق  املوؤ�ش�شات  ا�شت�شارة  املتحدة، بعد  فى الأمم 

ومنظمات املجتمع املدنى. 

ال�شت�شارية،  اللجنة  لع�شوية  املر�شحون  يتمتع  اأن  وينبغى   

والتحلى  الإن�شان،  حقوق  ميدان  فى  املالئمة  واخلربات  باملوؤهالت 

املر�شح  ي�شغل  األ  ولبد  والنزاهة.  وبال�شتقالل  الرفيعة،  بالأخالق 

من�شبا فى هيئة دولية اأخرى فى ميدان حقوق الإن�شان وحفاظا على 

فى  والت�شارب  التعار�ص  لعدم  و�شمانا  اللجنة،  اأع�شاء  ا�شتقالآلية 

امل�شالح ف�شيتم ا�شتبعاد الأ�شخا�ص الدين ي�شغلون منا�شب حكومية.

اجلغرافى،  التوزيع  لقاعدة  وفقا  اللجنة  اأع�شاء  انتخاب  و�شيتم   

وعلى النحو التاىل:

5 اأع�ضاء - الدول االأفريقية:    

5 اأع�ضاء - الدول االآ�ضيوية:    

ع�ضوان  - دول اأوروبا ال�ضرقية:    

3 اأع�ضاء - دول اأوروبا الغربية:    

3 اأع�ضاء    - دول اأمريكا اللتينية والبحر الكاريبى:  

= 18 ع�ضوا                                    
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وفى 26مار�ص 2008 مت انتخاب اأع�شاء اللجنة ال�شت�شارية وفقا 

عن  النتخابات  نتائج  واأ�شفرت  الإقليمية،  املجموعات  متثيل  لقاعدة 

اختيار 18 خبريا، هم:

�خلرب�ء�ملجموعة �لإقليمية

�أفريقيا

1-منى ذوالفقار )م�رص(

Bernards Andrewes-2 )كينيا(

3-حليمة مبارك وزازى )املغرب(

Baba kura Kagima-4 )نيجرييا(

Dheerujlall Seetulsingh-5 )مور�سيو�ص(

�آ�سيا

Shiqiu Chen-1 )ال�سني(

Shigeki Sakamoto-2  )اليابان(

3- اأن�سار اأحمد بورنى )باك�ستان(

Purificacion V-4  )الفلبني(

Chng Chinsng -5  )كوريا(

�أمريكا �لالتينية 

و�لبحر �لكاريبى

Alfonso Miguel -1 )كوبا(

Jose Antonio B C -2 )ت�سيلى(

Hector Felipe Fix -3 )املك�سيك(

�أوروبا �لغربية

Jean Ziegler -1  )�سوي�رصا(

Wolfgang Stefan-2  )اأملانيا(

Emmauel Decaux -3 )فرن�سا(

�أوروبا �ل�رشقية
Vladmir Kartashkin -1  )الحتاد الرو�سى(

2- لطيف ح�سينوف )اأذربيجان(
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االآليات املو�ضوعية التى تعمل فى اإطار 

جمل�س حقوق االإن�ضان:

1- اخلبري امل�شتقل املعنى بحقوق الإن�شان والت�شامن الدوىل.

2- اخلبري امل�شتقل املعنى بق�شايا الأقليات.

والتمييز  للعن�رصية  املعا�رصة  بالأ�شكال  املعنى  اخلا�ص  3-املقرر 

العن�رصى وكره الأجانب وما يت�شل بذلك من تع�شب.

فى  احلق  كعن�رص من عنا�رص  الالئق  بال�شكن  اخلا�ص  املقرر   -4

م�شتوى معي�شى منا�شب.

5- املقرر اخلا�ص املعنى بحالت الإعدام خارج نطاق القانون اأو 

باإجراءات موجزة اأو تع�شفيا.

6- املقرر اخلا�ص بحرية الدين اأو املعتقد.

املنتجات  واإلقاء  لنقل  ال�شارة  بالآثار  املعنى  اخلا�ص  7-املقرر 

والنفايات ال�شمية واخلطرة ب�شورة غري م�رصوعى على التمتع بحقوق 

الإن�شان.

8- اخلبري امل�شتقل مب�شاألة حقوق الإن�شان والفقر املدقع.

والديون  الهيكلى  التكيف  �شيا�شات  باآثار  املعنى  امل�شتقل  9-اخلبري 

اخلارجية مع التمتع الكامل بجميع حقوق الإن�شان، وخا�شة احلقوق 

القت�شادية والجتماعية والثقافية.



94

املقرر اخلا�س املعنى با�ضتقلل الق�ضاة واملحامني:

الإن�شان  حقوق  وحماية  بتعزيز  املعنى  اخلا�ص  10-املقرر 

واحلريات الأ�شا�شية فى �شياق مكافحة الإرهاب.

11- املقرر اخلا�ص املعنى بتعزيز وحماية احلق فى حرية الراأى 

والتعبري.

12-املقرر اخلا�ص املعنى بحق كل اإن�شان فى التمتع باأعلى م�شتوى 

ممكن من ال�شحة البدنية والعقلية.

13-املقرر اخلا�ص باحلق فى التعليم.

14-املقرر اخلا�ص املعنى باحلق فى الغذاء.

15- املقرر اخلا�ص املعنى ببيع الأطفال وبغاء الأطفال وا�شتغالل 

الأطفال فى املواد الإباحية.

واحلريات  الإن�شان  حقوق  بحالة  املعنى  اخلا�ص  16-املقرر 

الأ�شا�شية لل�شكان الأ�شليني.

املقرر اخلا�س املعنى مب�ضاألة التعديب

17- املقرر اخلا�ص املعنى مب�شاألة العنف �شد املراأة واأ�شبابه.

الإن�شان  حقوق  مب�شاألة  املعنى  العام  لالأمني  اخلا�ص  18-املمثل 

وال�رصكات عرب الوطنية.

حقوق  عن  باملدافعني  املعنى  العام  لالأمني  احلا�ص  19-املمثل 

الإن�شان.

20-ممثل الأمني العام املعنى بامل�رصدين.
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21-الفريق العامل املعنى بالحتجاز التع�شفى.

22-الفريق العامل بحالت الختفاء الق�رصى غري الطوعى.

لنتهاك  كو�شيلة  املرتزقة  ا�شتخدام  مب�شاألة  العامل  23-الفريق 

حقوق الإن�شان واإعاقة ممار�شة حق ال�شعوب فى تقرير امل�شري.

24-الفريق العامل املعنى باملنحدرين من اأ�شل اأفريقى.

االآليات القطرية التى تعمل فى اإطار 

جمل�س حقوق االإن�ضان:

اخلبري امل�شتقل املعني من قبل الأمني العام واملعنى بحالة حقوق   -1

الإن�شان فى هاييتى.

اخلبري امل�شتقل املعني من قبل الأمني العام واملعنى بحالة حقوق   -2

الإن�شان فى ال�شومال.

اخلبري امل�شتقل املعنى بحالة حقوق الإن�شان فى بوروندى.  -3

ال�شت�شارية  واخلدمات  التقنى  بالتعاون  املعنى  امل�شتقل  اخلبري   -4

فى ليبرييا.

اخلبري امل�شتقل املعنى بحالة حقوق الإن�شان فى الكوجنو.  -5

املقرر اخلا�ص املعنى بحالة حقوق الإن�شان فى ال�شودان.  -6

املقرر اخلا�ص املعنى بحالة حقوق الإن�شان فى ميامنار.  -7

املقرر اخلا�ص املعنى بحالة حقوق الإن�شان فى كوريا ال�شعبية.  -8

الأرا�شى  فى  الإن�شان  حقوق  بحالة  املعنى  اخلا�ص  املقرر   -9

الفل�شطينية املحتلة مند 1967)تقرر اأن ت�شتمر هده الآلية اإىل غاية انتهاء 
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الحتالل(.

10-املقرر اخلا�ص املعنى بحالة حقوق الإن�شان فى كمبوديا.

اجلمعية العامة للأمم املتحدة )191 دولة ع�ضوا(

جمل�س حقوق االإن�ضان )47 دولة ع�ضوا(

اآلية اال�ضتعرا�س الدورى ال�ضامل للدول

فريق عامل                  3 مقررين للآلية اال�ضتعرا�س

اللجنة اال�ضت�ضارية ملجل�س حقوق االإن�ضان )18 خبريا (
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الف�ضل اخلام�س

دور املنظمات غري احلكومية 

فى اآليات احلماية الدولية حلقوق االإن�ضان

املنظمات غري احلكومية ذات املركز اال�ضت�ضارى 

باملجل�س االقت�ضادي واالجتماعي:

“للمجل�ص  اأن:  على  املتحدة  الأمم  ميثاق  من   71 املادة  تن�ص 

من  والت�شاور  املنا�شبة  الرتتيبات  يجرى  اأن  والجتماعى  القت�شادى 

املنظمات غري احلكومية” .
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والجتماعى  القت�شادى  املجل�ص  اأ�شدر   1968 مايو   23 وفى 

ال�شت�شارية   ال�شفة  منح  معايري  فيه  وحدد  1269)د-24(  القرار 

للمنظمات غري احلكومية. كما �شكل املجل�ص جلنة تكون مكلفة باملنظمات 

غري احلكومية وتخت�ص بدرا�شة طلبات منح ال�شفة ال�شت�شارية املقدم 

من املنظمات غري احلكومية.

معايري منح ال�ضفة اال�ضت�ضارية 

للمنظمات غري احلكومية:

فى  تدخل  مب�شائل  معنية  املنظمة  ومقا�شد  اأهداف  تكون  اأن   )1

اخت�شا�ص املجل�ص القت�شادى والجتماعى. 

ميثاق  روح  مع  من�شجمة  املنظمة  ومقا�شد  اأهداف  تكون  اأن   )2  

الأمم املتحدة ومقا�شده ومبادئه. 

 3( تعهد املنظمة بدعم اأعمال الأمم املتحدة وتعزيز املعرفة مببادئها 

ون�شاطها.

موارد  تكون  واأن  دميوقراطية،  ب�شورة  املنظمة  تدار  اأن   )4

املنظمة املالية وا�شحة وم�شتقلة، واأن تكون املنظمة ذات مكانة دولية 

ومعرتفا بها.

تقدمي  واجب  عليها  ال�شت�شارية  بال�شفة  تتمتع  التى  واملنظمات 

تقارير عن ن�شاطها كل اأربع �شنوات، واأن حتافظ على ن�شاطها واأدائها 

الذى مبقت�شاه منحت ال�شفه ال�شت�شارية.

ال�شت�شارية،  ال�شفة  على  احلكومية  غري  املنظمات  ح�شول  ولعل 
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ل يكون على �شبيل التاأبيد فيمكن زوال هذه ال�شفة، اإذا فقدت املنظمة 

اأحد ال�رشوط.

حقوق املظمات املتمتعة بال�ضفة اال�ضت�ضارية:

1-ح�شور مندوبيها كمراقبني  فى جل�شات كل من:

اأ- جل�شات املجل�ص القت�شادى والجتماعى.

ب- جمل�ص حقوق الإن�شان.

ت- اللجنة ال�شت�شارية التابعة ملجل�ص حقوق الإن�شان.

2-تقدمي بيانات كتابية عن اأو�شاع حقوق الإن�شان

3-الإدلء ببيانات �شفوية فى اجلل�شات.

4-طلب اإدراج بنود فى جدول الأعمال وحق مناق�شتها.

5- تقدمي معلومات عن انتهاكات حقوق الإن�شان.

فئات املنظمات غري احلكومية املتمتعة 

بال�ضفة اال�ضت�ضارية:

القت�شادى  باملجل�ص  عالقتها  فى  احلكومية   غري  املنظمات  تق�شم 

والجتماعى اإىل ثالث فئات:

منظمات الفئة االأوىل: 

مبعظم  تعنى  التى  للمنظمات  ومتنح  عام  ا�شت�شارى  مركز  ذات 

اأهداف ومقا�شد  فى  حتقيق  بارزة  اإ�شهامات  ولديها  املجل�ص،  اأن�شطة 
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الأمم املتحدة.

منظمات الفئة الثانية: 

لها  التى  للمنظمات  ومتنح  خا�ص،  ا�شت�شارى  مركز  ذات 

اخت�شا�ص حمدد، وتعنى بجوانب قليلة من اأن�شطة املجل�ص القت�شادى 

والجتماعى.

منظمات الفئة الثالثة: 

اأحيانا  وتقدم  املتخ�ش�شة،  امل�شاورات  قائمة  فى  تدرج  منظمات 

اإ�سهامات مفيدة فى ن�ساط املجل�ص االقت�سادى واالجتماعى.
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الف�ضل ال�ضاد�س

م�ضطلحات اآليات احلماية الدولية  

حلقوق االإن�ضان

اإعـــلن: 

جمموعة اأفكار ومبادئ عامة، ل تتمتع ب�شفة اللتزام، وله قيمة 

اأدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل ال�شيا�شي والأخالقي اإذا ما �شدرت عن 

هيئة دولية مثل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. والإعالن يعد من قبيل 

حينما  نادرة  فى ظروف  ي�شدر  ما  غالبًا  والإعالن  الدويل.  العرف 
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ين�ص على مبادئ ذات اأهمية كربى وقيمة دائمة، كما هو احلال بالن�شبة 

لالإعالن العاملي حلقوق الإن�شان.

والإعالن مرادف: قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية.

معاهدة: 

القانوين  بالتنظيم  يتناول  الذي  الدويل  التفاق  على  عادة  تطلق 

معاهدة  مثل  �شيا�شي،  طابع  وذات  خا�شة  اأهمية  ذات  مو�شوعات 

املتحالفة،  الدول  بني   1919 يونيه   28 فى  بفر�شاي  املنعقدة  ال�شالم 

اأملانيا، ومعاهدة ال�شداقة والتحالف بني اململكة املتحدة واململكة امل�رصية 

فى 26 اأغ�شط�ص 1936.

اتفاقية: 

قواعد  و�شع  به  يق�شد  الدويل،  التفاق  على  يطلق  ا�شطالح 

قانونية ملزمة لأطرافها.

اتفاقية عقدية: 

تكون ثنائية بني دولتني ويكون مو�شوعها و�شع معني اأو م�شاألة 

اأو حاًل  تنظيمًا  التفاقية  لها  الأطراف بحيث ت�شع  الدول  تهم  معينة، 

معينًا، ويكون الهدف منها جمرد خلق التزامات على عاتق اأطرافها 

بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهم.
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اتفاقية �ضارعة: 

دولية  قواعد  اإن�شاء  مو�شوعها  ويكون  الأطراف،  متعددة  تكون 

متقابلة  التزامات  جمرد  ولي�ص  قانونية  قواعد  خلق  اأو  مو�شوعية 

وذلك  واحدة،  تكون  الدويل  التفاق  اأطراف  اإرادة  فاإن  للدول، 

اأن�شاأتها  التي  القانونية  القواعد  وقيمة  مو�شوعها  وحدة  اإىل  راجع 

التفاقية، ويهدف اأطرافها من وراء اإبرامها �شن قواعد دولية جديدة 

متعددة  الدولية  التفاقيات  تكون  اأن  والغالب  بينهم.  العالقات  تنظم 

اتفاقيات  مثل  �شارعة،  دولية  اتفاقيات  هي  اجلماعية  اأو  الأطراف 

حقوق الإن�شان وميثاق الأمم املتحدة.

والتفاقيات  لاللتزامات،  م�شدرًا  تكون  العقدية  والتفاقيات 

ال�شارعة تكون م�شدرًا للقواعد القانونية.

عهــد: 

�شباق  فى  مرتني  ورد  اتفاقية،  ل�شطالح  مرادف  دويل  اتفاق 

باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  )العهد  الإن�شان  حلقوق  الدولية  املواثيق 

املدنية وال�شيا�شية 1966، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية 1966(.

ميثــاق: 

اإ�شفاء اجلالل  يراد  التي  الدولية  التفاقيات  يطلق على  ا�شطالح 

اإقليمية،  على مو�شوعها، وهى عادة تكون من�شاأة ملنظمات دولية اأو 
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مثل ميثاق الأمم املتحدة املوقع فى 26 يونيه 1945، وميثاق جامعة 

الدول العربية املوقع عليه يف 19 مار�ص 1945.

نظـــام: 

الإن�شائية،  ال�شيغة  ذات  اجلمعية  املعاهدات  على  يطلق  ا�شطالح 

مثل نظام املحكمة اجلنائية الدولية املوقع عليه فى روما فى يونيه عام 

.1998

اتفــاق: 

امل�شائل  لتنظيم  اأو  ال�شيا�شية،  ال�شبغة  ذات  امل�شائل  لتنظيم  ي�شتعمل 

التي تغلب عليها ال�شبغة القت�شادية.

ت�ضريح: 

مبادئ  تاأكيد  مو�شوعها  يكون  التي  التفاقات  على  عادة  يطلق 

و�شع  ب�شاأن   1815 نوفمرب  ت�رصيح  مثل  م�شرتكة،  و�شيا�شية  قانونية 

�شوي�رصا فى حالة حياد دائم.

بروتوكول: 

اإجراء قانوين ي�شتعمل كو�شيلة تكميلية لت�شجيل توافق اإرادات الدول 

على م�شائل تبعية ملا �شبق التفاق عليه فى التفاقية املنعقدة بينهم، وقد 

يتناأول ت�شجيل ما حدث فى املوؤمترات الدولية.
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بها،  امللحق  التفاقية  من  القانونية  قوته  ي�شتمد  والربوتوكول 

ويخ�شع جلميع املراحل التي متر بها التفاقية من: مفاو�شة، حترير، 

�شياغة، توقيع، ت�شديق.

توقيــع: 

عن  للتعبري  املتعاقدة  للدول  املفو�شون  املندوبون  يقوم  اإجراء 

ارت�شاء الدولة على ن�شو�ص التفاقية. والتوقيع يكون اإما بالأحرف 

الأوىل هو اإعطاء فر�شة للمندوبني للرجوع اإىل دولهم والتعرف على 

رغبتها فيما مت التفاق عليه، فاإن اأيدت موقفهم مت التوقيع النهائي، واإن 

رف�شت احلكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي. والتوقيع 

املندوبني على  ما يجرب  يعد ملومًا، ولي�ص هناك  الأوىل ل  بالأحرف 

التوقيع النهائي، اأي اأن كاًل يحتفظ باحلرية املطلقة فى التوقيع النهائي 

اأو المتناع عنه.

ت�ضديق: 

فى  املخت�شة  ال�شلطات  اإقرارات  على  احل�شول  به  يق�شد  اإجراء 

ال�شلطات  التوقيع عليها. وتختلف طبيعة هذه  التي مت  لالتفاقية  الدول 

ح�شب القانون الد�شتوري فى كل دولة، ففي م�رص  حتدد هذه ال�شلطات 

فى جمل�ص ال�شعب، وفى فرن�شا ممثلة فى رئي�ص اجلمهورية. وباإجراء 

اإقليمها.  فى  ونفاذها  بالتفاقية  ر�شميًا  قبلت  قد  الدولة  تكون  الت�شديق 

ول يوجد اأجل معني لإجراء الت�شديق قبل انق�شائه اإل اإذا حدد مثل هذا 
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الأجل �رصاحة فى التفاقية.

حتفــــظ: 

يق�شد به اإعالن من جانب الدولة با�شتبعاد اأو تعديل الأثر القانوين 

لأحكام معينة فى التفاقية من حيث �رصيانها على هذه الدولة، اأي اأن 

والتحفظ  التفاقية.  فى  معينة  مادة  تطبيق  من  ا�شتثناء  تطلب  الدولة 

يكون بال�شتبعاد اأو بالتف�شري.

والتحفظ مقبول اإل فى احلالت التالية:-

اإذا كان التحفظ حمظورًا فى التفاقية.  )1(

بينها ذلك  لي�ص من  التفاقية جتيز حتفظات معينة  اإذا كانت  )ب(  

التحفظ.

)ج(  اإذا كان التحفظ خمالفًا ملو�شوع التفاقية اأو الغر�ص منها.

ان�ضمــام: 

تعرب  اتفاقية،اأن  فى  طرفًا  لي�شت  دولة  مبقت�شاه  متلك  اإجراء 

اأن  الدولة  وعلى  التفاقية،  هذه  فى  طرفًا  ت�شبح  اأن  فى  رغبتها  عن 

تراعى فى هذه احلالة الإجراءات املن�شو�ص عليها فى التفاقية ب�شاأن 

الن�شمام اإليها.



107

االن�ضحاب من االتفاقيات: 

اإل بعد  اآثاره  يجوز الن�شحاب من التفاقية، ول ينتج الن�شحاب 

مرور عام من تاريخ تقدمي طلب الن�شحاب.

بدء نفاذ االتفاقية: 

امل�شدقة  الدول  لعدد  القانوين  الن�شاب  باكتمال  التفاقية  نفاذ  يبداأ 

على التفاقية، وعدد الدول اأو الن�شاب القانوين اأمر ن�شبى يختلف من 

اتفاقية لأخرى، فمثاًل النظام الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية 1998 ي�سرتط 

ت�شديق 60 دولة، والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية 

1966 ي�سرتط ت�سديق 35 دولة.

القانون الدويل حلقوق االإن�ضان: 

جمموعة  من  ويتكون  العام،  الدويل  القانون  فروع  من  فرع 

التي تكفل احرتام حقوق  املكتوبة والعرفية  القانونية  القواعد واملبادئ 

املدنية  الفرد  حقوق  حلماية  وتهدف  وازدهاره،  الإن�شان  وحريات 

وال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية، وتكفل حماية احلقوق 

املعاهدات،  فى  تتمثل  وم�شادره  ال�شعب.  حقوق  و�شمان  اجلماعية 

والعرف، واملبادئ العامة للقانون، والفقه والق�شاء الدويل والوطني، 

وقرارات املنظمات واملوؤمترات الدولية.
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القانون الدويل االإن�ضاين: 

جمموعة  من   يتكون  العام  الدويل  القانون  فروع  من  فرع 

النزاعات  زمن  فى  تنطبق  التي  والعرفية  املكتوبة  القانونية  القواعد 

امل�شلحة الدولية وغري الدولية، وتهدف قواعده اإىل حماية الأ�شخا�ص 

والأعيان  الأموال  حماية  وكذلك  امل�شلح،  النزاع  من  املت�رصرين 

يعرف  ما  وهو  الع�شكرية،  بالعمليات  مبا�رصة  عالقة  لها  لي�شت  التي 

بقانون جنيف ) اتفاقية جنيف 1864 – اتفاقية جنيف 1906 – اتفاقية 

جنيف 1929 – اتفاقية جنيف الأربع ال�شادرة فى اأغ�شط�ص 1949، 

وبروتكوليها الالحقني لعام 1977 ) وتهدف قواعده من ناحية اأخرى 

اإيل تنظيم اأ�شاليب وو�شائل ا�شتخدام القوة فى النزاع امل�شلح، وهو ما 

اتفاقيات:  اإىل  – اإ�شافة  اتفاقية لهاى 1907   ( بقانون لهاى  يعرف 

البيولوجية  والأ�شلحة  التقليدية  فوق  والأ�شلحة  الألغام  ا�شتخدام  حظر 

والأ�شلحة النووية(.

ال�ضرعة الدولية حلقوق االإن�ضان: 

م�شطلح يق�شد به ثالث وثائق حتديدًا وهي: 

- الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان 1948 – العهد الدويل اخلا�ص 

له–  الإ�شافيان  والربوتوكولن   1966 وال�شيا�شية  املدنية  باحلقوق 

والثقافية  والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  اخلا�ص  الدويل  العهد 

.1966

الثانية  دورتها  يف  الإن�شان  حقوق  جلنة  امل�شطلح  هذا  واأطلقت 
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املنعقدة يف دي�شمرب 1947 على �شل�شلة الوثائق اجلاري اإعدادها وقتئذ 

)الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، العهدين الدوليني(.

املوؤ�ض�ضات الوطنية حلقوق االإن�ضان:  

هى موؤ�ش�شات من�شاأة  مبوجب قرار ي�شدر من رئي�ص اجلمهورية 

اأو اإحدى اجلهات املخت�شة بالدولة. وتعمل وفق مبادئ باري�ص)قرار 

اجلمعية العامة 134/48-دي�شمرب1993( وتخت�ص بالآتى:

وتو�شيات  اآراء  تقدمي  خالل  من  الإن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز 

ومقرتحات وتقارير ذات �شفة ا�شت�شارية اإىل اجلهات الر�شمية وغري 

الر�شمية بالدول. وتعمل على حث الدولة على الن�شمام والت�شديق 

مواءمة  ل�شمان  ت�شعى  كما  الإن�شان.  حلقوق  الدولية  املواثيق  على 

للمواثيق  ان�شمامها  مبوجب  التزاماتها   مع  للدولة  الداخلية  القوانني 

الدولة  تقدمها  التى  التقارير  اإعداد  وتتوىل  الإن�شان.  حلقوق  الدولية 

للجان الإ�رصاف على التفاقيات الدولية.كما ت�شاهم فى اإعداد وتفعيل 

الربامج اخلا�شة بتدري�ص حقوق الإن�شان.

حلقوق  وطنية  جمال�ص  باإن�شاء  بادرت  عربية  دول  ثماين  وهناك 

الإن�شان هى:

القومى  املجل�ص  باملغرب-  الإن�شان  حلقوق  ال�شت�شارى  املجل�ص 

واحلريات  الإن�شان  حلقوق  العليا  الهيئة  مب�رص-  الإن�شان  حلقوق 

الإن�شان  لتدعيم حقوق  ال�شت�شارية  الوطنية  اللجنة  بتون�ص-  الأ�شا�شية 

وحمايتها باجلزائر– الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلقوق الإن�شان- املركز 
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الإن�شان  الوطنية حلقوق  بالأردن– اجلمعية  الإن�شان  الوطنى حلقوق 

بال�شعودية– اللجنة الوطنية حلقوق الإن�شان بقطر.
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الف�ضل ال�ضابع

املعايري الدولية حلماية حقوق االإن�ضان

اتفاقيات حتمى جمموعة كاملة من احلقوق:  

- العهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�شيا�شية )1966(.

- العهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية 

.)1966(
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اتفاقيات حتمى فئات معينة: 

- اتفاقية حقوق الطفل )1989(.

- الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق با�شرتاك 

الأطفال يف املنازعات امل�شلحة )2000(.

ببيع  املتعلق  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول   -

الأطفال وا�شتغاللهم فى البغاء وفى املواد الإباحية )2000(.

- اتفاقية الق�شاء على جميع ا�شكال التمييز �شد املراأة )1979(.

- الربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال 

التمييز �شد املراأة)تلقى الر�شائل( 1999.

- اتفاقية ب�شاأن احلقوق ال�شا�شية للمراأة )1954(.

الزواج  ل�شن  الأدنى  واحلد  بالزواج،  الر�شا  ب�شاأن  اتفاقية   -

وت�شجيل عقود الزواج )1962(.

- التفاقية اخلا�شة بو�شع الالجئني )1950(.

- الربوتوكول اخلا�ص بو�شع الالجئني )1966(.

- اتفاقيات منظمة العمل الدولية “حقوق الإن�شان“ )182 اتفاقية(.

- الإعالن اخلا�ص باملدافعني عن حقوق الإن�شان )1998(.

- الإعالن اخلا�ص بحقوق املعوقني)1975(.

وحت�شني  عقلى  مبر�ص  امل�شابني  الأ�شخا�ص  حماية  مبادئ   -

الرعاية ال�شحية العقلية )1991(.

- الإعالن اخلا�ص بحقوق املتخلفني عقليا )1971(.

-  اإعالن ب�شاأن مر�ص الإيدز)2001(.
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-  قواعد الأمم املتحدة ب�شاأن حماية الأحداث املجردين من حريتهم 

.)1990(

املهاجرين واأفراد  العمال  الدولية حلماية حقوق جميع  التفاقية   -

اأ�رصهم )1990(.

الرب والبحر  املهاجرين عن طريق  تهريب  - بروتوكول مكافحة 

عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  املكمل  واجلو، 

الوطنية)2000(.

- اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوى العاقة 2006.

اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة:

- اتفاقية مناه�شة التعذيب )1984(.

- الربوتوكول امللحق باتفاقية التعذيب “زيارات مقار الحتجاز” 

.)2002(

- اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�رصى )1965(.

- التفاقية الدولية ملناه�شة الف�شل العن�رصى فى الألعاب الريا�شية 

.)1985(

- التفاقية اخلا�شة مبكافحة التمييز فى جمال التعليم )1960(.

عليها  واملعاقبة  العن�رصى  الف�شل  لقمع جرمية  الدولية  التفاقية   -

.)1976(

الق�رصى  الدولية حلماية جميع الأ�شخا�ص من الختفاء  - التفاقية 

2006
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اتفاقيات توفر حماية فى حاالت معينة “النزاع امل�ضلح”: 

امللحقة  وبروتوكولتها   )1949( الأربع  جنيف  اتفاقيات   -

.)1977(

النزاع  حالة  فى  الثقافية  املمتلكات  حماية  ب�شاأن  لهاى  اتفاقية   -

امل�شلح )1954(.

- اتفاقية لهاى ب�شاأن حقوق وواجبات الدول املحايدة والأ�شخا�ص 

املحايدين فى حالة احلرب )1907(.

الطوارئ  حالت  فى  والأطفال  الن�شاء  حماية  ب�شاأن  اإعالن   -

واملنازعات امل�شلحة )1974(.

اتفاقيات حلماية العدالة اجلنائية الدولية:

- النظام الأ�شا�شى للمحكمة اجلنائية الدولية )1998(.

- اتفاقية منع جرمية الإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )1948(.

- اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة �شد الإن�شانية 

.)1968(

ومعاقبة  وت�شليم  واعتقال  تعقب  يف  الدويل  التعاون  مبادئ   -

الإن�شانية  �شد  واجلرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  املذنبني  الأ�شخا�ص 

.)1973(
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جمموعة االإعلنات وجمموعات املبادئ 

ومدونات ال�ضلوك والقواعد النموذجية: 

لـ)حماية ال�شجناء- واجبات املوظفني– ا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية- 

دور املحامني- اأع�شاء النيابة العامة- دور الأطباء فى ال�شجون(.

االآليات االإقليمية حلقوق االإن�ضان:

 1950 روما  يف  ال�شادرة  واحلريات  الإن�شان  حماية  اتفاقية   -

)النظام الأوروبى( .

- التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�شان، ال�شادرة يف �شان خو�شيه 

1969 )النظام الأمريكى(. 

- امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب، ال�شادر يف نريوبي 

1981 )النظام الأفريقى(.

 2004 القاهرة  فى  ال�شادر  الإن�شان،  حلقوق  العربى  امليثاق   -

)النظام العربى(.
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املراجع

و�شع الفرد فى القانون الدوىل املعا�رص- �شل�شلة الدرا�شات )4(   -1

احلملة الدولية حلقوق الإن�شان– الأمم املتحدة– نيويورك1991.

النظرية  بني  مقارنة  درا�شة  الإن�شان  حقوق  الر�شيدى–  د.اأحمد   -2

والتطبيق- مكتبة ال�رصوق الدولية- القاهرة 2005.

القت�شادى  املجل�ص  تطوير  �شتا-  الوني�ص  عبد  د.اأحمد   -3

والجتماعى- الهيئة العامة للكتاب- القاهرة 1989.

حقوق  حلماية  الدولية  املتحدة  الأمم  اآليات  القادر-  عبد  نذار   -4

الإن�شان– معهد جنيف حلقوق الإن�شان- بدون �شنة ن�رص.

حم�شن عو�ص “حمرر” الدليل العربى حلقوق الإن�شان– املنظمة   -5

العربية حلقوق الإن�شان–القاهرة 2005.
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الأول–  املجلد  الإن�شان-  حقوق  ميدان  فى  املتحدة  الأمم  اإعمال   -6

الأمم املتحدة– نيويورك 1990.

الإن�شان-  حلقوق  الأممية  املنظومة  اآليات  بطاهر–  د.بوجالل   -7

املعهد العربى حلقوق الإن�شان–تون�ص 2004.

ميثاق الأمم املتحدة- اإدارة �شئون الأمم املتحدة –جنيف.  -8

املوقع الإلكرتونى على ال�شبكة الدولية للمعلومات  جلامعة مني�شوتا   -9

بالوليات املتحدة الأمريكية

 http://www1.umn.edu/humanrt

ح�شاد  اجلديد:  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  اإن�شاء  براهيم،  مغنى   -10

موؤ�ش�شة  العوملة،  حول  حوار  يف  املوؤ�ش�شي،  البناء  لعام  وحتليل 

فريدري�ص اأيبريت �شتيتونغ، 2007.

حقوق  جمل�ص  يف  احلكومية  غري  املنظمات  دور  نادر،  لو�شيا   -11

الإن�شان، يف:

 International journal on human rights، Human 

Rights University Network، 2007



119

ملحـــق
قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
باإن�ساء جمل�س حقوق الإن�سان 
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ملحق رقم )1(
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ملحق رقم )2(

اخلطوط الإر�سادية لتقدمي البيانات اخلطية 

اخلا�ضة باملنظمات غري احلكومية

لت�شهيل عملية تقدمي البيانات اخلطية اخلا�شة باملنظمات غري احلكومية، 

ترجو الأمانة العامة ملجل�ص حقوق الإن�شان من املنظمات غري احلكومية 

اأن ت�ستعني باخلطوط االإر�سادية املذكورة اأدناه للتقدمي:                                           

املكانة اال�ضت�ضارية: للتذكري، فاملنظمات غري احلكومية ذات مكانة 

اأو  خا�شة،  اأو  )عامة،  وال�شيا�شي  الإقت�شادي  املجل�ص  مع  ا�شت�شارية 

اإىل جمل�ص حقوق  بيانات خطية  تقدم  اأن  التي ميكنها  فقط  قائمة( هى 

مبكانة  تتمتع  ل  التي  احلكومية  غري  املنظمات  على  وينبغي  الإن�شان. 

وقد  البيانات،  هذه  مثل  ال�شرتاك يف  تبدي رغبتها يف  اأن  ا�شت�شارية 

البيان:  اأدنى  يف  حا�شية  �شكل  وعلى  حدة،  على  كال  اأ�شماوؤها  تكون 

واجلدير بالذكر اأن »ا�شم )اأو اأ�شماء املنظمات غري احلكومية( التي قد 

حتظى بن�شيب الآراء التي يتم الإعراب عنها يف هذا البيان«. )انظر 

»النموذج 1« و »النموذج 2« لالإر�شاد(
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اأن ت�شرتعي  طول الَن�س: تود الأمانة العامة ملجل�ص حقوق الإن�شان 

ي�شمح  الذي   ،31/1996 رقم  للقرار  احلكومية  غري  املنظمات  انتباه 

ذات  احلكومية  غري  للمنظمات  كلمة   2000 اأ(   : بـ  اخلطية  للبيانات 

احلكومية  للمنظمات غري  كلمة  العامة، ب(1500  ال�شت�شارية  املكانة 

ذات املكانة ال�شت�شارية اخلا�شة والقائمة.

اخلطية: البيانات  I-تقدمي 
اأن ت�شِلّم البيانات اخلطية اخلا�شة بها  1(على املنظمات غري احلكومية 

اإىل الأمانة العامة ملجل�ص حقوق الإن�شان عن طريق الربيد الإلكرتوين 

hrcngo@ohchr.org  :وهو  .

1-�شتوؤكد الأمانة العامة ملجل�ص حقوق الإن�شان على تلقيها البيانات عرب 

الربيد الإلكرتوين.

2-مل تعد هناك حاجة للمنظمات غري احلكومية باأن تر�شل ن�شخة ثانية 

عن طريق الفاك�ص اأو ن�شخة ورقية لالأمانة العامة.

2(ال�شكل: يجب حفظ البيانات اخلطية على �شكل م�شتند »وورد« )ولي�ص 

على  حفظها  يتم  اأن  اأي�شًا  ويجب  اآخر(.  �شكل  اأي  على  اأو   PDF م�شتند 

عن  متتنع  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  على  )ينبغي  »وا�شحة«  �شفحة 

ا�شتخدام راأ�شية الأمم املتحدة(.

3(ال�شطر اخلا�ص بكتابة ا�شم املو�شوع: يف ال�شطر اخلا�ص بكتابة ا�شم 

البيانات(،  )اأو  للبيان  املرافقة  الإلكرتوين  الربيد  املو�شوع يف ر�شالة 

التقدمي،  املنظمة غري احلكومية )الرئي�شية( �شاحبة  ا�شم  اإدراج  ُيرجى 



129

على �شبيل املثال: »ا�شم املنظمة غري احلكومية- بيانات خطية ُمقّدمة اإىل 

اجلل�شة الثامنة ملجل�ص حقوق الإن�شان« .

4(يجب على املنظمات غري احلكومية اأن تقدم ن�شخة من الن�ص النهائي 

مرحلة  يف  املراجعة  الن�شخ  تقبُّل  ال�شعب  من  �شيكون  لأنه  لبياناتها، 

لحقة.

باللغات  البيانات  تقدم  اأن  احلكومية  غري  للمنظمات  ميكن  5(اللغة: 

الإجنليزية، اأو الفرن�شية، اأو الأ�شبانية،

الربيد  نف�شه ويف ر�شالة  الوقت  البيانات يف  تر�شل جميع  اأن  1-يجب 

الإلكرتوين نف�شها، حر�شًا على �شال�شة ن�رص البيانات، وعلى اأن تكون 

كل لغة من ن�ص البيان حمفوظة على �شكل م�شتند منف�شل.

2-اإذا كان هناك ترجمة ر�شمية موجودة ل�شم املنظمة )املنظمات( غري 

احلكومية امُلقّدمة للبيان اخلطي، ُيرجى التاأكد من اأن ا�شم املنظمة غري 

احلكومية ُي�شاهي لغة البيان. وبخالف ذلك، ا�شتخدم ال�شم الر�شمي 

يف اللغة املوجودة.

غري  باملنظمة  الت�شال  طرق  اإدراج  ُيرجى  الت�شال:  6(طرق 

ذلك،  يف  مبا  بالبيان،  اخلا�شة  الت�شال  تفا�شيل  بداية  يف  احلكومية 

التليفون،  ورقم  )ال�شم،  به  الت�شال  ميكن  الذي  الرئي�شي  ال�شخ�ص 

والربيد اللكرتوين(.

بداية  اأُدخل يف  قد  العنوان  اأن  التاأكد من  ُيرجى  املو�شوع:  7(عنوان 

البيان )بخط Times New Roman(، ومقا�ص »12«، وخط اأ�شود 

عري�ص »Bold«، و حروف �شغرية(.
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 Times« ا�شتخدام  يرجى  الرئي�شي،  للن�ص  اخلط:  ونوع  8(ال�شكل 

اأما   ،»Justified« و   ،»12« ومقا�ص   ،»New Roman

 ،»10« ومقا�ص   ،»Times New Roman« للحا�شية،  بالن�شبة 

.»Justified»و

قبل  البيان  الإمالئي على  التدقيق  ت�شغيل  ُيرجى  الإمالئي:  9(التدقيق 

التقدمي.

ال�شك  حالة  يف  احلكومية:  غري  باملنظمة  اخلا�شة  البيانات  قاعدة   )10

ُيرجى  حكومية،  غري  ملنظمة  ال�شت�شارية  املكانة  اأو  ال�شم  دقة  يف 

الرجوع اإىل مكتب الأمم املتحدة، جنيف- قاعدة بيانات املنظمات غري 

احلكومية: 

http://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/

3101491B86487F6D80256EFC0061DFD9?Opent 

املُقّدمة: امللفات  II-ت�ضمية 
يرجى التاأكد من اإدراج املعلومات التالية يف ا�شم امللف )امللفات( امُلرفقة 

يف البيانات اخلطية: 

1(اللغة التي متت بها كتابة البيان، متبوعة بـ

ال�شم  ا�شتخدام  )يجوز  للبيان  مة  املقدِّ احلكومية  غري  املنظمة  ا�شم 

املخت�رص(.
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2(اأمثلة:

1(بالن�شبة لبيان فردي: ا�شم املنظمة غري احلكومية بالإجنليزية.

احلكومية  غري  املنظمات  جمموعة  ا�شم  بيانات:  ملجموعة  2(بالن�شبة 

بالإجنليزية.

للبيانات: III-مناذج 
البيانات اخلطية، فقد  العملية املرتتبة على تقدمي  لت�شهيل وتعجيل تنفيذ 

للتقدمي  مناذج  ثالثة  الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  العامة  الأمانة  ح�رّصت 

لالأخذ بها.

1(النموذج االأول: 

i(    )اأ(: البيانات الفردية امُلقّدمة باللغة الإجنليزية فقط.

ii(   )ب(: البيانات الفردية امُلقّدمة باللغة الفرن�شية فقط.

iii( )ج(: البيانات الفردية امُلقّدمة باللغة الإ�شبانية فقط.

باللغات،  ُمقّدمة  البيانات  من  جمموعة  الثاين:  النموذج  ب( 

الإجنليزية، والفرن�شية، والإ�شبانية. 
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النموذج االأول )اأ(

تقدمي فردي – لغة واحدة )االإجنليزية(

طرق االت�ضال اخلا�ضة مبنظمة غري حكومية )رئي�ضية( :

ا�ضم املنظمة غري احلكومية: ........................................

ا�ضم �ضخ�س رئي�ضي ميكن االإت�ضال به: ................................

رقم التليفون: .....................................................

الربيد االإلكرتوين: ................................................

اللغة )اأو اللغات(: اإجنليزية فقط

جمل�س حقوق االإن�ضان

اجلل�ضة الثامنة

املنظمة  با�ضم  ُمقّدمة  خطية  بيانات  عامة:  ا�ضت�ضارية  مكانة  يف  كانت  اإذا 

ذات  حكومية  غري  منظمة  ُوجد(,  اإذا  املخت�ضر  )اال�ضم  احلكومية  غري 

مكانة ا�ضت�ضارية عامة. 

اإذا كانت يف مكانة ا�ضت�ضارية خا�ضة: بيانات خطية ُمقّدمة با�ضم املنظمة 

ذات  حكومية  غري  منظمة  ُوجد(,  اإذا  املخت�ضر  )اال�ضم  احلكومية  غري 

مكانة ا�ضت�ضارية خا�ضة.

اإذا كانت يف مكانة ا�ضت�ضارية قائمة: بيانات خطية ُمقّدمة با�ضم املنظمة 

ذات  حكومية  غري  منظمة  ُوجد(,  اإذا  املخت�ضر  )اال�ضم  احلكومية  غري 

مكانة ا�ضت�ضارية قائمة.

العنوان:

اأدِخل عنوان املو�ضوع بـ : TNR( 12(,  اأ�ضود عري�س, حروف �ضغرية

الن�س:

)TNR( 12 [Justified: اأدخل الن�س بـ

 , TNR] 10, Justified 1.اأدخل ا�ضم / اأ�ضماء املنظمات غري احلكومية بدون املكانة اال�ضت�ضارية

وقد حتظى اأي�ضًا بن�ضيب من االآراء التي مت االإعراب عنها يف هذا البيان.

. TNR] 12, [Justified 2. اأدخل احلا�ضية اإذا كانت ُمدرجة
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النموذج الثاين 

التقدمي اجلماعي–ثلث لغات 

)اإجنليزية, وفرن�ضية, واإ�ضبانية(

طرق االت�ضال اخلا�ضة مبنظمة غري حكومية )رئي�ضية( :

ا�ضم املنظمة غري احلكومية: ........................................

ا�ضم �ضخ�س رئي�ضي ميكن االإت�ضال به: ................................

رقم التليفون: .....................................................

الربيد االإلكرتوين: ................................................

اللغة )اأو اللغات(: االإجنليزية, والفرن�ضية, واالإ�ضبانية

جمل�س حقوق االإن�ضان

اجلل�ضة الثامنة

)اال�ضم  احلكومية  غري  املنظمة  ا�ضم  قبل  من  ُمقّدم  جماعي  خّطي  بيان 

املخت�ضر اإذا وجد(, منظمة غري حكومية ذات مكانة ا�ضت�ضارية عامة.

)اال�ضم  احلكومية  غري  املنظمة  ا�ضم  قبل  من  ُمقّدم  جماعي  خّطي  بيان 

املخت�ضر اإذا وجد(, منظمة غري حكومية ذات مكانة ا�ضت�ضارية خا�ضة.

)اال�ضم  احلكومية  غري  املنظمة  ا�ضم  قبل  من  ُمقّدم  جماعي  خّطي  بيان 

املخت�ضر اإذا وجد(, منظمة غري حكومية ذات مكانة ا�ضت�ضارية قائمة.

العنوان:

اأدِخل عنوان املو�ضوع بـ : TNR( 12(,  اأ�ضود عري�س, حروف �ضغرية

الن�س:

)TNR( 12 [Justified: اأدخل الن�س بـ

 , TNR] 10, Justified 1.اأدخل ا�ضم / اأ�ضماء املنظمات غري احلكومية بدون املكانة اال�ضت�ضارية

وقد حتظى اأي�ضًا بن�ضيب من االآراء التي مت االإعراب عنها يف هذا البيان.

. TNR] 12, [Justified 2. اأدخل احلا�ضية اإذا كانت ُمدرجة
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ملحق رقم )3(

مناذج وترتيبات املداخلت ال�ضفوية 

للمنظمات غري احلكومية:

التالية؛ لرتتيب زمن احلديث اخلا�ص  النماذج والرتتيبات  اقرتاح  مت 

بني  ما  تنعقد  �شوف  التي  الجتماعات  يف  احلكومية  غري  باملنظمات 

الأ�شبوعني الأول والثالث من اجلل�شة العتيادية الثامنة ملجل�ص حقوق 

الإن�شان 2-18 يونيو 2008.

وتاأخذ هذه الرتتيبات فى العتبار تلك الرتتيبات التى مت تطويرها فى 

هذا ال�شاأن من اجلل�شة الأوىل ملجل�ص حقوق الإن�شان، والتى مت تطبيقها 

فى اجلل�شات ال�شابقة للمجل�ص، كما تهدف هذه الرتتيبات اإىل م�شاعدة 

حقوق  ملجل�ص  الثامنة  اجلل�شة  لدى  املعتمدة  احلكومية  غري  املنظمات 

املنظمات  وخا�شة  ال�شفوية  مداخالتها  وتن�شيق  تخطيط  على  الإن�شان 

غري احلكومية غري املمثلة فى جنيف ب�شوي�رصا.
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املداخلت ال�ضفوية للمنظمات غري احلكومية 

فى املناظرات واملناق�ضات العامة:

املناظرات  فى  مداخالتها  تقدم  اأن  احلكومية  غري  للمنظمات  ميكن 

واملناق�شات اجلارية بخ�شو�ص اأى من املو�شوعات الأ�شا�شية املطروحة 

على الأجندة. وتكون املداخالت املنفردة للمنظمات غري احلكومية بحد 

اأق�شى ثالث دقائق لكل منها. و�شيتم و�شع البيانات واملداخالت التى 

اأكرث من منظمة غري حكومية ب�شكل م�شرتك ومت�شامن )متثل  تقدمها 

ولكن  املتحدثني.  قائمة  قمة  على  التوقيع(  فى  امل�شاركني  من  عددًا 

غري  للمنظمات  امل�شرتكة  للبيانات  اإ�شافى  زمن  اأى  تخ�شي�ص  يتم  لن 

احلكومية.

املداخلت ال�ضفوية للمنظمات غري احلكومية 

فى احلوارات التفاعلية مع اأ�ضحاب الواليات 

فى اإطار االإجراءات اخلا�ضة:

ميكن للمنظمات غري احلكومية اأن ت�شارك فى احلوارات التفاعلية التى 

تنعقد مع اأ�شحاب الوليات يف اإطار الإجراءات اخلا�شة. ويجب اأن 

واملو�شوعات  الق�شايا  على  التفاعلية  احلوارات  فى  املداخالت  تركز 

والتعليقات ذات ال�شلة بتقارير الإجراءات اخلا�شة بح�شب العتبار.

فى  احلكومية  غري  للمنظمات  املنفردة  والت�شاوؤلت  املداخالت  تكون 

احلوارات التفاعلية مع اأ�شحاب الوليات يف اإطار الإجراءات اخلا�شة 

اإىل  منفردة  تقدميها  عند  منها  لكل  دقيقتان  قدره  اأق�شى  بحد  متاحة 

اأ�شحاب الوليات يف اإطار الإجراءات اخلا�شة ذوى ال�شلة، وتكون 

اأ�شحاب الوليات يف  اأق�شى قدره ثالث دقائق عندما يتم جتميع  بحد 
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اإطار الإجراءات اخلا�شة فى جمموعة ت�شمهم معا.

غري  املنظمات  ذلك  فى  )مبا  الآخرين  املراقبني  مداخالت  تكون 

احلكومية( �شابقًة على التعليقات اخلتامية مع اأ�شحاب الوليات.

فى  مداخالتها  فى  احلكومية  غري  للمنظمات  املتاح  الإجماىل  الوقت 

لكل  دقائق  ع�رص  قدره  الوليات  اأ�شحاب  مع  التفاعلية  احلوارات 

�شاحب ولية بعينه.

�شياغة  اأو  جتميع  كيفية  على  لذلك  الإجماىل  الوقت  يعتمد  و�شوف 

هناك  يكون  اأن  ميكن  اأنه  )مبعنى  التفاعلية  احلوارات  جمموعات 

�شاحب ولية خا�شة واحد اأو اثنني اأو ثالثة لكل اجتماع(.

على  احلكومية  غري  املنظمات  جميع  وقوى  كبري  ب�شكل  ن�شجع  ونحن 

التن�شيق فيما بينها من اأجل تعظيم ا�شتفادتها من الوقت الإجماىل املتاح 

للمنظمات غري احلكومية.

املداخلت ال�ضفوية للمنظمات غري احلكومية 

ما بعد عملية حتديث املعلومات التى يقدمها 

املفو�س ال�ضامى حلقوق االإن�ضان باالأمم املتحدة:

يجب اأن تركز املداخالت فى احلوارات التفاعلية مع املفو�ص ال�شامى 

حلقوق الإن�شان بالأمم املتحدة على املو�شوعات والق�شايا والتعليقات 

ذات ال�شلة بالتقارير التى تقدمها املفو�شية العليا بالأمم املتحدة. وتكون 

املداخالت والأ�شئلة املنفردة من املنظمات غري احلكومية فى احلوارات 

التفاعلية بحد اأق�شى قدره ثالث دقائق لكل منها.
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املداخلت ال�ضفوية للمنظمات غري احلكومية 

فى احلوارات التفاعلية للمراجعة والرت�ضيد والتح�ضني:

باملراجعة  املتعلقة  التفاعلية  احلوارات  فى  املداخالت  تكون  اأن  يجب 

والرت�شيد والتح�شني لتكليفات الإجراءات اخلا�شة مركزًة على الأ�شئلة 

والتعليقات اخلا�شة بعمليات املراجعة والتقييم لكل من هذه التكليفات. 

املنظمات  ذلك  فى  –مبا  الآخرين  املراقبني  مداخالت  تكون  و�شوف 

غري احلكومية– �شابقًة على املالحظات اخلتامية التى يقدمها الرعاة لهذا 

احلدث.

حقوق  جمل�ص  بوا�شطة  عليها  املوافقة  متت  التى  الرتتيبات  وبح�شب 

املنفردة  والأ�شئلة  املداخالت  فاإن   ،2007 �شبتمرب   5 فى  الإن�شان 

والرت�شيد  للمراجعة  التفاعلية  احلوارات  فى  احلكومية  للمنظمات غري 

والتح�شني �شتكون بحد اأق�شى قدره دقيقتان لكل منها، و�شيكون الوقت 

املتاح ملداخالت املنظمات غري احلكومية فى كل من احلوارات التفاعلية 

للمراجعة والرت�شيد والتح�شني مبقدار 15 دقيقة اإجماًل.

اأولوية الت�ضجيل:

املتحدثني  قائمة  املنظمات غري احلكومية عند ت�شجيلها فى  يكون مطلوبًا من 

حتدد  اأن  الإلكرتونى–  الربيد  خالل  من  اأو  الت�شجيل  مكتب  لدى  –�شواء 
املقرر  بالجتماعات  يتعلق  فيما  لها  الأوىل  الثالث  اأو  املداخلتني  اأولويات 

ملجل�ص  الثامنة  العتيادية  اجلل�شة  من  والثالث  الأول  الأ�شبوعني  فى  عقدها 

حقوق الإن�شان؛ لكى ي�شاعد ذلك على اإدارة وتخ�شي�ص الوقت املنا�شب عند 

احلاجة اإىل ذلك.



139

ملحق رقم )4(

م�ضاركة الدول العربية فى جمل�س حقوق 
)1()HRC( االإن�ضان التابع للأمم املتحدة

املجموعة االإفريقية:

)وفقا للفقرة ال�شابعة من قرار اجلمعية العامة رقم 251/60، ت�شغل البلدان 

الأفريقية ثالثة ع�رص مقعدا يف املجل�ص. ومنذ عام 2006، بلغ عدد الدول 

الأفريقية الأع�شاء يف املجل�ص �شبع ع�رصة دولة(

الإ�سلمي املوؤمتر  منظمة  يف  ع�سو   - العربية  الدول  جامعة  لدى  ع�سو   /  2007-2006 • اجلزائر 

•اأجنول 2010-2007 

• بوركينا فا�سو 2008-2011 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي  

•الكامريون 2006-2009 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي 

• جيبوتي 2006-2009 / ع�سو لدى جامعة الدول العربية - ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

• م�سر 2007-2010 / ع�سو لدى جامعة الدول العربية - ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي )املن�سق احلايل للمجموعة الإفريقية(
•الغابون 2006-2008 , 2008-2011 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

• غانا 2008-2006, 2011-2008

• مدغ�سقر 2010-2007

• مايل 2008-2006

• موري�سيو�س 2009-2006

•املغرب 2006-2007 / ع�سو لدى جامعة الدول العربية - ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

• نيجرييا 2006-2009 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي )الرئي�س احلايل ملجل�س حقوق الإن�سان(

• ال�سنغال 2006-2009 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي
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•جنوب اإفريقيا 2007-2006 , 2010-2007

•تون�س 2006-2007 / ع�سو لدى جامعة الدول العربية - ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

•زامبيا 2008-2006 , 2011-2008

املجموعة االآ�ضيوية

ت�شغل   ،251/60 رقم  العامة  اجلمعية  قرار  من  ال�شابعة  للفقرة  )وفقا 

عام  ومنذ  املجل�ص.  يف  مقعدا  ع�رص  ثالثة  الآ�شيوية  البلدان  جمموعة 

ع�رصة  اأربع  املجل�ص  يف  الأع�شاء  الآ�شيوية  الدول  عدد  بلغ   ،2006

دولة(.

•البحرين 2006-2007 , 2008-2011/ ع�سو لدى جامعة الدول العربية-ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

• بنجلدي�س 2006-2009 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

•ال�سني 2009-2006

• الهند 2007-2006 , 2010-2007

•اأندوني�سيا 2006-2007 , 2007-2010 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

• اليابان 2008-2006 , 2011-2008

•الأردن 2006-2009 / ع�سو لدى جامعة الدول العربية - ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

•ماليزيا 2006-2009 / ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

• باك�ستان 2006-2008 , 2008-2011/ ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي )الرئي�س احلايل ملنظمة املوؤمتر الإ�سلمي(
• الفلبني 2007-2006 , 2010-2007

•قطر 2007-2010 / ع�سو لدى جامعة الدول العربية - ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

•جمهورية كوريا 2008-2006 , 2011-2008

•اململكة العربية ال�سعودية 2006-2009 / ع�سو لدى جامعة الدول العربية - ع�سو يف منظمة املوؤمتر الإ�سلمي

• �سرييلنكا 2008-2006

)1(ملحوظة: الدول التي حتتها خط، هي الدول الأع�شاء الآن يف املجل�ص.
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 الدول العربية فى جمل�س حقوق االإن�ضان

)حتليل نقدي(

تاأثري الدول العربية:

نفوذها  اأكرثها  واأحد  احتادا،  الكتل  اأكرث  العربية  الدول  متثل 

ويرجع  املتحدة.  لالأمم  التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  يف  و�رصرا، 

هذا اإىل قدرة الدول العربية على ال�شتفادة من التجمعات اجلغرافية/

العربية  الدول  جامعة  بينها:  ومن  الإقليمية،  وعرب  القائمة  ال�شيا�شية 

الإن�شان(،  حقوق  جمل�ص  يف  العربية  املجموعة  اأي�شا  متثل  )والتي 

الدول  وتوؤثر  الأفريقية.  واملجموعة  الإ�شالمية،  الدول  ومنظمة 

العربية تاأثريا بالغ الأهمية على ال�شيا�شات التي تنتهجها املنظمات اآنفة 

الذكر، واملواقف التي تتخذها من خالل عدة طرق. 

املوؤمتر  منظمة  رئي�ص  مثل  وحلفاوؤها  العربية،  الدول  وت�شمن 

الإ�شالمي )باك�شتان(، اأن هذه املجموعات تعمل معا حتت مظلة جمل�ص 

اإليها املجل�ص.  حقوق الإن�شان من اأجل التحكم يف النتائج التي يخل�ص 

وتو�شح القوائم املذكورة اأعاله كرثة عدد الدول الأع�شاء يف جامعة 

من  كل  اإىل  تنتمي  والتي  الإ�شالمي،  املوؤمتر  ومنظمة  العربية  الدول 

املجموعات الأفريقية والآ�شيوية يف جمل�ص حقوق الإن�شان. واجلدير 

املجموعات  بني  من  موجودة  الكربى  العربية  الدول  اأن  بالذكر 

بينها  فيما  املواقف  بتن�شيق  تقوم  فاإنها  وبالتايل  والآ�شيوية،  الأفريقية 

والآ�شيوية  الأفريقية  املجموعات  على  تاأثريها  تعظيم  من  تتمكن  حتى 

على حد �شواء.
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دول �ضمال اأفريقيا العربية فى جمل�س حقوق االإن�ضان

وتاأثريها على املجموعة االأفريقية :

اإن دول �شمال اأفريقيا، ل�شيما م�رص، واجلزائر، واملغرب، واإىل 

ن�شاطا وتاأثريا داخل  الدول  اأكرث  اأحد  حد ما تون�ص، كانت ول تزال 

اإن�شاوؤه. وقد جنحت تلك الدول يف  اأن مت  جمل�ص حقوق الإن�شان منذ 

حتقيق هذا التاأثري، يف املقام الأول، من خالل تكري�ص الوقت واملوارد 

الأفريقية  الدول  كتلة  داخل  القيادية  بالأدوار  لال�شطالع  الالزمة 

املجموعة  رئا�شة  اقت�رصت  الأن  وحتى  الإن�شان.  حقوق  جمل�ص  يف 

الأفريقية يف جمل�ص حقوق الإن�شان على دول �شمال اأفريقيا: اجلزائر 

يف ال�شابق ثم م�رص الآن.

ول�شوء احلظ، ا�شتغلت دول �شمال اأفريقيا هذه املنا�شب وما يتبعها 

وجداول  �شيا�شات  تنفيذ  يف  الأفريقية  الكتلة  داخل  ونفوذ  �شلطات  من 

يتعلق  فيما  �شواء  الإن�شان،  حقوق  جمل�ص  داخل  مثمرة  غري  اأعمال 

ذات  اجلوهرية  الق�شايا  اأو  الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  املوؤ�ش�شي  بالتطوير 

ال�شلة بحقوق الإن�شان.

على امل�شتوى املوؤ�ش�شي:  نفذت كل من اجلزائر، وم�رص، وتون�ص 

الت�شكيل  عملية  خالل  حا�شمة،  ا�شرتاتيجيات  واملغرب  ما(،  حد  )اإىل 

 ،2007 اإىل   2006 من  الفرتة  يف  الإن�شان  حقوق  ملجل�ص  املوؤ�ش�شي 

ترمي اإىل تقليل م�شاركة اخلبري امل�شتقل واملنظمات غري احلكومية داخل 

زيادة  اإىل  ذاته  الوقت  يف  ترمي  كما  اجلديد،  الإن�شان  حقوق  جمل�ص 

نفوذ الدول من اأجل التحكم يف النتائج التي يخل�ص اإليها جمل�ص حقوق 

الإن�شان والعمليات التي يقوم بها. بعبارة اأخرى، �شعت تلك الدول اإىل 

�شمان اأنها قادرة على اعرتا�ص اأو انتقاد قدرة جمل�ص حقوق الإن�شان 
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لالإن�شان،  ال�رصعية  باحلقوق  املرتبطة  واملواقف  الق�شايا  معاجلة  على 

الوقت  تناولها... ويف  اأجل  الإن�شان من  اأن�شئ جمل�ص حقوق  والتي 

الن�ص اخلا�ص  الر�شمية على  ال�شبغة  اإ�شفاء  فيه من  الذي مت النتهاء 

مبجل�ص حقوق الإن�شان، فاإن هذا الن�ص يتم تر�شيخه الآن من خالل 

املمار�شة وال�شبق يف جمل�ص حقوق الإن�شان. ويف هذا ال�شياق املرتبط 

بالتكوين املوؤ�ش�شي، ل تزال دول �شمال اأفريقيا، وخا�شة م�رص التي 

فقد  ال�شلبية.  �شديد  دورا  تلعب  الأفريقية،  املجموعة  رئا�شة  تتوىل 

حاولت م�رص، على �شبيل املثال، اإلغاء وليات جميع الدول الأفريقية 

يف جمل�ص حقوق الإن�شان.

داخل  نفوذها  اأفريقيا  �شمال  دول  ا�شتغلت  الواقعي:  امل�شتوى  على 

املجموعة الأفريقية لتحقيق اأولويات املجموعة الأفريقية )والتي تعرف 

عادة على اأنها الدول الأع�شاء يف جامعة الدول العربية(. ويتجلى هذا 

الو�شع يف ق�شية دارفور يف ال�شودان. وقد حاولت دول �شمال اأفريقيا 

، وكذلك بع�ص الدول الأع�شاء يف جامعة الدول العربية، وقف جميع 

املحاولت الدولية الرامية اإىل ممار�شة ال�شغط على احلكومة ال�شودانية 

من اأجل اتخاذ موقف فعلى يهدف اإىل حت�شني الو�شع يف دارفور. وقد 

ا�شتغلت دول �شمال اأفريقيا، يف جمل�ص حقوق الإن�شان، ل�شيما م�رص 

قدرة  لإ�شعاف  الأفريقية،  املجموعة  رئا�شة  يف  من�شبها  واجلزائر، 

�شبيل  )على  دارفور.  ق�شية  التعامل مع  الإن�شان على  جمل�ص حقوق 

املثال: مت اإدراج املهمة املنوط بها جمموعة خرباء دارفور حتت مهمة 

املقرر اخلا�ص بال�شودان(.
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الطبيعة غري الدميوقراطية للقيادة ال�ضمال اأفريقية

للكتلة االأفريقية فى جمل�س حقوق االإن�ضان:

للطبيعة  الأفريقية  للمجموعة  اأفريقيا  �شمال  دول  قيادة  افتقرت   

بعبارة  القيادة.  تلك  بها  تت�شم  اأن  ينبغي  التي  والدميوقراطية  التمثيلية 

املجموعة  اأولويات  تعزز  اأن  اأفريقيا  �شمال  دول  حتاول  اأخرى، 

قيادتها  ا�شتغالل  خالل  من  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  يف  الأفريقية 

للمجموعة الأفريقية بطريقة ل متثل الكتلة الأفريقية متثيال مالئما. فعلى 

�شبيل املثال، حاولت م�رص اأن تتخل�ص من جميع مهام الدول الأفريقية 

على الرغم من ابداء الكثري من الدول الأفريقية تاأييدها لهذا النظام، 

ومن بينها الدول التي اأرادت اأن حتتفظ مبهامها داخل املجل�ص. 

االأرا�ضي والدول العربية االأخرى:

يف  الأع�شاء  الدول  بع�ص  مع  اأفريقيا  �شمال  دول  اآراء  توحدت 

جامعة الدول العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�شالمي ب�شاأن بع�ص الق�شايا 

من اأجل خروج جمل�ص حقوق الإن�شان بنتائج �شلبية. كما تقوم �شوريا 

اأو ل تزال دول  التي كانت  العربية،  الدول  وفل�شطني وغريهما من 

حقوق  جمل�ص  داخل  العربية  للدول  ال�شيا�شي  الدعم  بتقدمي  مراقبة، 

الإن�شان من خالل اإ�شدار البيانات اأو اإطالق مبادرات التعاون التي 

ت�شتهدف م�شئويل جمل�ص حقوق الإن�شان والوفود التابعة له.

يف  الواقعة  غري  العربية  الدول  جامعة  يف  الأع�شاء  الدول  اأيدت 

�شمال اأفريقيا )ال�شعودية، والبحرين، وقطر، والأردن، وجيبوتي( 
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تاأييدا بالإجماع، يف اأغلب الأحوال، املبادرات التقييدية وال�شارة التي 

دارفور.  وق�شية  املوؤ�ش�شي  التطوير  حول  اأفريقيا  �شمال  دول  تطلقها 

اإعادة تعريف  اأطلقت هذه الدول عملية تهدف اإىل  عالوة على ذلك، 

احلق يف حرية التعبري من خالل ق�شية ازدراء الأديان.

التي  البارزة  الق�شايا  اأهم  اأحد  الأديان  ازدراء  ق�شية  اأ�شبحت 

)رئي�ص  وباك�شتان  والبحرين،  ال�شعودية،  من  كل  باهتمام  حظيت 

منظمة املوؤمتر الإ�شالمي(. فقد �شعت الكثري من القرارات التي وافقت 

املرتبطة  الدولية  املعايري  تغيري  اإىل  وباك�شتان  العربية  الدول  عليها 

بحرية التعبري تغيريا جذريا بطريقة من �شاأنها رفع احلماية الدولية حلق 

انتقاد بع�ص تف�شريات املعايري والعقائد الدينية. وقد قامت جمموعة من 

الدول العربية والدول الأع�شاء يف منظمة املوؤمتر الإ�شالمي باملوافقة 

على الكثري من القرارات حتت م�شمى حماية الإ�شالم من الفرتاءات.  

وتعتمد هذه القرارات على اللغة الغام�شة نف�شها التي ت�شتخدمها النظم 

بالغا  تقييدا  الكالم  حرية  تقييد  بغية  العربية  املنطقة  داخل  ال�شتبدادية 

)حظر الكالم الذي »يزعزع ال�شالم العام اأو الأخالقيات العامة«(. 

حماولة  يف  الإ�شالم  ق�شية  العربية  الدول  ت�شتخدم  الأمر،  واقع  ويف 

مما  التعبري،  حرية  على  وغام�شة  �شاملة  قانونية  قيود  لفر�ص  منها 

يوؤدي اإىل تقوي�ص املعايري الدولية الرا�شخة حلقوق الإن�شان.
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