الفصل الثاني

خذالن الشعوب:
تقويض دور اﻷمم المتحدة
في مواجهة أزمات حقوق اﻹنسان
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لم تكن ردود فعل مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة عمى مستوى واقع أزمات

وكوارث حقوق اإل نسان التي تمر بيا كثير من بمدان منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا،
وسط تصاعد قدرة تحالف الدول اﻷكثر انتياكًا لحقوق اإلنسان في العالم مثل روسيا والسعودية

والصين ومصر في اليجوم المتكرر عمى عالمية قيم حقوق اإلنسان ،واضعاف المجمس
وألياتو ،بل وحماية أنفسيم وحمفائيم من المساءلة السياسية داخل المجمس عبر عدد من

التكتيكات السياسية والدبموماسية .من ناحية أخرى يفتقد المجمس إلى قيادة دولية فعالة وذات
مصداقية تستطيع استثمار نفوذىا السياسي ،وتحالفاتيا الدولية واإلقميمية من أجل تقوية

المجم س ،وتكمينو من مساندة ضحايا انتياكات حقوق اإلنسان في اشد المناطق صعوبة في
ال عامًا لمجمس حقوق
العالم .في ىذا اإلطار يعرض القسم اﻷول والثاني من ىذا الفصل تحمي ً

اإلنسان التابع لألمم المتحدة (المجمس) ودوره في تعزيز حقوق اإلنسان في البمدان العربية،

ويقدم القسم ا لثاني لمحة عامة موجزة ﻷوضاع محددة تتعمق بحقوق اإلنسان في المنطقة تأتي
عمى أجندة أعمال المجمس في الوقت الراىن .ييدف ىذا الفصل إلى الدعوة لمعمل عمى إعادة
تنشيط المجمس وتقوية دوره في النضال المتواصل من أجل حماية حقوق اإلنسان.

أو ال :الطبيعة المتناقضة لمجلس حقوق اإلنسان:
غالبًا ما يجري تصوير مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بثالث طرق مختمفة:

كمؤسسة تسيطر عمييا مجموعة صغيرة من الدول القوية التي تستخدميا لتحمي نفسيا من
المساءلة الدولية ،وكطرف حاسم وسط حممة مشاعل النضال العالمي من أجل الحرية والكرامة،

أو ببساطة كممارسة عديمة الفائدة في المواقف السياسية المظيرية التي ال تنطوي عمى أىمية
تذكر خارج القاعة التي تجري فييا .وفي واقع اﻷمر ،يمكن مالحظة ىذه الجوانب المتناقضة

1- UN Human Rights Council.
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الثالثة معا في نفس الوقت في أي يوم من أيام انعقاد المجمس .ففي حين تأسس المجمس

لغرض صريح ،ىو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،فإنو قد يوظف أيضًا ﻷغراض أخرى .ففي
غياب جيد استباقي قوي لمتصدي النتياكات حقوق اإلنسان والحترام معايير حقوق اإلنسان،

يمكن أن يتحول المجمس إلى أداة توفر حماية شرعية لالنتياكات المستمرة لحقوق اإلنسان،
وتقوض معايير الحقوق العالمية.

في بعض اﻷوقات أثبت المجمس أنو يمكن أن يمعب دو ًار حاسمًا في تعزيز احترام حقوق

اإلنسان ،والقانون الدولي اإلنساني في جميع أنحاء منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا .ففي
عام

 ،11بعد وقت قصير من بدء احتجاجات واسعة في العديد من الدول العربية ،أطمقت
1

الدول اﻷعضاء في المجمس عددا من المبادرات القطرية المحددة لممنطقة  .ولعب اىتمام
وسائل اإلعالم والتعبئة السياسية التي تولدت حول ىذه المبادرات دو ار حاسما في العديد من

االنتصارات اليامة  -اإلفراج عن سجناء سياسيين ،ووقف العمل بقوانين قمعية ،ومنع إغالق

منظمة غير حكومية ،وما إلى ذلك .وبشكل أعم ،ساعد عمل المجمس المتعمق بالمنطقة أيضا

عمى ضمان إدماج قضايا حقوق اإلنسان في السياسات الفردية لمدول والييئات المتعددة
اﻷطراف تجاه اﻷوضاع اإلقميمية ،وساعد عمى جمع أدلة ومعمومات عن الجيود المبذولة حاليًا
ال لكفالة المساءلة عن االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
ومستقب ً

غير أنو عمى مدى السنوات القميمة الماضية ،كان رد فعل المجمس عمى التصعيد غير

المسبوق لمقمع والعنف من قبل الحكومات والميميشات والجماعات المسمحة في جميع أنحاء
المنطقة قاص ًار بشدة .ففي كثير من اﻷحيان ،جنح المجمس إلى النيج "التوافقي" عندما تعمق

اﻷمر باتخاذ إجراءات بشأن بمد محدد ،وىي حجو تُستخدم لتبرير التقاعس عن اتخاذ إجراءات،

وأصبح السعي وراء الق اررات المتعمقة بالتناول النظري لبعض قضايا حقوق اإلنسان يكتسب
أسبقية عمى اإلجراءات المطموبة لمواجية أزمات حقوق اإلنسان في دول محددة.

 -2اَظر :انتقرٌر انضُوي نًركز انقاهرة ندراصاث حقوق اإلَضاٌ نؼاو " :2102انربٍغ انؼربً" فً األيى
انًتحدة :بٍٍ األيم وانٍأس ،يٍ خالل انًوقغ اإلنكتروًَ:
http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-e.pdf .
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ونتيجة لذلك ،فإن المبادرات القطرية المحددة القائمة لمتعامل مع المنطقة في المجمس قد

أخفقت كميا تقريبا في االستجابة لتفاقم الوضع باتخاذ إجراءات أقوى .وبدال من ذلك ،تحول
النضال اليومي إلى مجرد ضمان أن تظل الحاالت الحرجة مدرجة عمى جدول أعمال المجمس

أو أن تُضاف إليو .لكن لم يكن المجمس عمى مستوى مواجية الحاالت اإلنسانية المزرية في
سوريا وليبيا واليمن.
ولم يكن رد المجمس عمى المستوى غير المسبوق من القمع الذي أطمقتو حكومات مثل

مصر والمممكة العربية السعودية سوى الصمت الثابت والمخجل .واذا نظرنا إلى المجمس

باعتباره خريطة لالتجاىات السياسية العالمية المتعمقة بحقوق اإلنسان ،فسيكون نيجو الحالي
إزاء المنطقة صفحة تصيب قارئيا بجزع شديد .ويجب أن تكون أيضا بمثابة دعوة لمعمل لمن
يؤمنون بأنو ال يمكن أن يتحقق االستقرار واالزدىار الدائمين في المنطقة طالما ظل العالم
يتعامى عن القمع الوحشي أو يكتفي بأنصاف التدابير ردا عمى ما ُيرتكب من فظائع.

وفي خطاب رئيسي بشأن االحتجاجات الواسعة في المنطقة ألقاه الرئيس باراك أوباما في

مايو

11اعترف بأن:

الوضع الراىن غير قابل لالستمرار .فالمجتمعات التي يجمعيا الخوف والقمع قد تعطي

وىما باالستقرار لبعض الوقت ،ولكنيا تقف عمى خطوط التصدع التي ستمزقيا إربا في نياية
المطاف ...وال يمكن أن نتردد في الوقوف تماما إلى جانب أولئك الذين يحاولون الوصول
لحقوقيم ،ونحن نعمم أن نجاحيم سيقيم عالما أكثر سالما ،وأكثر استق اررا ،وأكثر عدال.

وقد تكرر اعتراف الرئيس أوباما بضرورة وضع حقوق اإلنسان في صمب السياسة الخارجية

تجاه المنطقة عمى لسان ابرز الساسة وصناع السياسات في جميع أنحاء العالم .غير أنو بعد
أربع سنوات ،يبدو أن سياسات الواليات المتحدة وغيرىا من الدول في مجمس حقوق اإلنسان قد
نسيت ىذه الرؤية اليامة .فالغالبية العظمى من الحكومات التي تقدم نفسيا كقادة في النضال
 اَظر:https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-barackobama-prepared-delivery-moment-opportunity.
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العالمي لحماية حقوق اإلنسان وتعزيز الديمقراطية ،مثل الدول اﻷعضاء في االتحاد اﻷوروبي

والواليات المتحدة ،ترفض باستمرار تولي زمام القيادة في المجمس لمعالجة الحاالت القطرية في
منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا.

وكان أحد ردود الفعل المتكررة عمى نحو متزايد من جانب ممثمي الحكومات لشرح ىذا

الرفض وىذه االستجابة الضعيفة من المجمس إزاء االنتياكات الخطيرة في المنطقة يتمثل في
االختباء وراء سردية الجغرافيا السياسية القدرية واالنيزامية التي تنفي إمكانية القيام بعمل فعال

متعدد اﻷطراف من جانب المجتمع الدولي لحماية حقوق اإلنسان في المنطقة .وكثي ار ما كان

ذلك يأخذ في المجمس شكل اإلشارة إلى التصويت "غير المواتي" ،والتعبير عن الخوف العام
من الفشل إذا جرت محاولة اتخاذ إجراء ،أو ببساطة تفضيل العمل "وراء الكواليس" عمى

ممارسة القيادة المتعددة اﻷطراف.

ثاني ا :أزمة القيادة :الدروس المستفادة من الخبرات السابقة للمجلس:
إذا ما تطرقنا لمحاالت اﻷخيرة التي جرى فييا محاوالت التخاذ إجراءات في المجمس

لمعالجة حاالت قطرية "صعبة" في المنطقة ،سنجد في كثير من اﻷحيان أن ما كان ُيعتبر في
ال بسبب السياق السياسي العام سرعان ما يصبح ممكنا عندما تبدي إحدى
البداية مستحي ً
الحكومات أو أحد الدبموماسيين روح القيادة الماىرة والممتزمة .وعالوة عمى ذلك ،فإن نجاح أو

فشل إجراء بعينو ،إذا قيس بإسيامو في حماية حقوق اإلنسان ،كثي ار ما ال يتوقف عمى "الفوز

بعدد اﻷصوات" أو ضمان "توافق اآلراء" ،بقدر ما يتوقف عمى الضغط والوضوح السياسي
المذين يتولدا عن الجيد المبذول.

ففي  7مارس  ،11 2في الدورة العادية الخامسة والعشرين لمجمس حقوق اإلنسان ،انضم

ثالثة وعشرون بمدا إلى إعالن مشترك إلدانة حممة اإلجراءات القمعية الشديدة التي شنتيا

الحكومة المصرية ضد الحقوق اﻷساسية ،بما في ذلك اليجمات اﻷخيرة ضد منظمات حقوق
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اإلنسان 2.وكان من بين من انضموا لإلعالن دول ذات عالقات مؤثرة مع مصر .وكان ذلك

اإلعالن بيانا كان الكثيرون يعتقدون وقتيا أن من المستحيل صدوره نظ ار لمجيود الحثيثة التي

بذلتيا مصر لمحيمولة دون صدوره .وأُلقي البيان عمى الرغم من التكتيكات السياسية التي لجأت

إلييا الحكومة المصرية.

ولم يكن ذلك ق اررا ،ولم يكن ىناك أي تصويت عميو .وكان عدد الدول التي انضمت إلى

اإلعالن منخفضا بمقاييس اﻷمم المتحدة .ومع ذلك ،كان التأثير فوريا وقويا عمى الحكومة
المصرية .فخشية اتخاذ مزيد من اإلجراءات في اﻷمم المتحدة ردا عمى سموكيا القمعي ،شنت

الحكومة حممة دبموماسية واسعة النطاق شممت استدعاء سفراء جميع الحكومات التي انضمت

لمبيان في القاىرة ،وانخرطت في أنشطة دعوة رفيعة المستوى في العواصم في جميع أنحاء

العالم .واﻷىم من ذلك من منظور حقوق اإلنسان ،لعب اإلعالن دو ار رئيسيا في جيود الدعوة

اﻷوسع نطاقا لحماية منظمات حقوق اإلنسان المصرية من تيديدات الحكومة ليا باإلغالق
الوشيك في اآلونة اﻷخيرة .وتشبثت ىذه المنظمات الحقوقية بفرصة التقاط اﻷنفاس التي أتاحيا

ليا ازدياد بروز قضيتيا والضغوط السياسية التي تولدت من خالل بيان المجمس لكي تعيد

تجميع نفسيا وتضاعف جيودىا من أجل البقاء عمى قيد الحياة .ونتيجة لذلك ،ال يزال العديد
من ىذه المنظمات يعمل حتى اليوم ،وان يكن في ظل التيديد اليومي باإلغالق ،ويواصل

االضطالع بدور حاسم في النضال المتواصل من أجل اإلصالح في مجال حقوق اإلنسان في

البمد.

وأثناء مفاوضات الحكومات بشأن البيان المشترك ،أحجمت البمدان ،بمدا بعد بمد ،عن تولي

زمام العممية أو إظيار القيادة بصورة واضحة .فتيديدات الحكومة المصرية بالعواقب
االقتصادية والدبموماسية السمبية عمى أي بمد يظير مثل ىذه القيادة قد أرىبت كثي ار من
 اَظر" :آٌضهُدا (بانٍُابت ػٍ يجًوػت يشتركت بٍٍ انًُاطق انجغرافٍت تضى  2بهدا)" ،فً انًوقغ:https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/Pages/Ora
lStatement.aspx?MeetingNumber=13&MeetingDate=Friday,%207%20March%202014.
 اَظر:https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/25thSession/OralSt
atements/Egypt__RR_13_ENG.pdf .

193

الدبموماسيين وصناع السياسات .ولكن ،بينما كان البيان عمى وشك الموت ،قرر بمد واحد
صغير أن يضمن بقائو؛ فقد قررت سويس ار اإلبقاء عمى البيان ،وأبقى دبموماسي واحد

المفاوضات مستمرة في جنيف حتى أمكن العثور عمى بمد مستعد إللقاء البيان .ووافق بمد

صغير آخر ،ىو آيسمندا ،عمى قراءة البيان في المساء السابق عمى اليوم المقرر إلقاؤه فيو.

وردا عمى ذلك ،حاولت مصر تقويض عدة مبادرات سويسرية في المجمس ،لكنيا أخفقت في
ذلك في نياية المطاف .كما أن التداعيات االقتصادية والدبموماسية القوية التي ىددت بيا
مصر سويس ار وغيرىا من الدول التي انضمت إلى البيان لم تحدث مطمقا.

وانكشفت الخدعة التي حاولتيا مصر ،وفشمت تكتيكات المستخدمة من جانبيا .ولكن ذلك

لم يستمر لفترة طويمة .فعمى الرغم من لحظات القيادة التي أظيرىا عدد قميل من الدول
والدبموماسيين ،لم تكن ىناك حكومة ممتزمة واحدة عمى استعداد لتولي زمام القيادة بشأن قضية
مصر في المجمس .ونتيجة لذلك ،لم تكن ىناك متابعة أبدا لمبيان المشترك ،وتضاءل إلى حد

كبير الدور القوي الذي كان المجمس قد بدأ يمعبو في حماية حقوق اإلنسان في مصر .وفي
غضون ذلك ،تشيد حالة حقوق اإلنسان في البمد تدىو ار حادا عمى مدار العامين الماضيين.
وفي سبتمبر

 ،11في الدورة الثالثين لممجمس ،دخل سيناريو "مستحيل" آخر حيز

اإلمكان بفضل بمد وحيد .فردا عمى تزايد عدد القتمى من المدنيين ممن لقوا مصرعيم في

الحرب في اليمن ،ونظ ًار لموضع اإلنساني الحرج الذي تغذيو انتياكات القانون الدولي من
جانب جميع أطراف الصراع ،قدمت الحكومة اليولندية إلى المجمس ق ار ار ببدء تحقيق دولي في
االنتياكات التي تحدث في البمد .وكان اﻷمر اﻷكثر استثنائية في ىذا اإلجراء أن المممكة

العربية السعودية ،التي عادة ما تعتبر "أقوى من أن تحاسبيا اﻷمم المتحدة" ،كانت ىي
المدعى ارتكابيا في اليمن.
الحكومة الرئيسية المسؤولة عن جرائم الحرب ُ

وربما كان اﻷكثر إثارة لدىشة البعض أن القرار الذي تقدم بو اليولنديون كانت أمامو

فرصة حقيقية العتماده من قبل الدول السبع واﻷربعين اﻷعضاء في المجمس .فوفقا لخريطة
 اَظر ،ػهى صبٍم انًثال،https://www.hrw.org/news/2016/02/14/yemen-cluster-munitions-wounding-civilians.
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تصويت غير رسمية أجراىا عدد من منظمات المجتمع المدني المشاركة في المفاوضات حول

القرار ،كان ىناك ما يقرب من تسعة عشر صوتا مؤيدا ،وأحد عشر صوتا معارضا ،مقابل
سبعة عشر صوتا غير محسوم ويمكن أن تميل ﻷي من االتجاىين تبعا لجيود الدعوة التي

تبذليا الدول المعنية .وبعبارة أخرى ،فإن اعتبارات "الجغرافيا السياسية" لم تكن تستبعد بصورة

آلية إمكانية إخضاع قوة عظمى إقميمية مدعومة بالنفط مثل المممكة العربية السعودية لتحقيق
دولي بتيمة ارتكاب جرائم حرب بموجب إجراء يتخذه المجمس .وأثناء المفاوضات حول القرار
اليولندي ،تكممت بمدان متنوعة مثل الب ارزيل والنرويج لصالح إجراء مثل ىذا التحقيق.

ومع استشعار المممكة العربية السعودية في ذلك الوقت أنو ال يمكنيا ضمان الفوز في

التصويت عمى القرار اليولندي ،فقد شرعت ،وفقا لدبموماسي في المجمس ،في بذل جيود

لممارسة ضغط "غير مسبوق" عمى "أعمى مستويات" الحكومات الرئيسية ،مثل الواليات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا ،في محاولة محمومة لسحب القرار .وردت ىذه الحكومات بالقول س ًار إنيا
ستصوت لصالح القرار اليولندي إذا ما طُرح لمتصويت ،مع امتناعيا في نفس الوقت عن تقديم

أي التزام بدعم الجيود الرامية إلى ضمان تمقى القرار اليولندي عدد اﻷصوات الالزم لتمريره.
وحتى ذلك لم يكن كافيا لسحب القرار.

ولكن ،لسوء الحظ ،في حين أظير اليولنديون شجاعة في طرح القرار ،فإن التزاميم

بضمان اعتماده قد شابو التردد .وسرعان ما أصبح واضحا أن الحكومة اليولندية لم تمتزم إال

باإلبقاء عمى القرار إذا ما أمكن التوصل إلى "توافق" بين جميع اﻷعضاء المصوتين في
المجمس .وكانت ىذه عتبة شبو مستحيمة بالنظر إلى أن المممكة العربية السعودية ودول الخميج

المدعاة في اليمن ىم من بين
اﻷخرى المتورطة بشكل مباشر في ارتكاب جرائم الحرب ُ
اﻷعضاء المصوتين في المجمس .وفي نياية المطاف ،أدى عدم كفاية التزام اليولنديين بالدعوة
لمتصويت عمى القرار إذا ما عارضو أي بمد ،ورفض حكومات مثل الواليات المتحدة وبريطانيا

وفرنسا أن تدعم بنشاط الجيود المبذولة لضمان اعتماد القرار ،إلى دفع اليولنديين إلى سحب
القرار قبل التصويت عميو .ولكن ذلك ليس نياية القصة.
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وال يمكن أن يكون ىناك شك في أن تآكل الدعم السياسي لمقرار اليولندي بين بمدان مثل

المممكة المتحدة والواليات المتحدة استجابة لمضغوط السعودية ،وسحب اليولنديين لو في نياية
المطاف ،يمثل فشال مأساويا لممجمس في اتخاذ الخطوات الالزمة لردع قتل المدنيين اﻷبرياء
وتخفيف الوضع اإلنساني في اليمن .ومع ذلك ،فحتى القيادة المتردد التي أظيرتيا الحكومة

اليولندية بتقديميا لمقرار كانت قادرة عمى خمق تدقيق دولي غير مسبوق في الطريقة التي تدير

بيا المممكة العربية السعودية واﻷطراف المقاتمة اﻷخرى عممياتيا العسكرية في اليمن ،وفي
المعاناة اإلنسانية الناجمة عن استيداف المدنيين خالل الصراع الدائر .وبمجرد بدء مناقشة
ىذه المسائل في المجمس ،زادت وسائل اإلعالم العالمية بصورة كبيرة تغطيتيا لجرائم الحرب

التي ترتكب في اليمن ،ولمجيود المبذولة لضمان المساءلة الدولية عن ىذه الجرائم .وتستمر
ىذه التغطية حتى يومنا ىذا .ويساعد ذلك عمى إعادة تنشيط المناقشات في عواصم بمدان مثل

المممكة المتحدة والواليات المتحدة ،في وسائل اإلعالم الشعبية وفي اإلجراءات الحكومية

الرسمية عمى حد سواء ،حول الطريقة التي ينبغي أن تستجيب بيا ىذه البمدان لالتيامات
المتعمقة بارتكاب جرائم دولية في اليمن ،عندما يرتكب بمد حميف ليا أنواع الفظائع التي تدينيا

في الحاالت اﻷخرى.

وعالوة عمى ذلك ،ففي مواجية إمكانية إجراء تحقيق دولي ،اضطرت المممكة العربية

السعودية واليمن لمموافقة عمى تعزيز التحقيقات الوطنية في االنتياكات الحادثة في اليمن،
وعمى تمديد وجود مراقبي حقوق اإلنسان التابعين لألمم المتحدة في اليمن ،والمكمفين باإلبالغ

عن ما يحدث من انتياكات في البمد واطالع المجمس عن أخر تطورات سير التحقيقات
الوطنية .في حين أن ىذه التطورات ال تكفي بالتأكيد لمحمول محل القوة الرادعة المتمثمة في

تحقيق رسمي تجريو اﻷمم المتحدة ،فإنيا توفر مع ذلك وسيمة بالغة اﻷىمية لتحقيق المزيد من
تدابير المساءلة الدولية إذا استمر الوضع في اليمن عمى ما ىو عميو أو ازداد سوءا.

ويفيد المثاالن الواردان أعاله في توفير نظرة ثاقبة عمى الطريقة التي يمكن بيا لمجمس

حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة أن يصبح أداة فعالة لحماية حقوق اإلنسان ،وعمى اﻷسباب
التي كثي ار ما تجعمو يفشل في ذلك ،عمى حد سواء .وقد اثبت المجمس في الماضي أنو يمتمك

القدرة عمى االضطالع بدور حاسم في توفير الحماية لضحايا انتياكات حقوق اإلنسان في
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منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا .والحجج التي تسوقيا البمدان بشأن العوامل السياسية

العامة التي تجعل من المستحيل ضمان أن يمعب المجمس ىذا الدور تبدو حججا جوفاء عند
مواجيتيا بالتفاصيل المحددة لمحاالت التي أصبح فييا المستحيل ممكنًا عند إظيار القيادة في

القضايا الحاسمة .وقد عانت المبادرتان المذكورتان أعاله من عدم وجود قيادة مستمرة وحازمة.

ومع ذلك ،فحتى ما أُبدي من قيادة مترددة ولحظية كان لو أثره القوي عمى الجيود اﻷوسع
المبذولة لحماية حقوق اإلنسان .فمنتخيل عندئذ ما الذي يمكن أن يحققو في المجمس اﻷثر

المستدام والقيادة الممتزمة ،إذا كانت مدفوعة بالرغبة في حماية حقوق اإلنسان لمبشر الحقيقيين

في اﻷماكن الحقيقية.

ثالث ا :اآلثار العالمية المترتبة على ضعف القيادة في مجلس حقوق اإلنسان:
إن غياب القيادة الطموحة لحماية حقوق اإلنسان في اﻷمم المتحدة قد يترتب عمييا آثار

بعيدة اﻷمد وواسعة النطاق بالنسبة لمصداقية النظام الدولي لحقوق اإلنسان ككل .فعمى مدى
العامين الماضيين ،أصبحت المممكة العربية السعودية ومصر وغيرىما من البمدان ،أكثر جرأة

فيما تبذلو من جيود ترمي إلى توظيف المجمس وغيره من ىيئات اﻷمم المتحدة إلضعاف
النظام الدولي لحقوق اإلنسان .وذلك من خالل (أ) محاولة تقويض استقالل وقدرات مفوضية

اﻷمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان وخبراء اﻷمم المتحدة اآلخرين المعنيين بحقوق اإلنسان،
(ب) تحدى عالمية معايير حقوق اإلنسان بشكل خاص فيما يتعمق بحقوق المرأة وحرية الرأي

والتعبير( ،ج) فرض نموذج لمنظام الدولي تُستخدم فيو مصطمحات مثل "السيادة" و "مكافحة
اإلرىاب" ،بصورة فضفاضة وغير منضبطة ،لجعل أي جيد تضطمع بو منظومة اﻷمم المتحدة
لضمان التزام بمدان معينة بحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني تقريبا يبدو كما لو كان "تدخال

غير مشروع في الشؤون الداخمية" و "تيديدا لألمن القومي".

وباختصار ،فإن الفراغ الناجم عن غياب القيادة الدولية لحماية حقوق اإلنسان ،أصبحت

الحكومات تمأله بشكل متزايد لتسييل إفالتيا من العقاب عمى الصعيد الدولي ،وىي الحكومات

التي يتمثل طموحيا اﻷساسي في تقويض اإلطار الحقوقي الدولي ،واضعاف استقالل خبراء
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اﻷمم المتحدة لحقوق اإلنسان .واذا استمر ىذا النمط ،ستضعف قوة النظام الدولي لحقوق
اإلنسان بشكل ممحوظ.

فرص إظهار القيادة في مجلس حقوق اإلنسان
ليبيا:
عمال بالقرار  1/12الذي اعتمده مجمس حقوق اإلنسان في آذار/مارس

 ،11أوفدت

مفوضية اﻷمم المتحدة لحقوق اإلنسان بعثة لتقصي الحقائق لمتحقيق في انتياكات القانون
الدولي لحقوق اإلنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ عام " 11 2بغية ضمان المساءلة التامة
وتجنب اإلفالت من العقاب" .وستقدم ىذه البعثة تقريرىا النيائي إلى الدورة الحادية والثالثين

لممجمس في آذار/مارس

.11

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية حاليا بوالية مفتوحة لمتحقيق في الجرائم الدولية التي ُيدعى

ارتكابيا في ليبيا؛ غير أن قدرتيا عمى القيام بالمزيد من التحقيقات محدودة ،وفقا لممدعي العام

لممحكمة ،بسبب عدم وجود موارد كافية 7.وباإلضافة إلى ذلك ،فقد انيار نظام العدالة الوطني

في ليبيا إلى حد كبير ،وخمق حالة فعمية من اإلفالت من العقاب لمرتكبي االنتياكات الجسيمة

وانتياكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في البمد.

وبيذا الشكل ،أصبح من الالزم أن ينشئ المجمس آلية تحقيق مخصصة كأداة ىامة لمردع

والمساءلة مستقبال .وعمى النحو الذي أبرزتو رسالة مشتركة من منظمات المجتمع المدني لوفود
الدول في جنيف ،فإن:

من اﻷىمية بمكان أن يعمم جميع أطراف الصراع أن أفعاليم محل رصد ،وأن المساءلة عن

الجرائم الخطيرة ىي احتمال حقيقي وليست تيديدا أجوف .إن التقاعس عن القيام بذلك سيشجع

 انتقرٌر انؼاشر انًقدو يٍ انًدػً انؼاو نهًحكًت انجُائٍت اندونٍت إنى يجهش األيٍ ػًال بقرار يجهش األيٍ ،)2100( 07 1يتاح ػهى انًوقغ:
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-rep-unsc-05-11-2016-Eng.pdf.
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عمى اﻷرجح من يرتكبون تمك االنتياكات لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي ،وسيعزز
دورة اإلفالت من العقاب بال نياية.

2

إال أن القرار الذي أصدره المجمس في الجمسة رقم

أخفق في تشكيل آلية لمتحقيق ،لكن

من المفترض أن يقوم المفوض السامي لحقوق اإلنسان بعرض تقرير أمام المجمس في سبتمبر

القادم حول تطورات حقوق اإلنسان في ليبيا بما في ذلك المجيودات الساعية لتحقيق
المحاسبة .لكن لتحقيق ىذا اليدف فإنو يجب عمى الحكومة الوليدة في ليبيا وغيرىا من
الحكومات ،وبخاصة من شاركوا أو يواصمون المشاركة في العمميات العسكرية في ليبيا ،اتخاذ

جميع الخطوات الالزمة لدعم التحقيقات التي تقوم بيا اﻷمم المتحدة.

فلسطين:
ناقش المجمس في مارس

 11تقري ًار صاد ًار عن المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن

تنفيذ التوصيات التي تقدمت بيا البعثات الثالث التي أنشأىا مجمس عمى مدى السنوات السبع

الماضية لمتحقيق وضمان المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وانتياكات حقوق
اإلنسان المرتكبة في اﻷراضي الفمسطينية المحتمة .ويشمل ذلك بعثة لتقصي الحقائق في غزة

في عام  ،1112وبعثة لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات في عام  ،11 1ولجنة تحقيق
بشأن غزة في عام

.11

وقد تم اختيار مقرر خاص جديد لألمم المتحدة بشأن اﻷراضي الفمسطينية المحتمة في

بداية عام

 11بعد أن استقال المقرر السابق قبل انقضاء مدتو نتيجة إلحباطو بسبب

الغياب التام لتعاون إسرائيل مع واليتو.

وال ينبغي لمدول اﻷعضاء والمراقبة في اﻷمم المتحدة السكوت بعد اآلن عمى رفض إسرائيل

الدائم لمتعاون مع آليات حقوق لألمم المتحدة ،ورفضيا العدائي لكل توصيات منظومة حقوق
اإلنسان في اﻷمم المتحدة تقريبا .وفي عام
 -يتاح ػهى انًوقغ.www.cihrs.org :
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 ،11ينبغي عمى الدول اﻷعضاء في اﻷمم

المتحدة تنفيذ إجراءات ترمي إلى ضمان التعاون من جانب إسرائيل ،وتنفيذ توصيات اﻷمم
المتحدة في مجال حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني.

يمكن لمدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة متابعة ىذه اﻷىداف في الفترة

خالل اإلجراءات المقترحة التالية:

 11 7-11من

أوال ،ينبغي لممجمس التحقيق في رفض إسرائيل التقيد بالمعايير القانونية اإلنسانية الدولية

ودمجيا في قواعد االشتباك لقواتيا العسكرية.

ثانيا ،ينبغي لممجمس التحقيق في فشل النظام القضائي اإلسرائيمي في محاسبة المسؤولين

عن ارتكاب جرائم دولية ،واتخاذ الخطوات الالزمة لوضع حد ليذا اإلفالت من العقاب.

ثالثا ،ينبغي لممجمس إجراء استعراض شامل لرفض إسرائيل التعاون مع آليات المجمس

وعدم تنفيذىا لمتوصيات السابقة ،وايجاد وسائل لمعالجة ىذا الفشل.

رابعا ،ينبغي لممجمس وضع قائمة باﻷعمال التجارية التي تحقق أرباحا من أنشطة

االستيطان ،واتخاذ الخطوات الالزمة لوضع حد ليذه الممارسات غير المشروعة.

2

وأخي ار ،يجب عمى الدول أن تتخذ إجراء بشأن الطمب الذي قدمو منذ وقت بعيد اثنان من

المقررين الخاصين لألمم المتحدة في اﻷراضي الفمسطينية المحتمة بأن تشرع اﻷمم المتحدة في

إجراء تحقيق في الوضع القانوني "لالحتالل اإلسرائيمي الممتد" .وعمى وجو الخصوص ،ينبغي

أن تحدد اﻷمم المتحدة ما إذا كان ينبغي تصنيف سياسات إسرائيل تجاه الشعب الفمسطيني
وداخل اﻷراضي الفمسطينية المحتمة باعتبارىا شكال من أشكال الفصل العنصري واالستعمار.
وقد لعب وفد فمسطين في المجمس دو ًار قياديًا خالل الجمسة

لمجمس حقوق اإلنسان

لكي يتضمن قرار المجمس فقرة حول طمب تحديد قائمة بأسماء الشركات الدولية التي تعمل

 -7نالطالع ػهى يزٌد يٍ انًؼهوياث ،اَظر:
The UN Human Rights Council and the Occupied Palestinian Territory: A Toolkit to
Operationalize Recommendations and Ensure Implementation
يتاح ػهى انًوقغ:
http://www.cihrs.org/?p=18337&lang=en .
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وتجني أرباحًا في المستوطنات اإلسرائيمية في الراضي المحتمة الفمسطينية بالمخالفة لمقانون

الدولي .وقد أبدت بريطانيا والواليات المتحدة اﻷمريكية معارضة لمسودة القرار.

اليمن:
تم تسميط الضوء عمى حالة اليمن في مجمس حقوق اإلنسان في موضع سابق من ىذا

الفصل .والتحدي الرئيسي الذي يواجيو المجتمع الدولي في ضمان اتخاذ اإلجراءات المناسبة

لمعالجة االنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في البمد يتمثل في مشاركة
المممكة العربية السعودية في ارتكاب جرائم حرب ُمدعاة ،وفي محاوالتيا الحقا لضمان إضعاف

إجراءات المجمس بشأن ىذه المسألة.

ومن المقرر أن تصدر مفوضية حقوق اإلنسان ،في الدورة الثالثة والثالثين لممجمس في
 ،11معمومات مستكممة عن حالة حقوق اإلنسان في اليمن والتقدم المحرز

أيمول/سبتمبر

في التحقيقات الوطنية .واذا ظمت التحقيقات الوطنية حتى ذلك الوقت عاجزة ،نتيجة النعدام
القدرة أو اإلرادة السياسية ،عن إنجاز ميمتيا بشأن المساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في
البمد في ذلك الوقت ،فكما ورد في رسالة مشتركة من المجتمع المدني إلى المجمس في بداية
عام

: 11

1

يجب عمى مجمس حقوق اإلنسان العمل عمى تنفيذ واليتو بتعزيز المساءلة وانشاء آلية دولية

لمتحقيق في االنتياكات الخطيرة لمقانون اإلنساني الدولي واالنتياكات والتجاوزات لمقانون الدولي

لحقوق اإلنسان التي ُيدعى ارتكاب جميع أطراف الصراع في اليمن ليا .ويجب أن يقوم
التحقيق بإثبات الوقائع وجمع المعمومات المتعمقة باالنتياكات والحفاظ عمييا بيدف ضمان

تقديم المسؤولين عنيا إلى العدالة في محاكمات عادلة.

 -01رصانت يشتركت يٍ يُظًاث انًجتًغ انًدًَ:
Human Rights Council: Create an international investigating mechanism for Yemen
يتاحت ػهى انًوقغ:
http://www.cihrs.org/?p=18161&lang=en .
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سوريا:
يواصل مجمس حقوق اإلنسان االضطالع بدور ىام في توثيق وجمع اﻷدلة المتعمقة بجرائم

الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في سوريا ،من خالل لجنة التحقيق المنشأة في عام
 ،11بما في ذلك جمع اﻷسماء المحددة لألفراد وتحديد التسمسل القيادي لتحديد المسؤولية

الجنائية الفردية عن ىذه االنتياكات .وال تزال روسيا والصين تعرقالن ،في مجمس اﻷمن،

تفعيل المحكمة الجنائية الدولية في ىذا الشأن .وعمى ىذا النحو ،تظل لجنة التحقيق ىي الييئة
الدولية الوحيدة التي تضطمع بيذا الدور.

ومع ذلك ،فإن المفاوضات السياسية حول سوريا في المجمس أصبحت تفتقر إلى اإللحاح

بشكل متزايد .وىناك حاجة ماسة لدبموماسية أكثر شجاعة وابداعا لمعالجة ىذه المسألة.
ويمكن لمبمدان ،ويجب عمييا ،بذل المزيد من الجيد في المجمس:

 -لمتابعة توصيات لجنة التحقيق لمسعي وراء ضمان المساءلة من خالل استخدام

الوالية القضائية العالمية ،أو إنشاء محكمة دولية خاصة من خالل ق اررات محددة تحث عمى

اتخاذ إجراءات واقتراح الخطوات التي يجب عمى اﻷطراف المعنية اتخاذىا لتحقيق المساءلة
من خالل ىذه الوسائل؛

 - 1إطالق مبادرات في المجمس تسعى إلى التركيز عمى وضع الضحايا ،وتسميط الضوء

عمى المعاناة اإلنسانية التي تسببيا انتياكات القانون الدولي .ويمكن أن تشمل ىذه اإلجراءات
إنشاء فريق رفيع المستوى في المجمس إلبراز الضحايا السوريين أو شيود العيان عمى الجرائم
المرتكبة في سوريا ،بما في ذلك جريمة االختفاء القسري ،واليجمات العشوائية عمى المدنيين

و/أو التعذيب.
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حالت بلدان أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يلزم أن يلتفت إليها
المجلس بصورة ملحة:
خالل العام الماضي ،ورغم حمالت القمع غير المسبوقة التي شنتيا مصر والمممكة العربية

السعودية عمى الحقوق اﻷساسية وانتياكات حقوق اإلنسان الدولية والمعايير اإلنسانية ،اخفق
المجمس والدول اﻷعضاء في اﻷمم المتحدة في معالجة ىذه الحاالت بطريقة معقولة .ولم يكن

ليذا التردد من نتيجة سوى تشجيع ىذين البمدين عمى مواصمة السياسات القمعية وانتياكات

القانون اإلنساني الدولي التي تشعل العنف ،وتسيم في زعزعة االستقرار ،وتغذي التطرف
العنيف واإلرىاب.

وال يمكن عالج ىذا اإلخفاق إال إذا قرر بمد أو مجموعة من البمدان إظيار قيادة حازمة،

وممتزمة بتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان داخل المجمس ،وفي حين أن ىناك حاجة لصدور قرار

رسمي في المجمس بشأن حالتي ىذين البمدين ،فإن ىناك مجموعة أخرى من اإلجراءات التي

يمكن وينبغي اتخاذىا عمى وجو السرعة ،فإلقاء إعالنات مشتركة من قبل الدول أمام المجمس،
أو إدراج حالتي ىذين البمدين باستمرار في مداخالت الدول في المجمس ،أو إجراء مناقشات
عاجمة بشأن ىاتين الحالتين ىي مجرد أمثمة قميمة لإلجراءات الممكنة التي يمكن لمدول
اتخاذىا ،والتي ال تستمزم اتخاذ قرار رسمي من المجمس .وينبغي متابعة ىذه الخيارات وغيرىا.

أخيرا  ،ىناك مشكمة ىيكمية مزمنة فى مجمس حقوق االنسان ،لم ولن تفمح االصالحات

المؤسسية المحدودة فى تجاوزىا .فالمجمس ىو انعكاس لعالقات دولية ،والقرار فى المجمس ىو
لمحكومات ،وميمة الحكومات فى النياية ىى تعزيز مصالح دول ،يتفاوت لدييا بشكل ىائل

وزن اعتبارات حقوق االنسان فى سياستيا الخارجية .قد يصل الى الصفر مثمما ىو حال بعض
الدول العربية ،ويصل الى ذروتو لدى بعض الدول االسكندنافية .ولكن ىذه الدول التمثل وزنا

كبي ار لألسف فى العالقات الدولية ،كما أنو ليس لدييا الطموح لمعب دو ار قياديا فى مجمس

حقوق االنسان .بينما الدول الدي موقيراطية الصاعدة حديثا فى "الجنوب" تييمن عمييا سياسات

استقطابية "جنوب/شمال"  ،اليستفيد منيا سوى الدول التسمطية فى الجنوب .أما دول "الشمال"

التى لدييا طموحا نسبيا ،فإنيا تمارس الدور القيادى بشكل انتقائى وفقا لمصالح متغيرة ،قد
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تتعارض أو تتسق مع قيم واعتبارات حقوق االنسان العالمية ،أو قد تؤدى بيا الى االستنكاف
عن لعب دو ار قياديا فى قضية بعينيا.
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