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 داءـاإله

 إىل روح والدي 

  أطال اهلل يف عمرك ومتعين بك ما حييت. الكرمية يتوالدمن حتت أقدامها اجلنة إىل 

 إىل أسريت..... زوجيت وأبنائي وإخويت وأخوايت.

إىل الشعب اجلزائري املسلم الذي ضحى بالغايل والنفيس السرتداد سيادته وتكريس مبادئه على أرض أبائه 
 وأجداده. 

 بلد العزة والكرامة، بلد اجلهاد واالجتهاد. والعلماء، الباحاني قبلة "باتنة" ة الاايييتإىل سكان بلد

بالعراق عرفايا باجلميل إلرشاداته  بكلية احلقوق جامعة تكريتعميد إىل األستاذ الدكتور منذر كمال أبو الرباء 
عراقنا عن أن يرفع الظلم و  ويبارك فيه، أسأل اهلل أن جيازيه أحسن اجلزاء وتوجيهاته القيمة أثناء إجنازي هلذه الرسالة

 .احلبيب وأن جيعله بلدا آمنا مستقرا وسائر بالد املسلمني

الذي مل يبخل علي  (،2، جامعة باريس ) Emmanuel Decauxإىل الدكتور واخلبري إمايويل ديكو 
 .له منا جزيل الشكر ،بإرشاداته

جريوم بن جرمة  (2جبامعة باريس ) الدويل اإليساين، إىل السيد األمني العام ملركز حقوق اإليسان والقايون
بكل ما حنتاج إليه من مراجع وتسهيل مل يبخل علينا الذي  ،Jérôme Benzimra Hasan -حسان

 للتنقل إىل املركز واالطالع على كل ما هو جديد. 

بالرغم من مهامه اإلدارية الصعبة  Eric Tistounetإىل السيد أمني جملس حقوق اإليسان إريك تيستوين 
 وايشغاالته فلم يبخل علينا هو األخر بتوجيهاته ومساعداته يف كل ما احتجنا إليه من وثائق.

املتواضع آمال أن تكون  إلجناز هذا العملمن ساعديا وشجعنا من قريب أو من بعيد أتوجه بالشكر إىل كل  ماك
 مفيدة لكم يف حياتكم العلمية والعملية.

 

 



 
 

 عرفان وشكر

 مصداقا لقوله صلى اهلل عليه وسلم:

َمن َصَنَع ِإليُكم َمعُروًفا َفَكاِفُئوه ، فَِإن َلم َتِجُدوا َما ُتَكاِفُئوا ِبِه فَادُعوا َلُه َحتَّى تَ َروا َأنَُّكم َقد   )
 َكافَأتُُموُه ( رواه أبو داود وصححه األلباني

اليت كايت لنا سندا وعويا يف إمتام هذه  الدكتورة رقية عواشريةاألستاذة إىل  واالمتنانبالشكر  يتوجه
فاللهم أسعدها يف   عويا، األطروحة واليت مل تبخل علينا مبا فتح اهلل عليها بعلمها ويصائحها القيمة اليت كايت لنا

 .فإيك يعم املوىل ويعم اجمليب عن والديهاعنها و زوجها وأبنائها وأرضى وبارك يف الدارين 

على تفضلهم بقبول  أعضاء لجنة المناقشة أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى السادة األساتذة كما
 .المتواضع وتقييمه االشتراك في مناقشة هذا البحث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 المختصرات
ABRVIATIONS 

C.I.C.R. :    Comité International de la Croix Rouge 

C.I.J. :    Court International de Justice 

C.D.H :  Commission des droits de l’homme 

C.D.H :  Conseil des droits de l’homme 

D.U.D.H :   Déclaration universelle des droits de l’homme. 

ECOSOC :  Conseil économique et social des nations unies 

E.P.U :     Examen périodique universel 

G.R.U.L.A.C : Groupe des Etats d’Amérique Latine et Caraïbes 

G.T.D.A :  Groupe de travail sur la détention arbitraire 

G.T.D.F.I : Groupe de travail sur les disparition forcées ou 

involontaire 

H.C.D.H : Haut-Commissariat aux droits de l’homme des 

Nations Unies 

H.C.R :  Haut-Commissariat aux réfugiés des nations Unies 

I.N.D.H : Institutions Nationales de promotion et de protection 

des droits de l’homme 

L.M.G : Like Mendel Group 

M.N.A:  Mouvement des non alignés 

O.C.I :  Organisation de la conférence islamique 

O.I.T :  Organisation internationale du travail 

O.M.S : Organisation mondiale de la sante  



 
 

O.N.G : Organisation non gouvernementale 

P.I.D.C.P : Pacte international relatif aux droits civils et politique 

P.I.D.E.S.C : Pacte international relatif aux droits économique et 

sociaux et culturels 

P.N.U.D : Programme des Nations Unies pour le développement 

R.I.C.R : Revue internationale de la Croix- Rouge 

R.T.D.H : Revue trimestrielle des droits de l’homme 

U.N.E.S.C.O : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture  

W.E.O.G : Groupe des Etats d’Europe occidentale et autres Etats 
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 أوال: موضوع الدراسة:

 كان  يف يفس الظروف اليت يشأ فيها القايون الدويل حلقوق اإليسان، بل مل ينشأ القايون الدويل اإليساين
، فالقايون الدويل اإليساين حبكم طبيعته ولد من رحم احلروب وترعرع من اخلاصة تهظروف يشأ نيفرعمن اللكل 

حني جند . يف منذ أن خلقه اهلل على وجه األرضحياة اإليسان  سايرت جتماعيةاظاهرة  فهو بذلك يعدتطوراهتا 
 ببعضالقايون الدويل حلقوق اإليسان جيايب هذا األخري يف ظروف السلم ويلتقي معه أحيايا يف ظروف احلرب 

فهو حديث النشأة ومل  ،، لكن يشأة هذا األخري مل تكن توأما للقايون الدويل اإليساينبينهما شرتكةاملقواعد ال
ظهور هيئة األمم املتحدة اليت التزمت بالعمل على تشييع احرتامه وفقا ملا جاء  معيظهر على الساحة الدولية إال 
 .، من ميااقها55يف يص الفقرة )ج( من املادة 

جنة الدولية للصليب للاأوكل اجملتمع الدويل  فقدوكما مل يكن هلذين القايويني يفس اجلهة اليت ترعامها،  
يف ألمم املتحدة ملنظمة ايف حني أوكل  ،1863منذ يشأهتا عام  سايناألمحر رعاية وتطوير القايون الدويل اإلي

اليت  قوق اإليسانحل تها الفرعيةجلنوق اإليسان وذلك من خالل ومحاية القايون الدويل حلق تعزيزبداية يشأهتا 
العاملي حلقوق اإليسان والعهدين  نكاإلعال  ،اليت كان هلا الفضل يف صياغة أهم قواعده ،1946عام  أيشأت

 الدوليني وغريمها.

وقد ظل موقف األمم املتحدة من القايون الدويل اإليساين يف بداية األمر هو املوقف ذاته اليت اختذته عصبة 
، دون االهتمام بتطوير قواعد القايون الدويل اإليساين، ما واألمن الدوليني األمم، أي الرتكيز على حفظ السلم

االهتمام الذي أولته حلماية األعيان الاقافية أثناء النزاعات املسلحة من خالل املؤمتر احلكومي الدويل الذي  عدا
حتت رعاية اليويسكو )منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والاقافة(. الذي أعتمد  1954أيعقد يف الهاي عام 

نزاع املسلح، وهي خطوة إجيابية يف محاية املمتلكات الاقافية اتفاقية الهاي حلماية املمتلكات الاقافية يف حالة ال
  .يف زمن احلرب

جلنة القايون الدويل التابعة لألمم املتحدة بوصفها األمم املتحدة موقفها هذا من خالل موقف وقد بررت 
تدرج قايون  عن هذا املوقف السليب حني قررت أن ال ،اهليئة املكلفة خصيصا بتقنني القايون الدويل وتطويره

النزاعات املسلحة على جدول أعماهلا، حيث رأت أن أي اهتمام يكرس هلذا الفرع من القايون الدويل قد يعترب 
 .دليال على ايعدام الاقة يف قدرة األمم املتحدة على احلفاظ على السلم واألمن الدوليني

هذا املوقف السليب يف يظرهتا للقايون الدويل اإليساين، فقد  مل تستقر على األمم املتحدة  منظمة غري أن
، بداية اهتمامها هبذا الفرع، منذ ايعقاد املؤمتر الدويل حلقوق اإليسان يف طهران حتت إشراف (1968)كان عام 

رقم  هاقرار  أصدرت حيث، مايو من يفس السنة 15إبريل إىل  22األمم املتحدة يف الفرتة املمتدة من منظمة 
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من خالله اجلمعية العامة دعوة األمني العام إىل  وأوصت( بشأن حقوق اإليسان أثناء النزاعات املسلحة 2444)
دراسة تدابري تكفل تطبيق أفضل لالتفاقيات والقواعد اإليسايية القائمة يف مجيع النزاعات املسلحة، كما أكد 

ومراجعة االتفاقيات القائمة من أجل تعزيز محاية غري  ضرورة املزيد من االتفاقيات اإليسايية الدولية إىلالقرار 
وأن يقوم األمني العام بالتشاور مع اللجنة الدولية  ،املقاتلني وحظر وتقييد استخدام وسائل وأساليب القتال

للصليب األمحر بإجراء الدراسات املطلوبة خبصوص محاية حقوق اإليسان أثناء النزاعات املسلحة، وميكن القول 
وأخذت اهتماماهتا تزداد جتاه  ،األمم املتحدة من خالل هذا القرار قد عدلت عن موقفها السليب نظمةم أن

مربرة هذا التغيري اجلذري يف املسار بضرورة تعزيز حقوق اإليسان ومحايتها وفق ما جاء يف  ،القايون الدويل اإليساين
 .ميااقها الذي يعد مهمة من مهامها الرئيسية

حلركة متسارعة أفضت إىل  بداية، الذي كان مباابة (2444)األمم املتحدة للقرار نظمة مفمنذ اعتماد 
التقاء الروافد الاالثة، اليت أطلقت على قايون الهاي وقايون جنيف وقايون ييويورك )الربوتوكولني اإلضافيني لعام 

(، يف جمرى رئيسي واحد، شاركت فيه اجلهات املعنية بالقايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق 1977
األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر. وكان هذا اللقاء مباابة تطور لتفاعل بني اإليسان املمالة يف الدول و 

 القايويني وبني األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر، بعد أن كايت كل منظمة تعمل على حدى.

بعدما كان هذا اجملال  ،أزداد يشاط األمم املتحدة يف جمال قايون النزاعات املسلحة وعلى إثر هذا التفاعل،
األمني العام يف سلسة من التقارير السنوية استعراضا عاما  دمحكرا على اللجنة الدولية للصليب األمحر، فقد ق

لقايون النزاعات املسلحة، وطرح اقرتاحات مهمة لتطوير هذا الفرع من القايون أعقبتها قرارات اجلمعية العامة 
ووضع الصحفيني، ووضع  ،محاية النساء واألطفال ،د اجلارية، من أبرزهاتعرب فيها عن دعمها هلذه اجلهو 

واعتماد سلسة من القرارات ختص حظر وتقييد استعمال  ،املناضلني من أجل احلرية يف حروب التحرير الوطين
ماية وتقييد قواعد القايون الدويل اإليساين يف أهدافه القائمة على احل وافقتأسلحة تقليدية معينة، وهبذا تكون قد 

 .وسائل القتال

فلم يكويا على يسق واحد  ،القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان أما خبصوص آليات
باللجنة الدولية للصليب باألطراف السامية املتعاقدة و فلكل فرع آلياته، فتعرف آليات القايون الدويل اإليساين 

احلامية اليت ترعى شؤون  ةبتطوير قواعد القايون الدويل اإليساين، والدول الدويل األمحر اليت كلفت من قبل اجملتمع
ت مبوجب املادة ئأطراف النزاع عليها. مث تأيت جلنة تقصي احلقائق اليت أيش اتفاقاألطراف املتنازعة يف حالة 

 .1949التفاقيات جنيف األربع لعام  1977من الربوتوكول اإلضايف األول لعام  (،90)
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يف حني جند أهم اآلليات حلقوق اإليسان هي جلنة حقوق اإليسان اليت أيشأت مبوجب قرار الذي اختذه 
من  (68)املادة  استنادا إىل ،1946(، عام 1()5رقم ) اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة

 األمم املتحدة. ميااق األمم املتحدة اليت يصت على وجوب كفالة حقوق اإليسان يف منظومة 

ويالحظ أثناء إدراج مشروع إيشاء جلنة حقوق اإليسان يف املؤمترات اليت أعقبت املصادقة على ميااق األمم 
، بسبب تعارض جنةللاملتحدة، أن كاري من الوفود اليت شاركت يف املؤمتر قد اعرتضت بداية على إيشاء مال هذه ا
 االيضماماملصادقة أو يشاطها بسيادة الدول األطراف يف منظمة األمم املتحدة، ومل يسبق للمجتمع الدويل آيذاك 

 واليت من شأهنا أن حتد من سيادة الدولة.إىل اتفاقية ختص حقوق اإليسان، 

ييا على خالف األجهزة يف ميااق األمم املتحدة يف مرتبة د حقوق اإليسانجلنة  وضع جاء لسببا اوهلذ
املوافقة على قراراهتا ومشاريعها من قبل اجلمعية العامة فالرئيسية كمجلس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

إال بعد مرورها باجمللس االقتصادي واالجتماعي ويف بعض األحيان حتال مشاريعها للجنة الاالاة التابعة ال يتم 
  با على عمل اللجنة وإسهاماهتا يف جمال القايون الدويل حلقوق اإليسان.للجمعية العامة، مما أثر سل

والشك أن تقارب كل من القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان يف اآلوية األخرية بفضل 
بني الفرعني مشرتكة آلية جديدة تكون أصبح حباجة إىل يف هذا الشأن  وما تبذله ه منظمة األمم املتحدةتما بذل

ولعل إيشاء جملس حقوق للحد من ايتهاك القايويني، وتشرف عليها هيئة دولية مال منظمة األمم املتحدة 
مارس  15املؤرخ يف  60/251مؤخرا مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ئ اإليسان الذي أيش

والتعاون يف منع حدوث ايتهاكات حقوق اإليسان، تعزيز ومحاية  يف لإلسهامواملعدة يعد اآللية األصيلة ، 2006
  .والقايون الدويل اإليساين حقوق اإليسان واالستجابة بشكل فوري للحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان

 ثانيا: اإلشكالية:

أثناء صياغة ميااق األمم املتحدة للتوصل إىل توافق إليشاء  بذلت جهود معتربة من قبل الوفود املشاركة
ولظروف جلنة حقوق اإليسان، واليت كان هلا الدور الرائد يف صياغة جل االتفاقيات الدولية حلقوق اإليسان، 

جلس حلقوق اإليسان يف مارس سياسية وقايويية أملت على اجملتمع الدويل بضرورة استبدال جلنة حقوق اإليسان مب
، ملواكبة التطور الذي حدث وال يزال حيدث يف النظام الدويل، والذي ايعكس على منظومة األمم املتحدة 2006

 يف تبين قضايا حقوق اإليسان لتعزيزها ومحايتها يف السلم وأثناء النزاعات املسلحة.
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حقوق مجلس  إلى أي حد يمكن أن نعتبر: اآليت ومن هنا تدور إشكالية البحث واليت تكمن يف 
دولي اإلنساني وما مدى قدرته في التنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون ل آلية مشتركةاإلنسان 

 الحد من االنتهاكات التي ترتكبها الدول في حق رعاياها، وأثناء النزاعات المسلحة؟.

 جمموعة من األسئلة الفرعية هي كالتايل: اإلشكالية هويندرج حتت هذ

  جلنة حقوق اإليسان يف وضعها وصورهتا السابقة على إيشاء اجمللس؟.ما حقيقة 

 .ما هي الدوافع احلقيقية اليت أدت إىل إيشاء جملس حقوق اإليسان؟ 

 .ما هي اإلصالحات اليت طرأت على اهليكل التنظيمي جمللس حقوق اإليسان؟ 

 .ما هو أسلوب عمل اجمللس؟ 

 لقايون الدويل اإليساين؟.ما مفهوم القايون الدويل حلقوق اإليسان وا 

 .ما هي العالقة اليت تربط اجمللس بغريه من املؤسسات ذات الصلة حبقوق اإليسان؟ 

  .ما هي اآلليات اليت يتخذها اجمللس لتنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان؟ 

 اإليساين؟ الدويل القايون لتنفيذ اجمللس يتخذها اليت اآلليات هي ما. 

 اختيار البحث:: أسباب لثاثا

 للكتابة يف هذا املوضوع عوامل عدة لعلى من أمهها: القد دفعن

يكمن السبب الذايت يف اهتمامنا مبوضوعات القايون الدويل اإليساين، اليت أصبحت  األسباب الذاتية:
ن الدويل صعوبات ومشاكل حتد من فاعليتها، بل يرى العديد من آليات القايو تواجه  األخرية آلياته يف اآلوية

اإليساين مل تفعل بعد مال ما هو عليه جلنة تقصي احلقائق، والدولة احلامية، األمر الذي ايعكس سلبا يف احلد من 
، ولعل قدرة جملس حقوق اإليسان على إيشاء جلان تقصي احلقائق للتحقيق يف يتهاكات القايون الدويل اإليساينا

، بداية 2008اللجنة اليت أيشئها للتحقيق يف احلرب على غزة أواخر ايتهاكات القايون الدويل اإليساين مال 
تعد  ، اليت ترأسها القاضي غول دسنت، وأصدرت تقريرها الشهري الذي عرف ب: "تقرير غول دسنت".2009

ومدى قدرته على تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان كآلية مشرتكة، من أبرز األسباب للبحث يف طبيعة اجمللس  
  القايون الدويل اإليساين.و 
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 :فتتمال يف األسباب الموضوعية:أما 

 اجلس حلقوق اإليسان، وقد جاء هذمبجلنة حقوق اإليسان التابعة لألمم املتحدة  استعاضةإىل آثار التطلع 
جمال حقوق  منهاخاصة مجيع اجملاالت و  نظومة األمم املتحدة يفمل احلاصل لتطورلنتيجة حتمية كالتعديل  

آلليه حقوق وضع القايوين الفتغيري  من حتوالت فرضت ضرورة مواكبة هذا التطور، ملاإليسان، تبعا ملا شهده العا
ما ميكن لكشف  وذلك الدراسةب أصبح جدير من جلنة حلقوق اإليسان إىل جملس حلقوق اإليسان اإليسان

 على مستوى منظومة األمم املتحدة. للمجلس أن يقوم به

الكشف عن الدور الذي ميكن للمجلس أن يقوم به يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإليسان والقايون الدويل 
  وليات اجمللس ماله مال حقوق اإليسان.أاإليساين الذي أصبح من 

 حباجة إىل مال هذا النوع من البحوث.هي تغطية النقص واملسامهة يف إثراء املكتبة القايويية اجلزائرية واليت 

  : أهمية البحث:رابعا

تنامي ظاهرة ايتهاكات قواعد القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل  تكمن أمهية هذا البحث يف
األمر الذي  ،أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدوليةاألطراف الدول و  لرعاياها اإليساين، من قبل الدول

كأحد أجهزة األمم املتحدة، وذلك بالنظر إىل احلاجة لتطوير   يتطلب منا البحث يف قدرة جملس حقوق اإليسان
معاجلة حاالت ايتهاك حقوق خاصة منها  هذه املؤسسات حىت تكون أكار اتساقا مع الظروف واحلاجات

اإلسهام من خالل احلوار والتعاون، يف منع حدوث  نهجية، وقدرته يفماإليسان، مبا فيها االيتهاكات اجلسيمة وامل
من خالل الصالحيات  لحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسانلايتهاكات حلقوق اإليسان واالستجابة فورا 

للحد من متعددة ما ميلك من آليات إىل ، لالتفاقيات الدولية واملصادقة عليها بدءا من صياغة املشاريعله املخولة 
طبيعة عمل اجمللس يف هذا اجلايب ووضعها يف  يف األمر الذي يتطلب منا البحث حقوق اإليسان. ايتهاكات

جملس حقوق اإليسان  خص بهشكل دراسة مستقلة وذلك لتسهيل على أي باحث احلصول على الدور الذي 
الدويل اإليساين، كآلية واإلسهامات اليت ميكن أن يقدمها حلماية وتعزيز القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون 

  .القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين تنفيذ للفرعني

 : أهداف البحث:خامسا 

 :هتدف هذه الدراسة إىل
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يف تطوير وتعزيز قواعد القايون الدويل حلقوق اإليسان  جلنة حقوق اإليسانإبراز الدور الذي قامت به  -
 .بعد ذلك جملس حقوق اإليسانأن مت حلها، وتعويضها منذ يشأهتا إىل 

الدور الذي يقوم به جملس حقوق اإليسان يف تطوير قواعد القايون الدويل حلقوق اإليسان  تبيني -
املشرتكة للقايون  قدرته على تنفيذ كال من القايويني من خالل آلياتهمدى ، و والقايون الدويل اإليساين
 .الدويل حلقوق اإليسانالدويل اإليساين والقايون 

وتقدمي احللول املناسبة مهمة جملس حقوق اإليسان، الوقوف على بعض الفراغات القايويية اليت تعيق  -
  .إلعادة النظر فيها

 : الدراسات السابقة:سادسا

، مل جند يف حد األطروحةإلمتام هذه  العلميةجبمع املادة عملية البحث اليت اجريت واملتعلقة من خالل 
، ما العلوم السياسية من تطرق إىل مال هذه الدراسة بشكل مستقل من فقهاء من فقهاء القايون الدويل أو يعلم

 عدا بعض الدراسات العامة وهي حمدودة جدا، يظرا حلداثة املوضوع، ويذكر من بني هذه الدراسات:

، 2008(، سنة 2) رسالة دكتوراه مت مناقشتها جبامعة باريس(، Claire Calljonكلير كالجون ) .1
، وقد اهتمت الدراسة مبقارية دور جلنة حقوق التابعة لألمم المتحدة" "إصالح لجنة حقوق اإلنسانبعنوان 

وأهنا السبب اإليسان بالدور الذي ُخول جمللس حقوق اإليسان، مع الرتكيز على الرتكيبة السياسية لكال منهما، 
ع و وقوصلت الباحاة من خالل دراستها إىل حتقيق مهامها، و  يف الرئيسي الذي أدى بفشل جلنة حقوق اإليسان

أن مهمة تنفيذ حقوق  ةرى الباحاتجملس حقوق اإليسان يف يفس اخلطأ الذي وقعت فيه جلنة حقوق اإليسان، و 
، ليتسىن هلا تعزيز حقوق اإليسان ومحايتها متكون من تركيبة حمايدةمستقل اإليسان جيب أن توكل للجنة أو جملس 

وال شك أن هذه الدراسة أتاحت لنا الكاري  أن يكون للجايب السياسي أي تأثري يف القرارات اليت تتخذ. دون
مراحل التطور اليت مرت هبا جلنة حقوق اإليسان، وما ايتهت  ،احملاور اليت ختدم البحث خاصة منها لالطالع على

وقد اإليسان وجملس حقوق اإليسان.  إليه الباحاة من خالصات لكل حمور ذا عالقة بصالحيات جلنة حقوق
 -إيمانويل ديكو ،كلير كالجون- التصال باملشرف على رسالةاأثناء البحث أتيحت يل الفرصة 

Emmanuel- Decaux- ( ويف يفس الوقت شغل عضوية اللجنة املعنية حباالت 2وهو أستاذ جبامعة باريس )
على عدم التطرق لدراسة دور اجمللس يف وأكد االختفاء القسري، واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإليسان، 

 وأن هذا املوضوع حباجة إىل دراسة.تنفيذ القايون الدويل اإليساين، 

وهي دراسة  مجلس حقوق اإلنسان الدولي"دراسة بعنوان: "ار، رضوى سيد أحمد محمود عم .2
دراسة شاملة، دون ختصيص جمللس حقوق اإليسان  ةالباحادراسة  جاءت، 2010قايويية وسياسية يشرت سنة 

جمال معني، فقد تطرقت إىل يظام اجمللس واساليب عمله وعالقاته مث ختمت حباها بإجنازاته. وبالرغم من الدراسة 
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غفلت اجلايب املهم الذي أصبح يتميز به جملس حقوق اإليسان املتمال يف اختصاصه أيضة للباحاة إال أهنا املستف
وهذا الذي يريد إبرازه من خالل يف القايون الدويل اإليساين إىل جايب القايون الدويل حلقوق اإليسان، 

، خاصة منها اإليسان والقايون الدويل اإليساينتنفيذ القايون الدويل حلقوق ودورها يف  هآلياتصالحيات اجمللس و 
من خالل دوراته االستانائية آلية االستعراض الدوري الشامل، وصالحية اجمللس يف إيشاء جلان تقصي احلقائق، 

. وبالرغم من خلو لرصد االيتهاكات اليت ترتكب يف الدول اليت تاور فيها النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية
 منه كاريا خاصة يف جايبه املنهجي.ن هذا اجلايب، إال أينا استفديا البحث م

رسالة محمد فؤاد جاد اهلل، " النظام القانوني الدولي واآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان".  .3
دكتوراه يف القايون الدويل العام يوقشت بكلية احلقوق جامعة القاهرة دون ذكر سنة املناقشة، وأعتقد أن صاحب 

سيد امحد حممود عمار، مما يعين سنة املناقشة تكون يف رضوى  –الرسالة قد اعتمد بطريقة شبه كلية على الباحاة 
. ودراسة الباحث جمللس حقوق اإليسان جاءت كجزء من حباه، الذي يشمل كل اآلليات 2011/2012سنة 

تفي بغرض حبانا إال يف بعض اجلوايب  الدولية اليت ختص حقوق اإليسان، وبالتايل فهي دراسة عرضية مقتضبة ال
 رضوى سيد أمحد. –العامة اليت استغرقها حبث 

 : صعوبات البحث:سابعا

مبجلس حقوق اإليسان يف كل من قرار اجلمعية بالرغم من وفرة املادة األولية املتمالة يف األحكام اخلاصة 
املؤرخ  5/1، وقرار جملس حقوق اإليسان رقم 2006مارس  15املؤرخ يف  60/251العامة لألمم املتحدة رقم 

، وموقع اجمللس املتاحة فيه مجيع هيئاته الفرعية وأيشطته من خالل دوراته العادية منها 2007يف جويليه 
يف كل وقت، إضافة إىل املساعدة الشخصية اليت أبداها األمني العام جمللس حقوق اإليسان واالستانائية، وحتيينها 

، يف كل ما حنتاج إليه عن طريق مباشر على موقع التواصل، إال أن قلة Eric Tistounet -إريك تيستوين
وذلك لسبب حداثة  تكاد تكون منعدمةأو األجنبية، املراجع املتخصصة يف هذا املوضوع سواء باللغة العربية 

 ميشال طبال، –جملس حقوق اإليسان، واليزال الكاري من الباحاني مل ينهوا حبوثهم مال ما هو عليه الباحث 
والذي أعتقد أيه سيتطرق إىل أهم " الدورات االستثنائية لمجلس حقوق اإلنسان"، الذي يدور حباه حول 

 الباب الااين من هذا البحث.اجلوايب اليت تطرقنا إليها يف الفصل األخري من 

كذلك قلة املراجع اخلاصة بلجنة حقوق اإليسان، هذا بالرغم من أيه   اومن بني الصعوبات اليت واجهتن
 -كإجياس يف أكرب املكتبات الفريسية، املكتبة اجلامعية تحبا سبق على يشأهتا أكار من ستون سنة والغريب أيين

Bibliothèque Universitaire Cujas ، ومل يتحصل إال على كتاب واحد خاص بلجنة حقوق اإليسان
فيه  ة، األمر الذي تطلب منا حتيني املعلومات الوارد1975، طبع سنة Jean-Bernard MARIEلصاحبه، 

 .واجمللس االقتصادي واالجتماعي من خالل أرشيف جلنة حقوق اإليسان املنحلة
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يغلب عليه اجلايب اإلجرائي أكار، يف حني حاولنا  أن املوضوع هو نا أيضاتومن بني الصعوبات اليت واجه
قدر اإلمكان جتنب ما ميكن جتنبه، والرتكيز فقط على اجلوايب التقنية اليت ختدم اجلايب املوضوعي حىت ال يطغى 

  اجلايب اإلجرائي على اجلايب املوضوعي.

 ثامنا: منهج البحث:

العلمية املتمالة يف املنهج التحليلي، واملنهج هلذه األطروحة على عدد من مناهج البحث  تنايف دراس يااعتمد
  املقارن، واملنهج التارخيي، واملنهج الوصفي.

( من ميااق األمم املتحدة وعلى 68لالستدالل به يف حتليل املادة ) جاء املنهج التحليلي فاعتمديا على
ن إيشاء جلنة حقوق اإليسان وجملس حقوق اإليسان والقرارات املكلمة مجيع القرارات األخرى اليت صدرت بشأ

 واملواد اليت يصت على بعد ذلك حسب ما أملته ومتليه الضرورة لتفعيل آلية حقوق اإليسان من جلنة إىل جملس
ضمنية واالستدالل باإلشارات ال والقايون الدويل اإليساين حلد من ايتهاكات القايون الدويل حلقوق اإليسانا

والصرحية لصالحية جملس حقوق اإليسان وواليته يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين من خالل آلياته، والوقوف 
 أيضا على أوجه القصور الذي اعرتاها.

 اليت والظروف األسباب بنييف املقارية  خاصة احلاالت من كاري يف املقارن ملنهجعلى ا كذلك عتمدياوا
 اإليسان، حقوق مبجلس واستبداهلا حللها ذلك بعد أدت اليت وبالظروف اإليسان حقوق جلنة إليشاء أدت

  .منهما كال صالحية وحتديد الفوارق إىل ذلك بعد والتوصل واجمللس للجنة القايويية الطبيعة ومبقارية

على املنهج التارخيي بداية للوقوف على املراحل التارخيية لنشأة  األطروحةهلذه  نايف دراست يااعتمدكما 
فيفري  16 ( املؤرخ يف1()5مبوجب القرار رقم )جملس حقوق اإليسان بداية من جلنة حلقوق اإليسان وذلك 

رقم ، مبوجب قرار اجلمعية العامة سانإىل أن مت استبداهلا مبجلس حقوق اإليواملراحل اليت عرفتها اللجنة ، 1946
األسباب واخللفيات اليت أدت إىل إيشاء جملس  إىلوالتطرق بالتفصيل ، 2006مارس  15، املؤرخ يف 60/251

 حقوق اإليسان.

يف وصف الظروف اليت احاطت بوضع آلية حقوق اإليسان يف منظومة به  استعنتأما املنهج الوصفي فقد 
مث إىل جملس  ،كلجنة حلقوق اإليسان تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي  من بداية يشأهتا ،األمم املتحدة

ربط بني األسباب والنتائج اليت أدت إىل تغيري وضعها القايوين وحماولة و  ،حلقوق اإليسان تابع للجمعية العامة
دت إىل اعتماد إىل األسباب اليت أ وصوالآلية حقوق اإليسان  املراحل اليت مرت هباوصف تفسري ذلك من خالل 

 .جملس حقوق اإليسان الدويل كبديل للجنة حقوق اإليسان
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 تاسعا: خطة البحث:

 ولإلجابة على اإلشكالية يأيت تقسيم الدراسة يف مقدمة وبابني وذلك على النحو التايل:

 مت تقسيمه إىل فصلني.  لمجلس حقوق اإلنسان. والقانوني الباب األول: التأصيل التاريخي

بدءا من فكرة اإليشاء ووصوال إىل إجنازاهتا،  لجنة حقوق اإلنسانمفهوم  :الفصل األولتناولنا يف 
 وإخفاقاهتا اليت أدت بالضرورة إىل حلها واستبداهلا مبجلس حقوق اإليسان.

، تناولنا فيه فكرة يشأة اجمللس مجلس حقوق اإلنسانالنظام القانوني لتطرقنا إلى  الفصل الثانيأما 
  وتركيبته ويظامه الداخلي.وطبيعته القايويية 

جلس حقوق اإلنسان في تنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي مالباب الثاني: دور 
 مت تقسيمه إىل فصلني:اإلنساني. 

في تنفيذ القانون الدولي لحقوق  حقوق اإلنسان الفصل األول بعنوان: دور مجلسخصصنا 
تطرقنا فيه إىل مفهوم القايون الدويل حلقوق اإليسان ووالية اجمللس على هذا الفرع، وإىل أهم اآلليات  اإلنسان.

اليت ورثها اجمللس عن جلنة حقوق اإليسان واليت استحدثها فيما بعد لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان وتعميمها على 
 . وخلصت تقييم لدور اجمللس يف تنفيذ حقوق اإليسان ء يف األمم املتحدةمجيع الدول األعضا

 في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني. حقوق اإلنسان الفصل الثاني بعنوان: دور مجلسكما خصصنا  
من تطرقنا فيه إىل مفهوم القايون الدويل اإليساين، وواليات جملس حقوق اإليسان على القايون الدويل اإليساين 

، بناء مؤسسات جملس حقوق اإليسان، وآليات 5/1، وقراره 60/251خالل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
على الصعيد الدويل والداخلي لدول األعضاء يف  اجمللس اليت من خالهلا يقوم بتكريس القايون الدويل اإليساين

القايون  ايتهاكاتاليت بذهلا وال يزال يبذهلا للحد من اجلهود منظمة األمم املتحدة، وإثبات هذه الوالية من خالل 
الدويل اإليساين، سواء من خالل فرض رقابته على الدول يف مدى تنفيذ التزاماهتا، امام هيئات اجمللس أو من 

وخلصت إىل تقييم دور جملس  خالل جلان تقصي احلقائق اليت ينشئها اجمللس للتحقيق يف االيتهاكات املزعومة
 .حقوق اإليسان يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين

كضرورة إلدراجها   نا، واالقرتاحات اليت بدت لاملتوصل إليهاىل النتائج اليت فيها إ ناخبامتة تطرق نادراست ناواهني
  يون الدويل اإليساين.الكتمال دور اجمللس يف احلد من ايتهاكات القايون الدويل حلقوق اإليسان، والقا
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متالت بداية يف  تهيشأة األمم املتحدة، غري أن صور  جمللس حقوق اإليسان بداية معتزامن االمتداد التارخيي 
(، من ميااق األمم املتحدة، وأيشئت بعد ذلك 68اليت مت النص عليها مبوجب املادة ) ،جلنة حقوق اإليسان

، وهي جلنة فرعية تابعة للمجلس 1946( عام 1) (5مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم )
وقد جاء وضع جلنة حقوق اإليسان على هذا النحو يتيجة الظروف السياسية لدول ، االقتصادي واالجتماعي

بشدة التنوع العرقي  ية تتميزرتكيبة سكايباألعضاء يف األمم املتحدة خاصة منها بعض الدول اليت كايت تتصف 
ن كذلك ليسمح مث إن اجلايب السيادي للدول مل يك، سابقا واإليديولوجي كاهلند والصني واالحتاد السوفيايت

بظهور جهاز أو آلية على مستوى منظومة األمم املتحدة تسمو إىل جهاز رئيسي ملراقبة الدول األعضاء يف جمال 
من السلطان الداخلي للدولة وال جيوز ألي دولة أو منظمة دولية التدخل يف حقوق اإليسان الذي كان يعد أيداك 

قف إال أن قناعة وفود املؤمترين يف املراحل اليت سبقت مؤمتر سان شؤون الداخلية للدول. وبالرغم من هذا املو ال
إيشاء مال هذه اهليئة، يتيجة ضغط املنظمات غري احلكومية اليت إدراج مشروع دعت إىل ضرورة فرايسسكو 

(، 1945شاركت يف املؤمترات اليت شهدت بعد ذلك ميالد ميااق األمم املتحدة يف سان فرايسيسكو عام )
دييني، مما ادى ألثار اليت خلفتها احلرب العاملية الاايية من خسار فادحة يف األرواح خاصة منها امللنتيجة كذلك كو 

إىل ضرورة ترسيخ فكرة محاية حقوق اإليسان على مستوى دويل واحلد من االيتهاكات اليت تتسبب فيها الدول يف 
 حق رعاياها.

حقوق اإليسان للنهوض بقضايا حقوق اإليسان عرب العامل  وقد أعطى هذا االيطباع فكرة إيشاء جلنة
، وهو ما مت بالفعل إذ قامت جلنة حقوق اإليسان بصياغة أغلب وإرساء منظومة قايويية تعين حبقوق اإليسان

االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإليسان بدءا من اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان والعهدين الدوليني للحقوق املديية 
، إىل أن وصل لسياسية، واحلقوق االقتصادية والاقافية وغريها من االتفاقيات األخرى ذات الصلة حبقوق اإليسانوا

جلنة  كاهتاموضع جلنة حقوق اإليسان إىل مرحلة تطلب فيها إعادة النظر فيه، لعوامل املتها الظروف السياسية،  
رفع من ري، كما أن طبيعة وضع اللجنة أصبح حباجة إىل املعاي بازدواجيةأو التعامل  بااليتقائيةحقوق اإليسان 

أو آلية أعلى من جلنة يشرف على تعزيز ومحاية حقوق  مستواه يظرا لتكامل الشرعية الدولية وحاجتها إىل جهاز
 .2006مارس  15مبجلس حقوق اإليسان يف  واستبداهلااإليسان مما أدى حبلها 

من جلنة حقوق اإليسان إىل جملس آلية حقوق اإليسان على مستوى منظومة األمم املتحدة  فيععد تر ي
قرار اجلمعية العامة  وبالرغم من ،ومعنوي قيمة ذات أمهية بالنسبة لنظرة الدولحقوق اإليسان من منظور سياسي 

يف طبيعة اجمللس فصل قد  2006،1مارس  15املؤرخ يف  60/251القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان رقم 
                                                           

1
dds-http://daccess-أيظر موقع القرار على الرابط التايل:  

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement أطلع عليه يوم .
20/06/2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement
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من قبل اجلمعية  استعراضإال أيه أبقى وضعه يف حالة على أيه جملس فرعي تابع للجمعية العامة لألمم املتحدة 
يف املستقبل إىل جهاز رئيسي ماله مال جملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي وغريه من  هتالعامة لرتقي

 األجهزة الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة.

بداية  يف الفصل األول التطرق إىل دراسة جلنة حقوق اإليسان ،هذا البابمقتضيات دراسة تطلب وعليه ت
وذلك لس حقوق اإليسان النظام القايوين جملإىل دراسة يف الفصل الااين يشأهتا إىل أن مت حلها. مث التطرق  من

 على النحو التايل:
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اليت شهدها العامل أثناء احلرب العاملية الاايية وايعكاساهتا السلبية على حياة  احلرب بالرغم من ويالت
لتخصيص له جهاز  يف منظومة األمم املتحدة تأهله مكايةشعوب العامل، فإن ذلك مل يعط حلقوق اإليسان 

تيجة رفض الفكرة يف حد ذاهتا أو التقليل مل يكن ي، وهذا رئيسي من بني األجهزة الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة
وعدم التدخل يف شؤوهنا  مبدأ سيادة الدولاملتمال يف  آيذاك،من قيمتها بقدر حتكم الظرف الدويل السائد 

   .وعدم التزام الدول به قوق اإليسانحل ايون الدويلالقمبا يسمى غياب الداخلية، ويف يفس الوقت 

هذه العوامل فقد بذلت جهود من قبل املؤمترين أثناء وبعد احلرب العاملية الاايية إلقرار جلنة  بالرغم منو 
لبقية اللجان األممية، فقد مت النص عليها صراحة  ةطبيعة فرعية مغاير  ذاتحقوق اإليسان يف ميااق األمم املتحدة، 

هزة الرئيسية حق إيشائها وفق حاجة اجلهاز، فهي يف امليااق خبالف اللجان الفرعية األخرى اليت خول امليااق لألج
"ينشئ المجلس االقتصادي إذ يصت على: (، 68) تهيف ماد األمم املتحدة اللجنة الوحيدة اليت خصها ميااق

واالجتماعي لجانا للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتعزيز حقوق اإلنسان، كما ينشئ غير ذلك من 
والغرض من هذا النص الصريح يكمن يف مدى اهتمام منظمة  1لتأدية وظائفه"اللجان التي قد يحتاج إليها 
فنص هذا بالرغم من موقف الدول آيذاك الرافض ألي تدخل يف شؤويه الداخلية. األمم املتحدة حبقوق اإليسان، 

يلزم اجمللس االقتصادي واالجتماعي بإيشاء جلنة حقوق اإليسان كمطلب للمنظمة ذاهتا  السابقة الذكر املادة
 .2وليس مطلبا للمجلس االقتصادي واالجتماعي مما جعلها تتمتع مبيزة خاصة عن باقي اللجان الفرعية األخرى

منا  مهامها، يتطلب وملعرفة أمهية جلنة حقوق اإليسان والدور الذي قامت به منذ يشأهتا إىل أن مت إهناء 
تنظيم وعمل جلنة يتطرق إىل  الااين املبحث(، ويف املبحث األولجلنة حقوق اإليسان يف )ماهية التطرق إىل 

 إىل تقيم عمل جلنة حقوق اإليسان. األخريحقوق اإليسان، لنصل يف املبحث 

 

 

 

                                                           
 النص االجنليزي كان أكار وضوحا من النص الفريسي والعريب:  1

« the economic and social council shall set up commissions (…) for the promotion of human 
rights » 
2 CLAIRE Calljon, la réforme de la commission des droits de l’homme des nations unies, thèse 

pour l’obtention du titre de docteur de l’université panthéon – Assas (Paris II), 2008, p. 43. 
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 لجنة حقوق اإلنسانتطور مراحل نشأة  المبحث األول:

 اجلهود اليت بُذلت يف تكريس فكرة إيشاء جلنة حقوق اإليسان، قبل على هذا املبحث ةيقتصر دراس
ميااق األمم املتحدة، واجلهود اليت بذلت فيما بعد امليااق من قبل اللجنة التحضريية واجمللس  املصادقة على

عن األسباب بعد ذلك والبحث  ،االقتصادي واالجتماعي من خالل قراراته اخلاصة بإيشاء جلنة حقوق اإليسان
 حبكم وميااق األمم املتحدة يف إيشاء جلنة حقوق اإليسانيف املشاركة للصليب األمحر اليت منعت اللجنة الدولية 

  .العمل اإليساين ورعايتها للقايون الدويل حلقوق اإليسان زمن النزاعات املسلحة جمال سبقها يف

 .المتحدة األمم ميثاقإنشاء  قبل اإلنسان حقوق لجنة نشأة فكرة: األول المطلب

أيشئت جلنة حقوق اإليسان بعد هناية احلرب العاملية الاايية استجابة للمعاياة اليت عرفتها البشرية من 
ويالت احلرب، اليت امتدت ايتهاكاهتا إىل مجيع شعوب العامل وفئاته ومل متيز بني املقاتلني وغري املقاتلني، لقدرة 

امتالك وسائل قتال أكار تطورا مل يشهدها العامل من قبل يف حروبه التقليدية، فبات من الضروري املتحاربني على 
وأكار من أي وقت مضى وضع آلية دولية تراعي محاية وتعزيز حقوق اإليسان، فكايت هناية احلرب العاملية الاايية 

 الحياهتا جلميع الدول األطراف.ظرفا أكار مالئمة لتقبل فكرة إيشاء مال هذه اهليئة الدولية لتمتد ص

وقد مرت فكرة إيشاء جلنة حقوق اإليسان بعدة مراحل قبل أن يتم النص عليها صراحة يف ميااق األمم 
املتحدة بصريح العبارة وقد جاءت هذه املراحل من خالل ما صرحت به دول احللفاء أثناء احلرب اعلنت فيها عن 

ية جديدة حتل حمل عصبة األمم من أجل وضع حد ملا شهده العامل من رغبتها األكيدة يف إيشاء منظمة عامل
ويالت جلبت على االيسايية احزايا يعجز عنها الوصف، فقد أكدت من خالل هذه التصرحيات على ضرورة 
محاية وتعزيز حقوق اإليسان، ومن أشهر هذه التصرحيات اليت أكدت على ضرورة إدراج حقوق اإليسان هي  

 1كالتايل:

 رع األول: تصريح روزفلت والحريات األربع.الف

 حلقته جراء احلرباليت الم آالعامل من  معاياةرئيس عرب بصفة رمسية عن  ليعد الرئيس فريكلني روزفلت أو 
، حيث أعلن عن رؤية لعامل يعم فيه السالم واألمن 1941جايفي  6األمريكي يف  الكويغرسأمام  العاملية الاايية

                                                           
وقد مكنتها   Eleanor Rooseveltتعود فكرة إيشاء جلنة حقوق اإليسان إىل السيدة األوىل للواليات املتحدة األمريكية إلينور روزفلت  1

ل شعبيتها الواسعة يف ذلك الوقت من جذب االهتمام حنو إيشاء جلنة حقوق اإليسان هذا بالرغم من التحديات اليت واجهت الفكرة من قبل الدو 
اء يف األمم املتحدة، خاصة الدول اليت تدافع على مبدأ السيادة وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.  أيظر: رضوى سيد أمحد حممود األعض

 .74، القاهرة، ص 2010عمار، اجمللس الدويل حلقوق إليسان، دار النهضة العربية، ط، 
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خطاب احلريات  باسموالدميقراطية ويتمتع فيه اجلميع باحلقوق اإليسايية األساسية عرفت كلمات الرئيس هذه 
وهي حرية التعبري، وحرية العبادة، والتحرر من العوز، والتحرر من اخلوف. وهذه احلريات كما جاءت على األربع، 

الشعوب وهي" ليست رؤية أللفية بعيدة إمنا هي  لسان الرئيس األمريكي ليست لألمريكيني وحدهم، وإمنا جلميع
  1أساس أكيد لنوع العامل املمكن بلوغه يف عصريا وجيلنا".

ويأيت هذا التصريح يف الوقت الذي ال تزال فيه احلرب العاملية الاايية قائمة على أشدها، وبالرغم من ذلك 
ثقة املنتصر الذي يرأس أقوى دولة تقود احللفاء فإن الرئيس األمريكي كان يوجه هذا اخلطاب الشهري ايطالقا من 

لدحر القوات النازية وإرساء مبدأ العدالة والدميقراطية على حد قوله. وتطلعت شعوب العامل آيذاك إىل هذا 
اخلطاب ومدى جتسيده، فكايت بصماته ظاهرة وبكل وضوح يف ميااق األمم املتحدة من خالل املواد اليت 

 قوق اإليسان وجلنة حقوق اإليسان.جاءت تنص على محاية ح

 الفرع الثاني: تصريح ميثاق األطلسي.

أعلن  حيث عن أهداف الواليات املتحدة األمريكية وبريطاييا يف احلرب العاملية الاايية،ميااق األطلسي يعرب 
. من قبل الرئيس األمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطاييا تشرشل عندما اجتمعا يف 1941أوت  14عنه يف 

ومشل امليااق مثايية مبادئ من أمهها ما جاء يف البند الاالث الذي ينص على أن الدولتني حترتمان كل  عرض البحر.
ا جاء البند اخلامس من امليااق ينص على دعم الشعوب يف اختيار يوع احلكومة اليت تعيش حتت حكمها. كم

التعاون والتآزر لكل األمم يف اجملال االقتصادي مع مراعاة ضمان األمن للجميع، وحتسني مستويات العمالة 
املبدأ الاالث والرابع اخلاص باحلريات األربع اليت  يفوالتقدم االقتصادي واألمن اجلماعي. كما مت النص صراحة 

ئيس األمريكي روزفلت يف البند السادس من امليااق على النحو التايل: "بعد التحطيم النهائي للنازية، يادى هبا الر 
يأمل اجلايبان تأسيس سالم حيقق جلميع الدول وسائل التنقل يف أمن وسالم داخل حدودها، وتأمني حياة كل 

 2الشعوب على أراضيها بعيدا عن اخلوف واحلاجة.

ق مل ينص صراحة على حقوق اإليسان إال أن ايه يستنتج من خالل قراءة امليااق على بالرغم من أن امليااو 
اهتمام واضعيه بالدعوة صراحة إىل حرية شعوب العامل يف اختيار يظام احلكم دون تدخل من جهات خارجية، 

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, la commission des droits de l’homme de l’O.N.U., EDITION 
A.PEDONE , PARIS,1975, pp.14-15. 

  طة ينم خطاب الرئيس األمريكي الذي أطلق عليه خطاب احلريات األربع، على مدى قوة أمريكا وقدرهتا على دحر أملاييا وهبذا النصر تشكلت خار
جاء خطاب الرئيس األمريكي بلغة رئيس كل العامل من خالل خطابه للشعوب  عاملية جديدة للعامل حددت معاملها الواليات املتحدة األمريكية، وبذلك

 ال للرؤساء، بضمان حقوقها األربعة.  
2 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.15-16. 
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ي، وهذه املبادئ مع األخذ بعني االعتبار تعاون األمم يف شىت جماالت احلياة مع ضمان العدالة واألمن اجلماع
 يندرج مجيعها ضمن تكريس حقوق اإليسان يف املنظومة الدولية بعد هناية احلرب.

 الفرع الثالث: تصريح األمم المتحدة.

أعقب تصريح ميااق األطلسي تصريح األمم املتحدة الذي مت توقيعه يف واشنطن بتاريخ  
وقد اكد هذا التصريح مبادئ  دولة كايت ختوض احلرب ضد "احملور" (،26)، من قبل ممالي01/01/1942

ميااق األطلسي وأعلن عزم هذه الدول على االستمرار يف احلرب حىت القضاء على القوى الفاشية الغامشة، من 
الدول وحرية املعتقد وكذا محاية حقوق اإليسان وحتقيق العدالة يف  ،أجل الدفاع على احلياة، احلرية، االستقالل

األخرية دولة، وأكدت هذه  47دولة لتصبح بعد ذلك  (،21) األطراف ويف باقي األمم. والتحق هبذا التصريح
 سنوات يف ميااق سان فرايسيسكو إليشاء منظمة األمم املتحدة. ثالثبعد  على تلك املبادئ

حمتوى ميااقه املبادئ اليت وقد مجع ، األمم املتحدة اسمتصريح األمم املتحدة أول تصريح يذكر فيه ويعد 
دولة من بينها  (،47)يادى هبا روزفلت وتكملة ملا جاء يف امليااق األطلسي، ويعد أهم وثيقة شارك يف امضائها

  1الدول األربعة العظمى.

  برتن دومالفرع الرابع: مؤتمر 

 االحتادأوكس الذي اجتمع فيه ممالو حكومات ) الصني،  برتن دوممؤمتر  ،تلت التصرحيات السابقة الذكر
، حملاولة وضع األسس واملبادئ اليت 1944السوفييت، اململكة املتحدة، الواليات املتحدة األمريكية( يف سبتمرب 

يان تقوم عليها اهليئة اجلديدة)األمم املتحدة(. وقد أسفر هذا املؤمتر عن عدة مقرتحات على أساسها يتم حتديد الب
واألسس اليت يتعني عليها أن تقوم املنظمة املقرتح إيشاؤها واملبادئ اليت جيب أن تلتزم هبا، ومن بني أهم املقرتحات 
اليت أسفر عليها املؤمتر: قيام هيئة للتنظيم الدويل تسمى هبيئة األمم املتحدة تكون غايتها حفظ السلم واألمن 

 السلم واألمن. الدويل، وتتخذ اإلجراءات احلامسة لتهديد

كما جاء املقرتح الااين اخلاص بالتعاون الدويل يف حل املشاكل اإليسايية اليت يأيت يف مقدمتها املشكل 
على املستوى  واالجتماعي االقتصادياالقتصادي واالجتماعي، يف الفصل التاسع املعنون " التعاون الدويل 

 لتهيئة:" لى يص إدراج حقوق اإليسان وقد جاء النص كالتايلالدويل"، الذي يص يف فقرته األوىل من البند )أ( ع
ظروف االستقرار والرفاه الالزمين وللحفاظ على العالقات الودية والسلمية بين األمم، تسعى المنظمة لحل 

                                                           
، 169، اإلسكندرية، ص، 1998حممد اجملذوب، التنظيم الدويل، النظرية العامة واملنظمات الدولية واإلقليمية، دار اجلامعية للطباعة والنشر، ط  1

170. 
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المشاكل اإلنسانية الدولية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي وغيرها، وتعزيز احترام حقوق اإلنسان 
األساسية. الجمعية العامة وسلطتها الفرعية المتمثلة في المجلس االقتصادي واالجتماعي والحريات 

. مث تليها الفقرة األوىل من البند )ج( من الفصل التاسع للنص على إيشاء جلان ن مخوالن لتنفيذ هذه المهمة"
صادية، لجنة اجتماعية، المجلس االقتصادي واالجتماعي ينشئ لجنة اقت وقد جاء النص على النحو التايل: "

أن يكون األشخاص دائمون و ولجان أخرى التي يراها ضرورية. ينبغي لهذه اللجان أن تتكون من خبراء. 
1ويكونون جزءا من أمانة المنظمة".

 

ن يف مراحل املؤمتر خبصوص محاية وتعزيز حقوق االيسان، فإن ذلك مل و بالرغم من األمهية اليت أبدها املؤمتر 
احاهتم خبصوص إيشاء جلنة حلقوق االيسان، يف حني مت اقرتاح إيشاء جلنتني، اللجنة االقتصادية يعكس اقرت 

على  واللجنة االجتماعية اللتان حيمالن يفس عنوان اجمللس االقتصادي واالجتماعي. وهبذا يكون املؤمتر قد أكد
تفاق يف هذا املؤمتر على النص صراحة أن يتعهد اجمللس االقتصادي واالجتماعي بإيشاء جلان غري أيه مل يتم اال

  2على إيشاء جلنة حقوق اإليسان.

 الميثاق إبراموبعد أثناء نشأة لجنة حقوق اإلنسان التحضيرية لمراحل الالمطلب الثاني: 

متخضت جهود الدول من خالل املراحل اليت قطعتها بدءا من دعوة روزفلت وميااق األطلسي وصوال إىل 
، لتكلل تلك اجلهود يف سان فرايسيسكو مبيالد ميااق األمم املتحدة. 1944أوكس سنة  مقرتحات دوم برتن

حناول التطرق إىل اجلهود اليت بذلت من قبل الوفود وخاصة منها املنظمات غري احلكومية يف الضغط على الوفد 
( اليت ختص 68ملادة )األمريكي إلدراج جلنة حقوق اإليسان وموقف الدول من ذلك، مث التطرق إىل طبيعة يص ا

  إيشاء جلنة حقوق اإليسان.

 وميالد لجنة حقوق اإلنسان الفرع األول: مؤتمر سان فرانسيسكو

، وذلك يف أعقاب هناية احلرب العاملية الاايية، وقد خيم 1945 أبريل 25عقد مؤمتر سان فرايسيسكو يف 
على أجواء املؤمتر ضرورة وحتمية فرض السلم واألمن الدوليني وضرورة التعاون الدويل يف اجملال االقتصادي 

رة هذه األجواء دفعت املؤمترين إىل ضرو ، واالجتماعي الذي ميال أهم ضمان يف الوقت الراهن،" لألمم املتحدة"

                                                           
 ,Le conseil économique et social devrait instituer une commission économique »أيظر النص األصلي:  1

une commission sociale et toute autre commission qu’il jugerait nécessaire d’établir. Il devrait y 
avoir un personnel permanent qui ferait partie de secrétariat de l’organisation ». Jean-Bernard  
MARIE, op.cit.,pp.19-20. 
2 Ibid. 
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ادراج مسالة حقوق اإليسان يف امليااق الذي تتوىل وفود الدول صياغته واملصادقة عليه، وقد وتولدت هذه الفكرة 
لدى املؤمترين يتيجة اآلثار املدمرة اليت مست مجيع جماالت احلياة، من قتل وتشريد وجتويع واضطهاد عرقي وغريها 

غري احلكومية وعدد من الشخصيات البارزة دور واضح يف من صور القهر والظلم. وقد كان ملمالي املنظمات 
 حقوق االيسان وجلنة حقوق اإليسان يف ميااق األمم املتحدة.  تضمني

 لجنة حقوق اإلنسان في ميثاق المنظمة. تضمينالمنظمات غير الحكومية في  أوال: جهود

يافذة يف مؤمتر سان التمايل الذي حظي به ممالي املنظمات غري احلكومية وشخصيات أخرى  أدى
حقوق اإليسان وجلنة حقوق اإليسان يف ميااق األمم املتحدة. وبالرغم  ضمنيفرايسيسكو إىل أداء دورا بارزا يف ت

من أن متايل هؤالء مل يأيت عن طريق املؤمتر ذاته بصفتهم الشخصية كمنظمات وشخصيات خاصة وإمنا جاء 
املتحدة األمريكية كمستشارين لدى الوفد األمريكي يف املؤمتر، وهذا متايلهم ضمن تشكيلة الوفد املمال للواليات 

يعين أن وضعهم القايوين يف املؤمتر أمام الوفود األخرى للدول املشاركة يعد كمستشارين وليس بصفتهم كممالني 
جلنة التنسيق للمنظمات غري احلكومية، مما يدل آيذاك عن عدم السماح لغري الدول يف مال هذه املؤمترات. وتقوم 

بإبالغ ممالي املنظمات غري احلكومية عن كل االعمال اجلارية اليت تقوم هبا اللجان املختلفة يف املؤمتر اليت تشرف 
على تعديل مقرتحات دوم برتن وصياغة امليااق. فجاء موقف ممالي املنظمات غري احلكومية متوافق على ضرورة 

كس، بإدراج مواد ختص محاية وضمان حقوق اإليسان يف ميااق إدخال تعديالت على مقرتحات دوم برتن أو 
 املنظمة والنص صراحة على إيشاء جلنة حقوق اإليسان. 

وباملوازاة فقد شهد املؤمتر لقاءات مباشرة بني ممالي املنظمات غري احلكومية ووفود الدول املشاركة يف املؤمتر 
مالي املنظمات غري احلكومية بطرح فكرة حقوق اإليسان خالل األوقات اخلارجة عن اجللسات الرمسية، مسحت مل

وإيشاء جلنة حقوق اإليسان يف التعديالت اجلارية على مقرتحات دوم برتن أوكس، استطاع من خالل هذه 
اللقاءات اهلامشية احلصول على وعود من الوفود، خاصة منها وفود الدول الكربى لتجسيد مطالبهم يف امليااق. 

ن إدراك ممالي املنظمات الصعوبات اليت ستواجه مقرتحاهتم من قبل الوفود املشاركة وخاصة منها هذا وبالرغم م
الدول الكربى، حيث مت ابالغهم يف آخر مراحل التعديل بعدم امكايية إدراج مطالبهم يف التعديالت، على خلفية 

ق. وجاء رد ممالي املنظمات غري ختوف بعض مندويب الوفد األمريكي من عدم مصادقة جملس الشيوخ على املياا
احلكومية على هذا املوقف سريعا، متال يف حترير مذكرة يف شكل عريضة ممضاة من قبل مخسة وعشرون مماال 
أجربت الوفد األمريكي باالجتماع بني مماليه واالستجابة هلذه املطالب، األمر الذي مسح بعد ذلك للوفد األمريكي 
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املشاركة يف مؤمتر سان فرايسيسكو بضرورة إدراج يص يف امليااق خيص إيشاء جلنة بإقناع باقي الوفود األخرى 
 1حقوق اإليسان.

وهكذا يستطيع القول بأن ممالي املنظمات غري احلكومية كان هلم الفضل من خالل مشاركتهم يف املؤمتر 
بصفتهم كمستشارين ملحقني بالوفد األمريكي يف إرساء فكرة إيشاء جلنة حقوق اإليسان والنص عليها يف ميااق 

 األمم املتحدة. 

 المتحدة. في ميثاق األمم حقوق اإلنسان ثانيا: النص على لجنة

شهد مؤمتر سان فرايسيسكو دورات عدة ياقش من خالهلا صياغة ميااق األمم املتحدة ووزعت مهام 
ملحقة هبا جلان فرعية تشرف على مراجعة فصول مقرتحات دوم برتن، وجاءت وضعية  الصياغة إىل أربعة جلان

ية لدراسة الفصل اخلامس )اجلمعية حقوق اإليسان موزعة على خمتلف هذه الفصول. وقد ُكِلفت اللجنة الااي
والفصل التاسع ) اجمللس االقتصادي واالجتماعي(، وأحالت هذه األخرية إىل جلنتها الفرعية الاالاة دراسة  2العامة(

الوضعية املتعلقة بإيشاء جلنة حقوق اإليسان، حيث قامت بعقد عدة جلسات ياقشت من خالهلا اللجان اليت 
 االجتماعي إيشائها وكذا طبيعة تركيبة هذه اللجان. حيق للمجلس االقتصادي و 

كما تطرق أعضاء اللجنة أثناء النقاش إىل مسألة النص صراحة على اللجنة أو اللجنان يف امليااق. فرأى 
إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي فله كامل احلرية يف اختاذ القرارات اليت يراها  فريق منهم إىل أن األمر يرتك

إليشاء اللجان، وال تفرض عليه أي جلنة خاصة. يف حني جاء رأي الفريق الااين خمالفا هلذا الرأي ودعا إىل مناسبة 
ضرورة النص صراحة على إيشاء اللجان يف امليااق، وقد جاءت تعديالت كارية من قبل الوفود املشاركة يف اللجنة 

اإليسان إضافة إىل جلان أخرى، وخلصت اللجنة الاالاة بشأن النص صراحة يف امليااق على إيشاء جلنة حقوق 
" ينشئ المجلس الاالاة يف األخري إىل صياغة الفقرة األوىل من البند )د( من الفصل التاسع على النحو التايل: 

االقتصادي واالجتماعي لجانا تتكفل باألنشطة االقتصادية واالجتماعية وتنمية حقوق االنسان وغير ذلك 
 يحتاج إليها المجلس. ويكون أعضاؤها جزءا من امانة المنظمة".  من اللجان التي قد

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit., pp.22-27. 

 الفصل اخلامس يف مقرتح دم برتن أوكس كان خيص اجلمعية العامة. 2
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وعلى إثر هذه الصياغة طالب عدد كبري من األعضاء أثناء مداخالهتم بضرورة النص صراحة وبشكل 
 .1خاص على جلنة حقوق اإليسان يف امليااق

اللجنة الفرعية الاالاة بإقرار وضعية حقوق اإليسان من خالل تقريرها الذي رفع إىل اللجنة الاايية  وايتهت 
" ينشئ المجلس االقتصادي واالجتماعي لجانا في مجاالت االنشطة وقد جاءت التوصية على النحو التايل: 

التي يحتاج إليها لتأدية من أجل تمجيد حقوق اإلنسان وكل اللجان األخرى و  االقتصادية واالجتماعية
 وظائفه".

بعد عرض التقرير على أعضاء اللجنة الاايية، صرح العديد منهم على الصياغة اليت جاءت هبا اللجنة 
على ضرورة ترقية الفرعية الاالاة خبصوص جلنة حقوق اإليسان وطالب بعض املندوبني كاملندوب الربازيلي بالعمل 

كما الحظ املندوب الفريسي إمجاع أعضاء   إلى جهاز رئيسي للمنظمة.لجنة حقوق اإلنسان في المستقبل 
اللجنة على أحقية احلريات العامة اليت ال ميكن التكفل هبا إال من خالل إيشاء جلنة خاصة حبقوق اإليسان يتم 

 2النص عليها يف امليااق....إخل.

ية الاالاة، اعتمدت التقرير بدون تعديل وبعد استعراض اللجنة الاايية الصياغة اليت جاءت هبا جلنتها الفرع
مبا يف ذلك يص الفقرة اخلاصة بإيشاء جلنة حقوق اإليسان، وعرض النص مرة أخرى على اللجنة الفرعية املكلفة 
بالتنسيق واللجنة القايويية للمؤمتر اليت راجعت يص الفقرة وصاغته صياغة هنائية. وجاءت الصياغة على النحو 

جلس االقتصادي واالجتماعي لجانا للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتعزيز حقوق "ينشئ المالتايل: 
هذه الفقرة يف يص  واعتمدت اإلنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه".

 3ماعي.من ميااق األمم املتحدة حتت الفصل العاشر املعنون باجمللس االقتصادي واالجت (،68) املادة

، من خالل 1945جوان  25وأيتهى يف األخري مؤمتر سان فرايسيسكو باعتماد ميااق األمم املتحدة يف 
 .1945جوان  26جلسته التاسعة وأُمضي امليااق يف اليوم املوايل 

(، اليت خولت للجمعية العامة وجملس األمن احلق يف أن تنشئ من الفروع 29، 22وعلى خالف املواد ) 
، دون أن تذكر هاتني املادتني بصريح العبارة اللجان املزمع إيشاؤها، ليتسىن لكل هماضروريا للقيام بوظائف ما تراه

                                                           
أيظر على وجه اخلصوص تدخل كل من املندوب البلجيكي واملندوب السوفييت واملندوب الصيين ومندوب الواليات املتحدة األمريكية، وقد جاء  1

ة رئيسيتصريح الوفد الربازيلي أكار وضوحا عندما طالب بضرورة النص صراحة على جلنة حقوق اإليسان، وأمله بأن تكون يف املستقبل من األجهزة ال
 .Jean-Bernard  MARIE, op.cit., pp. 31,32للمنظمة. 

2 Jean-Bernard  MARIE, op.cit., p.33. 
3 Ibid. 



 لجنة حقوق اإلنسان مفهوم                       الفصل األول:

 

23 
 

من اجلهازين القدرة على مسايرة الظروف واملراحل اليت ميران هبا، وعليه يكون إيشاء اللجان وفق احلاجة اليت 
نشة دائمة أو مؤقتة وال ميكن النص على تسمية هذه اجلهاز يف إجناز مهامه، وقد تكون هذه اللجان امل يقتضيها

اللجان ألن طبيعة إيشائها متوقف على ما متليه الظروف اليت تواجه اجلهازين، فالتسمية إذن مرتبطة باملوضوع أو 
 احلالة اليت تعرتض اجلهاز.

دول واملنظمات غري أن واقع فعاليات مؤمتر سان فرايسيسكو وبفضل احملاوالت العديدة من جايب بعض ال
غري احلكومية هبدف تضمني امليااق تفصيال حلقوق اإليسان الواجب احرتامها وضرورة إدراج مواد تلزم املنظمة 
والدول األعضاء محاية هذه احلقوق، مت تضمني بعض املواد اخلاصة حبقوق اإليسان وبالنص الصريح على وجوب 

  1من ميااق األمم املتحدة. (،68) دي واالجتماعي يف املادةإيشاء جلنة حقوق اإليسان من قبل اجمللس االقتصا

فلجنة حقوق اإليسان هبذا املفهوم تعد اللجنة الفرعية الوحيدة اليت يص عليها امليااق بصفة رمسية على 
خالف املواد األخرى اليت خولت لألجهزة الرئيسية احلق يف إيشاء اللجان اليت تراها ضرورية للقيام مبهامها دون 

ت الدولية إليشاء املنظمات بالنص على األجهزة تسميتها ومن املتعارف عليه أن الدول تتفق عادة يف املعاهدا
الرئيسية للمنظمات الدولية خبالف األجهزة الفرعية اليت ختول صالحية إيشائها لألجهزة الرئيسية، فالنص على 

حلقوق اإليسان، جراء ما خلفته  آيذاكاللجنة يف ميااق األمم املتحدة دليل على األمهية اليت أوالها اجملتمع الدويل 
  رب العاملية الاايية من ايتهاكات جسيمة طالت شعوب العامل دون متييز للفئات املقاتلة وغري املقاتلة.احل

الذي جاء أكار وضوحا يف النص اإلجنليزي يلزم اجمللس االقتصادي واالجتماعي  (،68) فطبقا لنص املادة
مال ما هو عليه يف إيشاء اللجان الفرعية بوجوب إيشاء جلنة حقوق اإليسان. فاجمللس يف هذه احلالة ليس خمريا 

 2األخرى اليت يراها ضرورية، بل هو ملزم بتنفيذ يص املادة الذي يدعو إىل إيشاء جلنة حقوق اإليسان.

، 1945جوان  26وقد أوضحت اللجنة التحضريية اليت أيشئت يف يفس اليوم الذي ُوّقع فيه امليااق، 
بأن يقوم اجمللس االقتصادي واالجتماعي بإيشاء جلنة حقوق  –تحدة للتحضري ألول مجعية عامة لألمم امل

أن مهمة جلنة حقوق اإليسان تندرج ضمن مساعدة اجمللس االقتصادي  التحضريية االيسان، وأوضحت اللجنة
واالجتماعي يف عمله على أن يشيع يف العامل احرتام حقوق االيسان واحلريات االساسية، وأن تقوم بإعداد ميااق 
دويل حلقوق اإليسان، ووضع توصيات بشأن إعاليات أو معاهدات دولية مال احلريات املديية، ووضع املرأة، 

                                                           
1  CLAIRE Calljon,la réforme de la commission des droits de l’homme des nations unies, thèse 

pour l’obtention du titre docteur de l’Université Panthéon- Assas(Paris II), Discipline : Droit 
public, Présenté et soutenue publiquement le 02 février 2008,p. 38-39. 

 The Economic»بالنص اإلجنليزي جاءت اكار وضوحا على إيشاء جلنة حقوق اإليسان حيث جاءت الصياغة كما يلي:  68صياغة املادة  2
and Social Council shall set up commission [ …] for the promotion of human rights ». 
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وحرية اإلعالم، باإلضافة إىل محاية األقليات، ومنع التفرقة على اساس العرق، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، وأن 
هنا اإلضرار بالعالقات الودية بني األمم وأن تقوم اللجنة تعاجل كل املسائل اليت تتعلق حبقوق اإليسان، اليت من شأ

بدراسات وتتقدم بتوصيات بناء على طلب اجلمعية، أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي، او جملس الوصايا، أو 
   1جملس األمن، أو مببادرة منها.

 قبل المجلس االقتصادي واالجتماعيالفرع الثاني: مرحلة إنشاء اللجنة من 

من ميااق األمم  (،68)إن ايشاء جلنة حقوق اإليسان أصبح حقيقة بعد أن مت النص عليها يف املادة 
املتحدة يبقى التعرف على مراحل النشأة اليت عرفتها جلنة حقوق اإليسان بدءا من توصيات اللجنة التحضريية 

ا اجمللس االقتصادي واالجتماعي إليشاء جلنة اختذمه نمث القرارين الذي ،لألمم املتحدة، واعتماد اجلمعية العامة هلا
 حقوق اإليسان.

 أوال: توصيات اللجنة التحضيرية التابعة لألمم المتحدة.

، أيشأ مؤمتر سان فرايسيسكو جلنة 1945جوان  26يف فيه ميااق األمم املتحدة  وقعيف اليوم الذي 
 27عقدت أول جلسة هلا يف وقد تتكلف بتحضري اجللسة األوىل للجمعية العامة ولألجهزة الرئيسية األخرى. 

ديسمرب، ايتهت  28يوفمرب إىل  24جلستها الاايية اليت امتدت من عقدت دامت يوما واحدا، مث  1945جوان 
قتصادي واالجتماعي بأن ينشئ يف أول دورة له مخس جلان على رأسهم جلنة حقوق بتوصيات إىل اجمللس اال
(، دور وأهداف جلنة حقوق اإليسان، اليت 15،16،17جنة التحضريية يف توصيتها)لاإليسان، كما حددت ال
 جاءت على النحو التايل:

للمجلس االقتصادي  "بصفة عامة جيب ان يكون دور جلنة حقوق اإليسان مساعدا: (15) التوصية رقم
واالجتماعي يف مهمته املوكلة إليه من قبل ميااق األمم املتحدة، املتمالة يف احرتام حقوق اإليسان. كما جيب أن 
تكون دراسات وتوصيات جلنة حقوق اإليسان مشجعة العتماد معايري أكار صرامة يف هذا اجملال كما تعمل على 

 ا من االيتهاكات األخرى".القضاء على التفرقة غري العادلة وغريه

 "وبصفة خاصة جيب أن يكون يشاط جلنة حقوق اإليسان موجه لألهداف التالية:  :(16)التوصية رقم 

 وضع إعالن عاملي حلقوق اإليسان. ( أ

                                                           
 .75،77ص املرجع السابق، رضوى سيد أمحد حممود عمار،  1
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وحرية ، ووضع املرأة، وضع توصيات إلعالن أو اتفاقية دولية بشأن قضايا مال: احلريات املديية ( ب
 اإلعالم.

 محاية األقليات ( ج

 لغاء التمييز على أساس العرق، اجلنس، أو املنطقة.إ ( د

 كل مسألة خاصة حبقوق اإليسان واليت من شأهنا أن تؤدي بالضرر يف العالقات الودية بني األمم. ( ه

على طلب اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي يتصرف سواء مببادرة منه، أو  بناء" :(17)التوصية رقم 
بطلب من جملس األمن، أو من جملس الوصايا، تقوم جلنة حقوق اإليسان بإجراء دراسات وتقدمي توصيات وتوفري معلومات أو 

 تقدمي خدمات من أي يوع أخر".

فقط اقرتحت اللجنة التحضريية أن يكون أعضاء اللجنة أغلبهم  خيص تركيبة جلنة حقوق اإليسان أما فيما
ممالني عن احلكومات مؤهلني تأهيال عاليا ملنح أكار واقعية ومسؤولية هلذه اهليئات فيما تقدمه من توصيات 

 1وأعمال حمددة للحكومات.

 .من إنشاء لجنة حقوق اإلنسان الجمعية العامة وقفثانيا: م

فيفري  14جايفي إىل  10أول جلسة هلا يف دورهتا األوىل يف لندن بداية من عقدت اجلمعية العامة 
، وقد أحالت اجلمعية العامة تقرير اللجنة التحضريية املتعلق بإيشاء جلنة حقوق اإليسان إىل اللجنة الاالاة 1946

علقة بإيشاء ودور جلنة )اللجنة االجتماعية وااليسايية والاقافية(، ألجل دراسة توصيات اللجنة التحضريية املت
حقوق اإليسان، وقد وافقت اللجنة باإلمجاع على هذه التوصيات. غري أن االقرتاحات اليت تقدمت هبا اللجنة 
التحضريية إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، خبصوص تركيبة اللجنة، قد وجدت اعرتاضا من قبل اللجنة الفرعية 

ة للجمعية العامة، فقد أبدى بعض أعضاء اللجنة مالحظاهتم خبصوص التمايل املختلطة من اللجنة الاايية والاالا
احلكومي وتركيبة اللجان الذي تقدمت به اللجنة التحضريية فمن شأن هذه التوصيات أن تقيد صالحيات اجمللس 

ا التاسعة املؤرخة يف جلسته وطالبوا بأن يرتك للمجلس احلرية وال تفرض عليه القيود، غري أن اجلمعية العامة ايتهت
باإلمجاع ملخص التقرير  واعتمدت، باإلحاطة بالتقرير الذي تقدمت به اللجنة الاالاة 1946جايفي  29يف 

 2املتعلق بإيشاء جلنة حقوق اإليسان.

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.41-42. 

 ، على الرابط التايل: 1946جايفي  29( املؤرخ يف 1)7أيظر قرار اجلمعية العامة رقم  2
http://www.un.org/french/documents/ga/res/1/fres1.shtml  (29/12/2013:) أطلع عليه يف. 

http://www.un.org/french/documents/ga/res/1/fres1.shtml
http://www.un.org/french/documents/ga/res/1/fres1.shtml
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  المتعلقان بإنشاء لجنة حقوق اإلنسان.(. 9/2و 5/1)ثالثا: قراري المجلس االقتصادي واالجتماعي

من ميااق األمم املتحدة وتطبيقا لتوصية اللجنة التحضريية قرر اجمللس االقتصادي  68بنص املادة  عمال
( الصادر 1)5( مبوجب القرار رقم 1946فيفري  18جايفي إىل  23واالجتماعي يف دورته األوىل املمتدة من ) 

ينهم اجمللس بصفتهم اعضاء يع 9،بتشكيل جلنة حقوق اإليسان مؤقتة، مشكلة من 1946فيفري  26يف 
 Eleanor)الشخصية كخرباء وليسوا كممالني حلكوماهتم، ترأست اللجنة السيدة األمريكية إيلينور روزفلت 

Roosevelt)  ويائبها الفريسي ريين كاسان(René Cassin)  ويعود 1947مارس  31وذلك ملدة تنتهي يف .
بصفة مؤقتة، حىت يتسىن له فيما بعد حتديد وظائف  سبب إيشاء اللجنة من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

اللجنة وواليتها بصفة هنائية، وخول اجمللس االقتصادي واالجتماعي هلذه اللجنة املؤقتة صالحية حمددة تتمال يف 
تقدمي توصيات واقرتاحات حول تشكيل اللجنة وكيفية ممارسة صالحياهتا. وقد اجتمعت اللجنة يف الفرتة املمتدة 

، وايتهت برفع توصياهتا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي اليت تتضمن 1946مايو  20إبريل إىل  29من 
عضوا يتم اختيارهم على اساس شخصي، وأن ميارسوا مهامهم يف اللجنة بصفتهم  (18)تشكيل اللجنة من 

واجمللس االقتصادي ، عامةالشخصية ال بوصفهم ممالني حلكوماهتم، على أساس أن األجهزة املختصة ) اجلمعية ال
واالجتماعي( مشكلة أصال من ممالي الدول وهذا من أجل ضمان حيدة األعضاء واستقالهلم أثناء أداء مهامهم، 
يف حني يتوىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ايتخاب اعضاء اللجنة الذين يتم ترشيحهم من قبل الدول سواء 

احلق يف ترشيح شخصني، وعلى اجمللس أثناء ايتخاب األعضاء مراعاة  من رعاياها أو من غري رعاياها، وللدولة
1مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل وتوافر املؤهالت الشخصية لعضوية اللجنة.

ويف يفس الوقت جتاهلت اللجنة املؤقتة  
حقوق اإليسان ( للجنة التحضريية اليت توصي حبق جملس األمن بطلب منه أو مببادرة من جلنة 17توصية رقم )ال

( 1) (5)كما جاء القرار  2.بإجراء دراسات وتقدمي توصيات وتوفري معلومات أو تقدمي خدمات من أي يوع أخر"
( 5( إىل )2خلوا من أيشطة وعمل اللجنة مقارية بتوصية اللجنة التحضريية يف حني مل يعط الفرع )أ( من الفقرة )

 3ضع لرقابة اجمللس االقتصادي واالجتماعي.من القرار أي صالحية للجنة وأن كل أعماهلا خت

(، املؤرخ 2)9وايتهى اجمللس االقتصادي واالجتماعي عند دراسته هلذه التوصيات باعتمادها يف قراراه رقم 
، ومبدأ التوزيع العادل، واملؤهالت الشخصية، غري أيه مل يقر 18، بإقرار عدد األعضاء ال 1946يوييه  21يف 

ة، وقرر أن تكون عضوية اللجنة من الدول إلضفاء بعد الواقعية واملسؤولية على التوصيات فكرة العضوية الشخصي
اليت تصدرها اللجنة، فيتوىل اجمللس ايتخاب الدول اليت تتمتع بعضوية اللجنة، وتتوىل الدول حق تعيني ممالها يف 

                                                           
توراه يف حممد فؤاد جاد اهلل، النظام القايوين الدويل واآلليات الدولية حلماية حقوق اإليسان واحلريات األساسية، رسالة  أعدت لنيل درجة الدك  1

 . 78ص  ،. وأيظر أيضا رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق62القايون الدويل العام، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، ص 
 ، من هذا البحث.25ر، ص رقم أيظ  2

3 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,p.46. 
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لدولة يف تعيني ممالها يف جلنة حقوق اللجنة، والقيد الوحيد الذي أورده اجمللس االقتصادي واالجتماعي على حق ا
اإليسان هو تشاور الدولة مع السكرتري العام لألمم املتحدة قبل أن تسمي بصفة هنائية ممالها، لضمان توازن 
اللجنة يف خمتلف جماالت اخلربة، مث يقوم األمني العام بإبالغ اجمللس االقتصادي واالجتماعي باسم املمال لتوىل 

هذا التعيني. كما أضاف القرار فقرة )ه( اليت تنص على " وكل مسألة متعلقة حبقوق اإليسان  هذا األخري تابيت
 1946.1فيفري  16( املؤرخ يف 1)5د( من قرار ، ج، غري منصوص عليها يف الفقرات ) أ، ب

ية من خالل دراستنا لنشأة جلنة حقوق االيسان اليت شهدت مراحل ميالدها أثناء احلرب العاملية الااي
وبعدها، جاء ميالدها كنتيجة حتمية فرضت على صناع القرار ملا شهده العام من خالل احلربني العامليتني من 
ايتهاكات حلقوق اإليسان يف حق الشعوب وأن حقوق اإليسان مل تصبح حكرا على السلطان الداخلي لسيادة 

توى اجملتمع الدويل تصريح روزفلت الدول، فكايت أول دعوة لتحمل مسؤولية محاية حقوق اإليسان على مس
الذي يادى باحلريات األربع، واجلهود اليت بذلت بعد ذلك من طرف املنظمات غري احلكومية املشاركة يف مؤمتر 
سان فرايسيسكو كمستشارين للوفد األمريكي، هذا بالرغم من العقبات اليت احتج هبا العديد من الوفود الستحالة 

إال أن ذلك مل حيول دون بذل جهود أكار إلقناع املؤمترين بضرورة إيشاء مال هذه اللجنة إيشاء مال هذه اللجنة، 
بالنص يف امليااق على إيشاء  حلماية حقوق اإليسان يف منظومة األمم املتحدة، وقد كللت هذه اجلهود يف األخري

س االقتصادي واالجتماعي ، وأيشئت بعد ذلك من قبل اجملل68جاءت به املادة  جلنة حقوق اإليسان، وفق ما
 . (2)9( والقرار 1)5مبوجب القرار 

 .المطلب الثالث: موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر من إنشاء لجنة حقوق اإلنسان

إذا كان وضع ممالي املنظمات غري احلكومية والشخصيات النافذة اليت شاركت يف مؤمتر سان فرايسيسكو 
الوفد األمريكي ال بصفتهم كممالني للمنظمات غري احلكومية، الذي وصل جاء بصفة مستشارين ضمن أعضاء 

عددهم إىل اثنان وأربعون منظمة كلهم تابعني للوفد األمريكي دون غريه من الوفود األخرى، مبعىن أن مشاركة 
األمحر اليت خوهلا املنظمات غري احلكومية يف املؤمتر بصفة رمسية مل يكن واردا. مبا يف ذلك اللجنة الدولية للصليب 

اجملتمع الدويل رعاية وتطوير القايون الدويل اإليساين، ويظرا للدور الذي سبق للجنة الدولية للصليب األمحر القيام 
عن األسباب اليت منعت  البحث فإن متطلبات البحث تفرض ،العمل اإليساين أثناء النزاعات املسلحة جمال به يف

عن متايلها يف مؤمتر سان فرايسيسكو واملؤمترات اليت سبقته وموقفها كذلك من اللجنة الدولية للصليب األمحر 
  عموما وجلنة حقوق اإليسان بصفة خاصة. يشأة منظمة األمم املتحدة

                                                           
1 Florian Reber, le conseil des droits de l’homme, presses polytechniques et universitaires 

romandes Lausanne, première édition, 2009, p 17. 
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حناول أن خنصص جايبا ملوقف اللجنة الدولية للصليب األمحر فيما جيري حوهلا من جهود تبذل من قبل 
األمن الدوليني، أثناء وبعد هناية احلرب العاملية الاايية، دون غريها من املنظمات اجملتمع الدويل الستتباب السلم و 

كل ل يف هذا اجملال العمل اإليساين أثناء النزاعات املسلحة وسبقهاجال غري احلكومية حبكم صلتها الوثيقة مب
كومية يقر هلا اجملتمع الدويل فهي تعد وبدون منازع أول منظمة غري ح ،املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية

وبالرغم من مركزها ، بسويسرا 1863سها عام يمنذ تأس والية العمل اإليساين ورعاية القايون الدويل اإليساين
القايوين كمنظمة غري حكومية، إال أن اجملتمع الدويل أوكل هلا مهمة العمل االيساين أثناء احلرب يف إسعاف 

كل من  وفق النصوص الصرحية اليت جاءت هبا والعمل على تطوير قايون احلرب ،ىاجلرحى واملرضى ومحاية األسر 
. حيث أشرفت اللجنة الدولية للصليب األمحر على 1929، و1906، واملعدلة عام 1864اتفاقية جنيف لعام 

  .اليت تلتها بعد ذلكاالتفاقيات صياغة مشاريع هذه االتفاقيات و 

، حيث الدور الرئيسي يف العمل اإليساينوكان للجنة الدولية للصليب األمحر طوال احلرب العاملية الاايية، 
يف إعادة االتصاالت  كار من ثالثة أالف متطوعيعمل فيها أكان   جنحت وكالتها املركزية ألسرى احلرب اليت

اثة واسع النطاق، حىت أهنا اضحت أكرب أعدت اللجنة بريامج إغ ويف جنيف، احليوية بني األسرى وعائالهتم
مؤسسة للنقل املدين خالل تلك املرحلة، ويالت من خالل تلك اجلهود وللمرة الاايية جائزة يوبل للسالم يف 

1944.1ديسمرب عام 
  

لكن وبالرغم من تلك االجنازات اليت ال سابق هلا، فإن اللجنة الدولية للصليب األمحر قد وجدت يفسها 
هتام عند ايتهاء احلرب العاملية الاايية عن املصري املأساوي ألسرى احلرب السوفيتيني الذين مات أكار يف موقف ا

من يصفهم يف األسر، والمها البعض على عدم تنديدها باالضطهادات العرقية وجبحيم املعتقالت اليت اكتشف 
لصليب األمحر وفقا لواليتها تقدمي املساعدة العامل كل فظائعها بعد اهنيار املاييا، كما حاولت اللجنة الدولية ل

اإليسايية للذين مل يتمكنوا من االعتماد على معوية منظمات اإلغاثة اليت أيشأهتا الدول املنتصرة، وباخلصوص 
أسرى احلرب األملان الذين وجدوا أيفسهم بعد استسالم أملاييا دون أي شرط يضمن حقوقهم كأسرى، فكان دور 

هذه الفئة يابع من صميم واليتها دون حتيز. غري أن هذا االهتمام مل يفهم حق الفهم ودعت  اللجنة يف محاية
بعض الدول من بينها االحتاد السوفييت حبل اللجنة الدولية للصليب األمحر ووقف أيشطتها بال قيد وال شرط، هذا 

قبل والية اللجنة الدولية للصليب وبالرغم من أن االحتاد السوفييت كان طرفا يف اتفاقيات جنيف إال أيه مل ي

                                                           
ايية حىت فجر القرن احلادي والعشرين: عمل اللجنة الدولية للصليب األمحر حتت تأثري احلرب الباردة أيظر فرايسوا بنيون، " من هناية احلرب العاملية الا 1

. على الرابط التايل: 1995، سنة 305(" اجمللة الدولية للصليب األمحر، العدد 1995-1945وعواقبها )
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhkg.htm 11/01/2014. أطلع عليه يوم. 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhkg.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhkg.htm
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األمحر، وخاصة املبادئ األساسية اليت كايت اللجنة تتبناها كاإليسايية واحلياد وعدم التحيز، فتبعا أليديولوجية 
1.النظام الشيوعي فليس هناك جمال للحياد وعدم التحيز وال ميكن وضع مجيع الضحايا يف ميزان واحد

  

الدولية للصليب األمحر أثناء وبعد هناية احلرب العاملية الاايية واملوقف املعادي بعد استعراضنا لوضع اللجنة 
للجنة من قبل بعض الدول مال االحتاد السوفييت ومن سار يف فلكها من الدول األوروبية الشرقية والدول األسيوية 

جنة الدولية للصليب األمحر اليت ايتهجت النظام الشيوعي، يتضح لنا جليا االسباب اليت حالت دون مشاركة الل
يف صياغة ميااق األمم املتحدة وإبداء موقفها من القضايا اليت تندرج ضمن صميم واليتها كحقوق اإليسان وجلنة 

 .حقوق اإليسان يف املنظومة األممية

كما يتضح جليا من خالل متايل املنظمات غري احلكومية بصفة مستشارين للوفد األمريكي يف مؤمتر سان 
ايسيسكو، دون أن يكون متايلها بصفتها الرمسية دليل على أن اجملتمع الدويل مل يكن يويل أي اعتبار لتمايل فر 

املنظمات غري احلكومية يف املؤمترات الدولية اليت كان التمايل فيها من اختصاص الدول وحدها، هذا بالرغم من 
، اليت 1949بعدها اتفاقيات جنيف األربع لعام ، و 1929أن مجيع الدول كايت اطرافا يف اتفاقية جنيف لعام 

أشرفت اللجنة الدولية للصليب احلمر على صياغة مشاريعها ودعت الدول للمصادقة عليها، إال أن ذلك كله مل 
لتكون شريكا للمجتمع الدويل يف صياغة ميااق األمم املتحدة، والشك أن غياب اللجنة الدولية  يشفع هلا

احلدث اهلام الذي شكل عهدا جديد للعالقات الدولية، قد ترك فراغا كبريا يف منظومة  للصليب األمحر عن هذا
  األمم املتحدة وذلك بإمهال جايب قايون النزاعات املسلحة ومل تتدارك األمم املتحدة ذلك إال يف مرحلة الحقة.

 ي: تنظيم وعمل لجنة حقوق اإلنسانالمبحث الثان

(، مت القيام 2)9( واملعدل بالقرار 1)5حقوق االيسان مبوجب القرار رقم  حبكم الوالية اليت منحت للجنة
، ومن مث بدأ عمل اللجنة بسنتني بعد املصادقة 1947مارس  26بتنظيم اللجنة قبل عقد دورهتا األول املقررة يف 

 حلها عدة على ميااق األمم املتحدة، وعرفت تركيبة جلنة حقوق االيسان وسري عملها منذ يشأهتا إىل أن مت
يظام  مراحل يتيجة للتطور احلاصل حلقوق اإليسان يف منظومة األمم املتحدة. حناول يف هذا املبحث الكشف عن

على اهليئات الفرعية التابعة هلا والصالحيات و ، مث التعريج على واليتها عليه بعد ذلكالتغيريات اليت طرأت و  اللجنة
 (، مث التطرق إىل عمل اللجنة يف )املطلب الااين(.األول)املطلب  املخولة هلا يف إيشاء اهليئات الفرعية،

 

 
                                                           

 ، املرجع السابق.بنيون فرايسوا أيظر  1
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 لجنة حقوق اإلنسانالمطلب األول: تشكيلة 

شهدت جلنة حقوق االيسان تغيريات عدة يف عدد مقاعد عضويتها منذ يشأهتا إىل أن مت حلها، من 
تنظيم دورات عادية مث دعمت بدورات كما عرفت يف بداية يشأهتا  خالل القرارات اليت ختللت مراحل عملها،

استانائية لدراسة احلاالت الطارئة حلقوق اإليسان، كما خول للجنة حقوق االيسان أثناء تأدية مهامها بلجان 
وعلى اللجان الفرعية عليه اليت طرأت يظام عضوية جلنة حقوق اإليسان والتغيريات  دراسة فرعية تابعة هلا. خنص

 التايل: على النحوالتابعة هلا 

   ل: العضوية في لجنة حقوق اإلنسانالفرع األو 

يف فقرته الاايية  1946جوان  21( املؤرخ يف 2)(9)حدد قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 
عضوا، يتم تعيينهم من قبل اجمللس  (،18)عدد أعضاء اللجنة ب -تركيبة جلنة حقوق اإليسان –بعنوان 

( من ميااق األمم املتحدة على عدد عضوية 61) االقتصادي واالجتماعي، هذا يف الوقت الذي يصت فيه املادة
عضوا كذلك، عندما كان عدد أعضاء األمم املتحدة يف اجلمعية  (،18) اجمللس االقتصادي واالجتماعي ب

 عضوا. (،51)العامة ال يتجاوز ال 

د شهدت عضوية جلنة حقوق اإليسان تعديالت عدة لعدد أعضاءها متاشيا مع تزايد عضوية الدول يف وق
األمم املتحدة خاصة بعد استقالل كاري من دول العامل الاالث وقد جاءت هذه التعديالت وفق القرارات اليت 

 أصدرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي على النحو التايل: 

، الذي رفع 1961أوت  3، املؤرخ يف (XXXII) 845صادي واالجتماعي رقم قرار اجمللس االقت -
، معلال رفع عدد العضوية بتزايد عدد 1962عضوا بدءا من عام  (،21)عدد اعضاء جلنة حقوق اإليسان إىل

 اعضاء األمم ملتحدة، وألجل ضمان توزيع جغرايف عادل لرتكيبة اللجنة.

، رفع عدد 1966أوت  4، املؤرخ يف (XLI) 1147 رقمقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -
، وعلل القرار رفع عدد العضوية بسبب 1967ء من عام اعضوا ابتد (،32)أعضاء جلنة حقوق اإليسان إىل 

أعضاء  ايتخابتزايد أعضاء األمم املتحدة ورغبتهم يف املشاركة واملسامهة يف أعمال اهليئات الفرعية، وهبذا يكون 
 ساس التوزيع اجلغرايف العادل حسبما جاء به القرار على النحو التايل:اللجنة على ا

 أعضاء للدول اإلفريقية. (،8مثايية ) -

 أعضاء للدول األسيوية. (،6ستة ) -

 .الالتينيةاعضاء للدول األمريكية  (،6ستة ) -

 اعضاء للدول األوربية الغربية ودوال أخرى. (،8مثايية ) -
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1الشرقية. وأروبا االشرتاكيةأعضاء للدول  (،4أربعة ) -
 

الذي رفع عدد  1979مايو  10املؤرخ يف  1979/36 قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم -
)أ(. وقد علل القرار زيادة اعضاء  (4وفق ما جاء يف الفقرة )، عضوا (43)أعضاء جلنة حقوق اإليسان إىل 

اصة منها العهدين الدوليني للحقوق املديية والسياسية اللجنة إىل زيادة عبئ العمل على شعبة حقوق اإليسان، خ
وللحقوق االقتصادية واالجتماعية اللذين دخال حيز النفاذ، واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة 

شر واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها. وقد مت توزيع املناصب اإلحدى ع، أشكاله
 االضافية على أساس التوزيع اجلغرايف العادل على النحو التايل:

 اعضاء للدول اإلفريقية. (،3ثالثة ) -

 .األسيويةأعضاء للدول  (،3ثالثة ) -

 الالتينية. اأعضاء لدول أمريك (،2اثنان ) -

 الغربية ودوال أخرى. اأعضاء لدول أوروب (،2اثنان ) -

2الشرقية. اعضوا لدول أوروب (،1واحد ) -
 

املؤرخ يف  1990/48 وايتهت جلنة حقوق االيسان قبل حلها بآخر تعديل هلا وذلك مبوجب القرار رقم
، الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي، املعنون ب" توسيع جلنة حقوق االيسان وزيادة 1990ماي  25

 15املؤرخ يف  33/167راها تعزيز حقوق اإليسان واحلريات العامة"، استجابة لتوصية اجلمعية العامة يف قرا
حيث اشار القرار بأن يتخذ اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته العادية األوىل لعام  1989،3ديسمرب 
اخلطوات الالزمة لتوسيع عضوية جلنة حقوق اإليسان على أساس مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل من اجل  1990

 مة.زيادة تعزيز حقوق اإليسان واحلريات العا

عضوا بدءا من سنة  (،53)برفع عضوية جلنة حقوق اإليسان إىل 1990/48وقد جاء قرار اجمللس 
 ، موزعني على النحو التايل:1991

 مقعدا. (،15مخسة عشر ) ياإفريقجمموعة  -

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.71,72. 

. على الرابط التايل: 1979ماي  10املؤرخ يف  1979/36أيظر القرار رقم  2
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/105&Lang=F  أطلع عليه(

 .(2014جايفي  10يوم 
dds-http://daccess-أيظر القرار على املوقع:  3

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/44/IMG/NR054444.pdf?OpenElement  أطلع
 .12/01/2014عليه يوم 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/105&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/105&Lang=F
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/44/IMG/NR054444.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/44/IMG/NR054444.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/544/44/IMG/NR054444.pdf?OpenElement
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 مقعدا. (،12) اثنا عشر اجمموعة أسي -

 مقعدا.  (،11) إحدى عشر والكارييبالالتينية  اجمموعة أمريك -

 مقاعد. (،10) عشرة الغربية اأوروبجمموعة  -

 1مقاعد. (،5) مخس الشرقية اجمموعة أوروب -

ويتم ايتخاب أعضاء اللجنة ملدة ثالث سنوات من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي مع مراعاة التوزيع 
ثلث العضوية وحفاظا الستمرار عمل جلنة حقوق اإليسان يتم جتديد ، اجلغرايف العادل للمناطق اإلقليمية اخلمسة

يف اتفاق كل جمموعة جغرافية فيما بينها على ترشيحاهتا  مع أخذ االعتبار لألعضاء حسب التوزيع اجلغرايف. سنويا
للجنة يف اطار عدد املقاعد املخصصة لكل جمموعة. ليتسىن تطابق عدد املرشحني أمام اجمللس االقتصادي 

ألصوات للفوز بعضوية اللجنة. ويكون للجايب السياسي واالجتماعي للحصول على تأييد أكرب عدد ممكن من ا
يف هذه العملية دورا بارزا يف متكني الدولة للفوز بالعضوية وذلك حسب مدى يشاطها يف هيئة األمم املتحدة 

   2وطبيعة عالقتها الانائية مع الدول األعضاء يف اجمللس.

 الثاني: دورات لجنة حقوق اإلنسانالفرع 

اإليسان يف بداية يشأهتا دورات عادية مقرها جنيف وييويورك وقد تباين عدد الدوارات  عرفت جلنة حقوق
، وعادة تعقد وأبريلمارس  يف مراحل عملها إىل أن استقرت إىل دورة سنوية تدوم ستة اسابيع تبدأ ما بني شهري

دورة  فيما بعد واستحدثتأو يف مكتب األمم املتحدة جبنف.  بالنيويوركهذه الدورات يف مقر األمم املتحدة 
، الذي 1993 هجويلي 28املؤرخ يف  286/1993استانائية مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 

أعطى للجنة حقوق االيسان احلق يف عقد جلسات استانائية للنظر يف احلاالت الطارئة اليتهاكات حقوق 
ة حقوق اإليسان وما طرأ عليها من تغيريات من خالل وعليه سنحاول دراسة الدورات العادية للجن االيسان.

 ممارسة أعماهلا، إىل جايب دوراهتا االستانائية. 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي صالحية حتديد دورات جلنة حقوق االيسان، فمن أوال: الدورات العادية: 
املعتاد أن للجنة حقوق االيسان دورة سنوية عادية، غري أهنا عرفت بعض التغيريات يف عقد دوراهتا. حناول 

 الكشف عن التنوع الذي شهدته دورات جلنة حقوق االيسان، ومقر ايعقادها للدورات. 

                                                           
dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 1990ماي  25املؤرخ يف  1979/48أيظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  1

32.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR0765  أطلع عليه يوم
12/01/2014. 

.81رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص   2 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElement
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جتتمع جلنة حقوق االيسان عادة بطريقة قايويية مرة يف السنة، غري أهنا شهدت دورتني  العادية:عدد الدورات  .1
 10جايفي إىل  27، وهي بداية عمل جلنة حقوق اإليسان، فعقدت دورهتا األوىل بداية من 1947يف سنة 

ة، وقد جاءت الدورة ديسمرب من يفس السن 17ديسمرب إىل  2فيفري والدورة الاايية كايت يف آخر السنة من 
، 1949الاايية تتوجيا للمهام اليت وكلت للجنة يف صياغة مشروع االعالن العاملي حلقوق اإليسان. ويف سنة 

أعضاء اللجنة الفرعية اخلاصة حبرية  اليتخاب، 1949 أبريل 11عقدت دورة خاصة دامت يوما واحدا يف 
جوان من يفس السنة. وقد حاول  20ماي إىل  9قدت يف االعالم والصحافة، مث تلتها الدورة العادية اليت ع

 استجابة، يف دورته السادسة والاالثون تغيري دورات اللجنة 1963اجمللس االقتصادي واالجتماعي منذ بداية 
لرغبة بعض الدول األعضاء الذين طالبوا بأن تكون دورات اللجنة واللجان التقنية األخرى مرة يف كل سنتني، 

 .1964م ايعقاد دورة للجنة حقوق االيسان سنة مما أدى بعد

وبتوصية من اللجنة الاالاة التابعة للجمعية العامة عربت اجلمعية يف جلستها الاامنة عشر  1963ويف هناية 
باجتماع جلنة حقوق االيسان مرة يف كل سنة، مطالبة اجمللس االقتصادي واالجتماعي إعادة النظر يف قراره، األمر 

نة حقوق االيسان لعقد دورهتا العشرون سنة الذي أدي بدعوة اجمللس االقتصادي واالجتماعي باستدعاء جل
، ومنذ ذلك احلني دأبت جلنة حقوق اإليسان على دورة يف كل سنة. هذا بالرغم من إعادة النظر يف 1964

مسألة دورات جلنة حقوق اإليسان من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي وفق توصيته للجان التقنية مبوجب 
، اخلاص برتشيد عمل اهليئات الفرعية. وجاء قرار جلنة 1972جويلية  28ؤرخ يف امل (LIII)، 1730القرار رقم 

 ، بشأن التوصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي،1973 أبريل 4املؤرخ يف  (XXX) (20)حقوق اإليسان رقم
متتد الذي جييز للجنة حقوق اإليسان حق عقد دورة سنوية يف كل سنة  (XLI) 1156مقرا بقرار اجمللس رقم 

من أربعة أسابيع إىل ستة أسابيع، األمر الذي ادي باجمللس إقرار قرار اللجنة يف دورته الرابعة واخلمسون لعام 
1973.1

 

 لزمنية لدورات لجنة حقوق اإلنسانالمدة ا .2

يوم إىل  منمدة الدورة السنوية اليت تعقدها جلنة حقوق االيسان من بداية يشأهتا إىل أن مت حلها ترتاوح 
عماهلا وحسب املهام املوكلة إليها خارج الدورة كذلك. ففي أمثايية أسابيع حسب طبيعة مواضيع الدورة وجدول 

، عقدت دورة 1948، عقدت جلنة حقوق اإليسان دورتان، استغرقت كل دورة أسبوعني. ويف سنة 1947سنة 
وىل استغرقت يوما واحدا والدورة الاايية ، عقدت دورتان األ1949سابيع، ويف سنة أواحدة استغرقت أربعة 

استغرقت دوراهتما مدة اطول  1954، و1953، استغرقت مخسة أسابيع، ويف 1951أسبوعني، أما دورة 
اللجنة على صياغة مشروعي العهدين الدوليني للحقوق املديية والسياسية، واحلقوق االقتصادية  عتكافابسبب 

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit., pp.76,78. 
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، استقرت مدة الدورات تقريبا إىل أربعة أسابيع. وباقرتاح من 1967ىل سنة ، إ1955والاقافية. وبداية من سنة 
، يقضي برتخيص للجنة (XLI) 1165جلنة حقوق االيسان أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرار رقم 

جاز اجمللس يف قراراه أ، حبقها بعقد جلسات طويلة املدة على أن ال تتجاوز ستة أسابيع. كما 1967ابتداء من 
1156 (XLI) حبق اللجنة يف دورة خاصة بني دوراهتا العادية، غري أن اللجنة مل متارس هذه 1966، لعام ،

 1949.1، و1947الدورات ما عدا يف سنيت 

وشهدت اللجنة أخريا دورات عادية منتظمة املدة، فعلى سبيل املاال جند الدورات اليت عقدهتا جلنة حقوق 
 وهي أخر دورة ني( الواحد والست61، إىل الدورة )1998( الرابعة واخلمسون لعام 54) ن بدءا من الدورةاإليسا

( السابعة واخلمسون اليت 57مخسة اسابيع ومخسة أيام ما عدا الدورة ) استغرقتبعد حل جلنة حقوق اإليسان 
  2استغرقت أربعة اسابيع وستة أيام.

ية للدورات اليت عقدهتا جلنة حقوق اإليسان، منذ يشأهتا إىل أن مت ويتضح من خالل دراسة املدة الزمن
حسب قرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي اليت أصدرها يف هذا الشأن  مل تكن حمددة بشكل ثابت،أهنا حلها 

رية كافية لدراسة جدول أعماهلا مقا  مل تكنوأن املدة الزمنية اليت منحت للجنة يف بداية دوراهتا األوىل، 
حتديد مدة   1967غري أن اجمللس استطاع من خالل قراره لسنة بالصالحيات املخولة هلا من قبل قرار النشأة، 

وهذا راجع حسب اعتقاديا لعوامل عدة أثرت بشكل مباشر وغري مباشر يف العامل الزمين  الدورات بستة أسابيع.
للجنة حقوق اإليسان، فهي ال متلك صالحية حتديد لدورات جلنة حقوق اإليسان، يذكر من بينها الطابع الفرعي 

املدة الزمنية لدوراهتا، وخيضع تقدير ذلك للمجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يعد اهليئة الوصية للجنة حقوق 
السري احلسن للجنة حقوق اإليسان، من بني العوامل املؤثرة بشكل سليب على مل السياسي االعيعد اإليسان، كما 

فقد شهد العام بعد احلرب العاملية الاايية حربا باردة أثرت بشكل واضح على منظومة األمم املتحدة من بينها جلنة 
       حقوق اإليسان الذي ارتبط جمال عملها مبوضوع حقوق اإليسان الذي له عالقة مباشرة سيادة الدول.  

 مقر عقد دورات لجنة حقوق اإلنسان .3

االيسان دوراهتا السنوية بالتناوب يف مقر األمم املتحدة بالنيويورك ومكتب األمم املتحدة تعقد جلنة حقوق 
 وهي أخر دورة ختمت هبا أعماهلا نيجبنيف. فالدورات اليت عقدهتا بدءا من الدورة األوىل إىل الدورة الاايية والست

دءا من الدورة األوىل إىل الدرة الاالثون ، كايت أغلبها يف مقر األمم املتحدة بالنيويورك، فب2006مارس  27يف 
منها يف مكتب األمم املتحدة جبنيف. غري أن باقي الدورات مت عقد  12دورة منها يف النيويورك و (،18) ُعقدت

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit., pp.78,79. 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/regular-أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان على الرابط التايل:  2
sessions.htm  (23/01/2014)أطلع عليه يوم. 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/regular-sessions.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/regular-sessions.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/regular-sessions.htm
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اغلبها يف مكتب األمم املتحدة جبنيف. ويرجع سبب عقد أغلب الدورات يف مقر األمم املتحدة بالنيويورك يف 
ق اإليسان إىل ارتباط أعضاء جلنة حقوق اإليسان حبكوماهتا اليت هلا متايل دائم مبقر األمم بداية عمل جلنة حقو 

املتحدة بالنيويورك، مما يسهل عملية التواصل والتنسيق بني اعضاء جلنة حقوق اإليسان وحكوماهتا املمالة يف 
تحدة بالنيويورك بتغطية إعالمية أكار كما حتظى أعمال الدورة يف مقر األمم امل منظمة األمم املتحدة بالنيويورك.

التغطية اإلعالمية العاملية الدائمة لتتابع أحداث ما جيري يف أروقة األمم املتحدة. يف حني  منها يف جنيف حبكم
يكون اعضاء جلنة حقوق اإليسان أثناء عقد الدورة مبكتب األمم املتحدة جبنيف أكار مالئمة لبعدهم عن الضجة 

هيئات األمم املتحدة حبكم تعدد ختصصاهتا يف مجيع اجملاالت وجتميعها يف مقر األمم املتحدة املتواجد اليت حتدثها 
  1بالنيويورك.

إن املهمة امللقاة على عاتق أعضاء جلنة حقوق اإليسان املتمالة يف تعزيز محاية حقوق اإليسان تتطلب يوع 
أو الضغوطات السياسية من أي جهة كايت، لالرتقاء خاص من الشفافية واملوضوعية وعدم اخلضوع لإلمالءات 

على مستوياهتا، وهذا العمل يتطلب قدر كبري من بذل اجلهد، وإجياد مناخ أبقواعد حقوق اإليسان الدولية إىل 
كمل وجه، ويعد مكتب األمم املتحدة جبنيف هو املكان األفضل للجنة حقوق أمالئم إلرساء وحتقيق املهمة على 

كم تواجد املقر يف بلد حيادي تتواجد فيه أغلب اهليئات واملنظمات الدولية وغري الدولية اليت تتبىن اإليسان، حب
عقد دوراهتا يف جنيف بعيدا عن ضغط إىل يف األخري لجنة حقوق اإليسان بالقضايا اإليسايية، وهذا ما أدى 

عند إيشاء جملس حقوق اإليسان الذي حل األمر الذي أدى  2التمايل احلكومي يف مقر األمم املتحدة بالنيويورك.
يف بنده  بأن يص. 2006مارس  15املؤرخ يف  60/251حمل جلنة حقوق اإليسان وفق قرار اجلمعية العامة رقم 

  األول على مقره يف جنيف.

 للجنة حقوق اإلنسان ثانيا: الدورات االستثنائية

من قبل أجهزة املنظمات الدولية الرئيسية منها  الدورة االستانائية هي دورة غري العادية تعقد لغرض حمدد
والفرعية، كما هو حاصل يف أجهزة األمم املتحدة، وتقوم هذه الدورات مبناقشة كل القضايا املستعجلة أو الطارئة 

 بصفة خاصة اليت تكون حباجة ماسة للنظر فيها من قبل اهليئة، خارج عن دوراهتا العادية.

 اليت ختص الدورات االستانائية للجنة حقوق اإليسان وخربهتا يف ذلك.حناول التعرف على االحكام 

 
                                                           

1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.79,80. 
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/previous-بط التايل: أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان على الرا 2

sessions.htm  (29/01/2014)أطلع عليه يوم. 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/previous-sessions.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/previous-sessions.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/previous-sessions.htm
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 االحكام الخاصة بالدورة االستثنائية: .1

تعترب جلنة حقوق اإليسان من بني اهليئات الفرعية الدائمة لألمم املتحدة، اليت حيق هلا كغريها من اهليئات 
الدورات واكتفت بالدورات العادية  غري أهنا مل تعرف يف بداية تكوينها ممارسة هذه ،دورات استانائيةب االستعاية

 28املؤرخ يف  286/1993إىل أن أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي املقرر رقم  ،1946منذ ايشائها سنة 
ناشئة خارج ، الذي فتح للجنة حقوق اإليسان احلق يف النظر لألوضاع واألزمات املستعجلة ال1993يوليه 

وترتكز جلنة حقوق اإليسان يف الدعوة  1الدورات العادية اليت تعد من صميم اختصاص جلنة حقوق اإليسان.
 1990ماي  25املؤرخ يف  48/1990لعقد الدورات االستانائية على قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 

للجنة يتيجة ضغط حركة دول عدم االحنياز. فهذا الذي جاء لتوسيع عدد عضوية اللجنة وكيفية كفاءة يظام ا 2
القرار مسح للجنة بعقد دورات استانائية بني دوراته العادية، مبوافقة أغلبية أعضاء اللجنة. وبعد ثالث سنوات 

. فكل دولة عضو 286/1993أوضح اجمللس االقتصادي واالجتماعي االجراءات الواجب اتباعها وفق املقرر 
تحدة بغض النظر عن عدم عضويتها يف جلنة حقوق اإليسان، هلا احلق أن تطلب من األمني يف منظمة األمم امل

العام لألمم املتحدة بدعوة جلنة حقوق اإليسان لعقد دورة استانائية، ويشرتط يف الطلب أن يكون مسبب، ويقوم 
اللجنة مهلة أربعة ايام من  األمني العام يف أقرب وقت بتبليغ الطلب للدول األعضاء يف اللجنة، ومينح ألعضاء

تاريخ تقدمي الطلب للنظر فيه فإذا حصلت املوافقة باألغلبية، تعقد الدورة االستانائية ما بني اليوم الرابع والسادس 
  3الرد، وتدوم الدورة االستانائية عند ايعقادها من يوم إىل ثالثة أيام حسب طبيعة املوضوع. استالمالذي يلي مهلة 

 اللجنة للدورات االستثنائيةممارسة  .2

عقدت جلنة حقوق االيسان منذ يشأهتا إىل أن مت استبداهلا مبجلس حقوق اإليسان، مخسة دورات 
حيث قامت بدارسة بعض الوضعيات حلقوق االيسان املستعجلة  (2000و 1992)يف الفرتة ما بني  استانائية

 على النحو التايل:حناول أن يعرج على القضايا اليت طرحت يف هذه الدورات 

 

 

                                                           
1 CLAIRE Calljon, op.cit., pp. 411,412. 

، الذي جاء بعنوان: " توسيع عضوية جلنة حقوق اإليسان وضرورة 1990مايو  25املؤرخ يف  48/1990م قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رق 2
 ، عضوا.53ضمان الدفاع عن حقوق اإليسان واحلريات العامة" والذي من خالله مت رفع عدد العضوية إىل 

3 CLAIRE Calljon, op.cit., p. 412. 
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 الدورة االستثنائية األولى والثانية:) انتهاكات حقوق اإلنسان في يوغسالفيا سابقا( ( أ

يوفمرب وأول ديسمرب  30، والدورة الاايية ما بني 1992أوت  14و 13عقدت الدورة األوىل ما بني 
املتحدة األمريكية أول من دعا ، خصصتا لوضعية حقوق اإليسان يف يوغسالفيا سابقا. فكايت الواليات 1992

أما الدورة الاايية فقد دعت إليها تركيا بالرغم من كوهنا ليست عضوا يف اللجنة ، إىل عقد الدورة االستانائية األوىل
 وحبكم عضويتها يف هيئة األمم املتحدة.

دان عملية أالذي  (S-1/1) بدون ايتخاب رقم وقد اسفرت الدورة االستانائية األوىل عن إصدار قرارا
دعت مجيع أطراف النزاع إىل احلد من االيتهاكات اجلسيمة حلقوق االيسان اليت تقرتف من حيث ، االثينالتطهري 

رت الدول املتنازعة مبسؤوليتها عن ايتهاكات حقوق االيسان اليت ترتكب يف أقاليم الدول أفراد قواهتا. وذك   قبل
إىل تعيني مقرر خاص للتحقيق يف وضع حقوق اإليسان  األخرى. كما دعت جلنة حقوق اإليسان رئيسها

بيوغسالفيا سابقا وباألخص يف البوسنة مع إيفاد جلنة حقوق اإليسان بتقرير استعجايل مفصل عن ايتهاكات 
 أطراف النزاع حلقوق اإليسان.

ليها تركيا ، فقد دعت إ1992يوفمرب وأول ديسمرب 30أما الدورة االستانائية الاايية اليت عقدت ما بني 
وقد ٌخصِّصت هذه الدورة للنظر يف تقرير املقرر اخلاص للجنة حقوق اإليسان الذي عاين وضع حقوق اإليسان 
يف يوغسالفيا وفق توصيات اللجنة يف دورهتا االستانائية األوىل، وبعد دراسة التقرير من قبل اعضاء جلنة حقوق 

جيري هو عبارة عن تطهري عرقي وهو السبب املباشر " أن ما : يص على 1اإليسان اعتمدت اللجنة قرارا
وأن ضحايا هذه االيتهاكات هم املسلمني الذين يراد إبادهتم". كما أدايت جلنة  اليتهاكات حقوق اإليسان

حقوق اإليسان بشكل قاطع هذه املمارسات ودعت لوضع حد هلا، ومحلت اطراف النزاع مسؤوليتها يف ايتهاكاهتا 
 2حلقوق اإليسان.

 نتهاكات حقوق اإلنسان في رواندا(الدورة االستثنائية الثالثة ) ا ( ب

، بعد سنتني من عقد الدورة االستانائية 1994ماي  25و 24الاالاة يف  االستانائيةجاء عقد الدورة 
، الذي أدى إىل ارتكاب جمازر 1994عام  الاايية بطلب من كندا، عقب النزاع العرقي الذي شهدته روايدا

بادة اجلماعية، وقد أدايت اللجنة االيتهاكات الواضحة للقايون الدويل اإليساين والقايون الدويل وصفت باإل
للحقوق اإليسان وحات أطراف النزاع فورا لوضع حد هلذه االيتهاكات. واعتربت اللجنة يف ديباجة قراراها أن ما 

 مقرر خاص مكلف بتقصي احلقائق يف حدث يف روايدا يعد إبادة مجاعية، وطالب أعضاء اللجنة رئيسها بتعيني
                                                           

 .1992ديسمرب  1املؤرخ يف  s-2/1قرار جلنة حقوق اإليسان رقم  1
2 CLAIRE Calljon, op.cit., pp. 413,414. 
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عني املكان الذي ارتكبت فيه جرمية اإلبادة مع موافاة اللجنة بتقرير استعجايل يف غضون األسابيع األربع القادمة 
 اليت تلي إصدار هذا القرار. 

عشرة يوما بدءا  اثناومر حتقيق املقرر اخلاص باالث مراحل يف اجلرائم املزمع ارتكاهبا، فأمتد التحقيق األوىل 
من يفس الشهر،  31جويلية إىل  29جوان، ودام التحقيق الااين ثالثة أيام بدءا من  20جوان إىل  09من 

، وخلصت مهمة املقرر 1994أكتوبر  25أكتوبر إىل  14عشرة يوما بدءا من  باثناوايتهى التحقيق الاالث 
اخلاص يف مراحلها الاالث بأربعة تقارير أكدت بشكل قاطع ارتكاب جرمية اإلبادة اجلماعية يف حق التوتسي 

جئني وايتهاكات أخرى حلقوق اإليسان اليت ترقى إىل جرائم ضد اإليسايية. كما أشار التقرير إىل وضع الال
واملشردين، ومن بني التوصيات اليت جاء هبا التقرير دعوة اجملتمع الدويل إىل وضع حد وبشكل سريع للنزاع القائم 

  1يف روايدا.

 وق اإلنسان في تيمور الشرقية(الدورة االستثنائية الرابعة:) انتهاكات حق ( ج

بطلب من  1999الشهر لعام  من يفس 27سبتمرب وايتهت يف  23عقدت الدورة االستانائية الرابعة يف 
الربتغال خبصوص وضع حقوق اإليسان يف تيمور الشرقية وهي مستعمرة سابقة للربتغال مت ضمها إىل ايدوييسيا 

، وبعد استفتاء تقرير املصري برعاية األمم املتحدة، ختلت ايدوييسيا عن إقليم تيمور 1999. ويف عام 1975عام 
ري أيه وبعد إعالن يتائج تقرير املصري ختلله موجة غضب ارتكبت فيها الشرقية لتصبح دولة ذات سيادة، غ

ايتهاكات صارخة حلقوق اإليسان، مما ادى بلجنة حقوق اإليسان بعقد هذه الدورة االستانائية اليت مت من خالهلا 
يتهاكات اليت قرار يدعو األمني العام لألمم املتحدة بإيشاء جلنة دولية لتقصي احلقائق للتحقيق يف االإصدار 

جملس وإىل  ، وإحالة تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة1999ارتكبت بعد إعالن يتائج االستفتاء يف جايفي 
 األمن. 

وقد مت إيشاء هذه اللجنة وعقدت عدة اجتماعات يف جنيف وأسرتاليا، مث باشرت مهام التحقيق يف 
اعت من خالهلا مساع شهادة الشهود واالجتماع ، استط1999ديسمرب  3يوفمرب إىل  25ايدوييسيا بدءا من 

باملسئولني يف الدولة. وأخريا توصلت جلنة تقصي احلقائق بأن هناك حقائق تابت ايتهاكات ممنهجة حلقوق 
اإليسان والقايون الدويل اإليساين. ودعت جلنة تقصي احلقائق يف توصياهتا إىل ضرورة إيشاء هيئة دولية مستقلة 

 كات حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، وإيشاء حمكمة دولية حلقوق اإليسان.للتحقيق يف ايتها 

                                                           
1 CLAIRE Calljon, op. cit., pp. 413,414. 
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توصيات جلنة تقصي احلقائق ال تعين جلنة حقوق اإليسان مباشرة كون أن اللجنة ال حيق هلا ولإلشارة فإن 
  1األمم املتحدة مال جملس األمن.أن تتخذ قرارا يف إيشاء احملاكم واهليئات وإمنا يعود ذلك إىل األجهزة الرئيسية يف 

 الدورة االستثنائية الخامسة: )انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين(. ( د

الدورة االستانائية اخلامسة هي الدورة األخرية للجنة حقوق اإليسان، عقدت بطلب من الدولة اجلزائرية 
حول االيتهاكات اخلطرية وواسعة النطاق للحريات العامة يف حق الشعب الفلسطيين من قبل إسرائيل، وقد 

 قبل اجليش اإلسرائيلي. ارتكبت هذه االيتهاكات إثر قمع االيتفاضة الاايية للشعب الفلسطيين من 

وخصت  ،2000لسنة  من يفس الشهر 19أكتوبر وايتهت يف  17ٌعِقدت الدورة االستانائية يف 
جلستها لدراسة ما جاء يف تقرير املقرر اخلاص الذي اطَلع على وضع حقوق اإليسان يف فلسطني احملتلة بتاريخ 

تقريره على ضرورة إيشاء جلنة تقصي احلقائق  اكتوبر من يفس السنة، وأوصى املقرر اخلاص يف 15إىل  11
يف بنده اخلامس  (،1322)ومباشرة مهامها يف األراضي الفلسطينية احملتلة وفق ما أكده قرار جملس األمن رقم

الذي يص على "أمهية إيشاء آلية إلجراء حتقيق عاجل وموضوعي يف األحداث املأساوية اليت وقعت يف األيام 
. مما أدى بلجنة حقوق اإليسان إىل تأييد التوصية بعد أن أدايت 2ية احليلولة دون تكرارها"القليلة املاضية بغ

االيتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإليسان اليت ترتكبها إسرائيل يف حق الفلسطينيني وخباصة منها اجملازر 
صد كل املعلومات عن ايتهاكات والعقوبات اجلماعية، ودعت اللجنة بشكل استعجايل إىل أيشاء جلنة حتقيق لر 

وبالفعل مت إيشاء جلنة  3حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين اليت ترتكب من قبل قوات االحتالل االسرائيلي.
من  18فيفري إىل  10، وباشرت مهامها يف األراضي احملتلة بدءا من 2001جايفي 2تقصي احلقائق بتاريخ 

أشارت فيه إىل التصعيد اخلطري اليتهاكات حقوق اإليسان من قبل ، وايتهت بتقرير 2001يفس الشهر 
االحتالل اإلسرائيلي بدءا من هناية سبتمرب، ودعت اللجنة يف توصياهتا إىل اختاذ العديد من اإلجراءات اليت من 

 شاهنا التشجيع على االلتزام بالقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين. 

                                                           
1 CLAIRE Calljon, op.cit., pp. 415,416. 

dds-http://daccess-. على املوقع 2000أكتوبر  07املؤرخ يف  1322أيظر قرار جملس األمن رقم  2
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement  أطلع على املوقع يوم

23/08/2013. 
اجلسيمة وواسعة النطاق حلقوق اإليسان على الشعب  بااليتهاكات. املعنون "2000اكتوبر  19يف ، املؤرخ S-5/1قرار جلنة حقوق اإليسان رقم  3

 الفلسطيين من قبل إسرائيل".

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
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نة حقوق اإليسان دورهتا االستانائية اخلامسة بتأييد التقرير وما جاء فيه من توصيات وطلبت واختتمت جل
من املقرر اخلاص كويه آلية رقابة مبتابعة تطبيق هذه التوصيات وتقدمي تقاريره إىل اجلمعية العامة وجلنة حقوق 

 1اإليسان.

ق اإليسان والقايون الدويل اإليساين بأن قايون حقو  2005/63وسلمت جلنة حقوق اإليسان يف قرارها 
متكامالن ويعزز أحدمها األخر، ورأت أن احلماية املقدمة مبوجب قايون حقوق اإليسان تستمر اثناء حاالت 
الصراع املسلح مع مراعاة األوقات اليت ينطبق فيها القايون الدويل اإليساين، بوصفه قايويا خاصا، وأكدت أن 

 جسيمة حلقوق اإليسان. ايتهاكاتون الدويل اإليساين قد تشكل أيضا اليت تنتهك القاي األفعال

غري أن حجمها أو  2جلنة حقوق اإليسان بالقايون الدويل اإليساين. اهتمام كبدايةهذا القرار   اعتبار وميكن
وضعها كلجنة فرعية قد حيد من دورها يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين الذي يتطلب آلية تفوق حجم اللجنة 

وهذا ما يظهر خالل ممارسة جلنة حقوق اإليسان لدوراهتا االستانائية، بداية من قرار اجمللس االقتصادي الفرعية، 
فإن اللجنة مل تعقد سوى مخس دورات استانائية  ،1993يوليه  28املؤرخ يف  286/1993رقم واالجتماعي 

هذا بالرغم من كارة األزمات السياسية اليت اجنرت عنها العديد من النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية بسبب 
ليت تفكك االحتاد السوفيايت، ومل يظهر دور جلنة حقوق اإليسان باملستوى الذي ميكن أن حيد من ايتهاكات ا

ابت ضعف جلنة حقوق اإليسان سواء على مستوى حدود صالحياهتا املنوطة تسببت فيها هذه األزمات، مما ي
إىل األمر الذي دعا األمني العام لألمم املتحدة  احنرافها على مسارها احلقيقي.و هلا، أو على مستوى تسيسها 

  3إعادة النظر يف وضع جلنة حقوق اإليسان.

 لجنة واجراءاتهاالتنظيم الداخلي لالفرع الثالث: 

، املؤرخ يف (V)(100)اعتمدت جلنة حقوق اإليسان يف أول دورة هلا يظامها الداخلي، وفق قرارها رقم 
، غري أن هذا النظام جاء مؤقتا وخضع هذا النظام إىل مراجعة وتعديل من قبل اجمللس 1947أوت  12

اإليسان إىل يظام داخلي مشرتك بني اللجان التقنية التابعة  االقتصادي واالجتماعي، حبيث أخضع جلنة حقوق
 (289)للمجلس، فقد أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي قراره املتعلق بالنظام الداخلي للجان التقنية رقم 

(X) كان آخرها مقرر جلسة اجمللس 4، وطرأ على هذا القرار كذلك عدة تعديالت1950مارس  06، املؤرخ يف

                                                           
1 CLAIRE Calljon, op.cit., pp. 416,417. 

 .108، ص2011احلماية القايويية الدولية حلقوق اإليسان يف النزاع املسلح، منشورات األمم املتحدة، طبعة، 2
 الطالع أكار أيظر الفصل الااين من هذا الباب.ل 3
مارس  06، املؤرخ يف (X) 289قرار رقم  -عدل النظام الداخلي للجان التقنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي حسب القرارات التالية:  4

1950: 
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، لينتهي النظام الداخلي بعد مراجعته 1982أفريل  15املؤرخ يف  147/1982دي واالجتماعي رقم االقتصا
من قبل اجمللس، مبجموعة من احملاور حتكم سري اللجان التقنية منها جلنة حقوق اإليسان، فهو يتكون من مثايية 

ال، التمايل يف اللجنة، وسبعون مادة مقسمة على أربعة عشر فصال، ختص أساسا: الدورات، جدول األعم
املكتب، اللجان الفرعية للجنة، األماية، اللغات، التقارير، اجللسات العلنية والسرية، سري اجللسات، التصويت 

، املشاركني غري األعضاء يف اللجنة، استشارة املنظمات غري احلكومية واعضائها، تعديل وتعليق مواد وااليتخاب
  القايون الداخلي للجنة.

 : جدول األعمالأوال

يعُد األمني العام وبالتشاور مع رئيس اللجنة جدول األعمال املؤقت لكل دورة وفق ما تقتضيه احكام هذا 
 النظام والقضايا املقرتحة. ويتضمن جدول األعمال :

 املسائل املقرتحة من قبل اللجنة يف دورة سابقة قررت إدراجها. -

العامة لألمم املتحدة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو جملس املسائل املقرتحة من قبل اجلمعية  -
 األمن أو جملس الوصايا.

 املسائل املقرتحة من قبل عضو يف منظمة األمم املتحدة. -

 املسائل املقرتحة من قبل جلنة فرعية للجنة حقوق اإليسان. -

 املسائل املقرتحة من قبل الرئيس. -

 ام.املسائل املقرتحة من قبل األمني الع -

، من هذا 72املسائل املقرتحة من قبل الوكاالت املتخصصة وفق الشرط الذي يصت عليه املادة  -
1النظام الداخلي.

 

1املسائل املقرتحة من قبل املنظمات غري احلكومية مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه املادة. -
 

                                                                                                                                                                                     

 .1953أفريل  01، املؤرخ يف  (XV) 481قرار رقم   -
 .1967جوان  06، املؤرخ يف (XLII) 1231قرار رقم   -
 .1968أوت  02(، املؤرخة يف 1561مقرر جلسة )  -
 .1969جوان  3، املؤرخ يف (XLVI) 1393قرار رقم   -
 .1969جوان  03(، املؤرخة يف 1596مقرر جلسة رقم )  -
 .1969يوفمرب  17( املؤرخ يف 1647مقرر جلسة رقم )  -
 .1977أفريل  26، املؤرخ يف (LXII) 216مقرر جلسة رقم   -
 .1982أبريل  15املؤرخ يف  147/1982مقرر جلسة رقم وأخريا   -

من النظام الداخلي للجنة حقوق اإليسان على ما يلي: " قبل وضع على جدول األعمال املؤقت أي بند تقرتحه الوكالة املتخصصة  72تنص املادة  1
 ية" . ترمجة غري رمسية.ينبغي لألمني العام أن يباشر مع هذه الوكالة املشاورات األولية اليت قد تكون ضرور 
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اعتماد جدول اعماهلا بداية كل دورة وميكن تقوم جلنة حقوق اإليسان بعد أن تستوىف مجيع الطرق القايويية 
هلا كذلك مراجعة جدول أعماهلا حبذف او إضافة أو تعديل أي مسألة تبدو مهمة. كما ميكنها إرجاء بعض 
القضايا املطروحة يف جدول األعمال إىل الدورة الالحقة يف حالة عدم متكنها من استنفاذ مجيع القضايا 

 2املطروحة.

 في دورة لجنة حقوق اإلنسان ثانيا: المشاركون

يص النظام الداخلي للجان التقنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي على مجلة ممن حيق هلم 
 املشاركة يف الدورات السنوية للجنة حقوق اإليسان، يوردها كما يلي:

  نساناإلأعضاء لجنة حقوق  .1

احلكومات ملماليها وتنتهي  ايتخابوالية أعضاء جلنة حقوق اإليسان من أول جايفي الذي يلي  تبدأ 
م كأعضاء يف هديسمرب الذي يلي كذلك ايتخاب املمالني اجلدد، ويباشر املمالني مهام 31عضوية املمالني يف 

واالجتماعي، شرط أن تستشري جلنة حقوق اإليسان حىت وإن مل يتم تعيينهم بعد من قبل اجمللس االقتصادي 
  3جنة.لني ممالها يف اليالدولة العضو يف جلنة حقوق اإليسان، األمني العام قبل تع

 لجنة حقوق اإلنساناألعضاء اإلضافيين في  .2

إىل جايب ممال الدولة يف جلنة حقوق اإليسان ميكن للحكومة اليت حتصلت على العضوية يف جلنة حقوق   
ني ممال إضايف هلا ينوب عن ممالها يف حاله حدوث أي ير مع األمني العام احلق يف تعبعد التشاو و  اإليسان

                                                                                                                                                                                     
 أن تقرتح مسألة يف جدول األعمال املؤقت للجنة ويشرتط: 1تنص الفقرة الرابعة من املادة اخلامسة على ما يلي: جيوز ملنظمة غري حكومية من فئة  1

ملنظمة أن تأخذ يف احلسبان مالحظات إبالغ املنظمة قبل اقرتاح أي مسألة األمني العام على األقل بتسعة اسابيع قبل افتتاح الدورة: جيب على ا ( أ
 األماية قبل أي اقرتاح رمسيا للمسألة.

 جيب أن يقدم االقرتاح املرفق بوثائق أساسية رمسيا يف أجل ال يتجاوز سبعة اسابيع قبل افتتاح الدورة. ( ب
 كل مسألة تقرتح وفق أحكام هذه الفقرة وتسجل يف جدول اعمال اللجنة إذا وافق الالاان على األقل من األعضاء احلاضرين.    ( ج

2  Voir : Cite , Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme «  Règlement 
intérieur des commissions techniques du conseil économique et social » , E/5975/Rev.1, 
Nation Unies, New York 1983. http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/rules.htm. 
consulter le 03/02/2014 

 أعاله من هذا البحث. املبحث األول أيظر   3

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/rules.htm
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ضايف بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا العضو إلمنها، ويتمتع العضو ا ءمايع له أثناء سري اعمال الدورة أو جز 
  1املنتخب مبا يف ذلك حق التصويت.

 في لجنة حقوق اإلنسان المستشارون .3

هم األشخاص الذين يتم االستعاية هبم من قبل األعضاء املمالني لدى الدول يف جلنة حقوق اإليسان، 
وقد اجازت املادة الرابعة عشر من النظام الداخلي للجان التقنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي حق املمال 

 2أثناء سري الدورة.باملستشارين العضو يف جلنة حقوق اإليسان االستعاية 

 لجنة حقوق اإلنسانمشاركة الدول غير األعضاء في  .4

حيق للدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة غري املمالني يف جلنة حقوق اإليسان املشاركة يف الدورات  
هلا جلنة حقوق اإليسان الدولة ملناقشة مسألة ختصها، وحيق كذلك للدولة العضو يف األمم املتحدة  اليت تدعو

3 ممالني هلا بصفتهم كمالحظني.نييف جلنة حقوق اإليسان بتعيمالة املغري 
 

 في لجنة حقوق اإلنسان تمثيل الوكاالت المتخصصة .5

طبقا لالتفاقات املربمة بني منظمة األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة حيق هلذه الوكاالت أن يكون هلا  
متايل يف اجللسات اليت تعقدها جلنة حقوق اإليسان وجلاهنا الفرعية، دون ان يكون هلا احلق يف التصويت من 

رح للتصويت بناء على طلب كل اعضاء طرف ممالها يف كل املسائل اليت ختصها، وكذلك االقرتاحات اليت تط
  4و من اعضاء جلاهنا الفرعية.أاللجنة 

 

 

                                                           
1  Règlement intérieur, article 13, « chaque membre de la commission peut, en consultation 

avec le secrétaire général désigner un suppliant pour remplacer son représentant à tout réunion 
de la commission…..etc. ». op.cit., p. 4. 

2  Ibid., article 14.. « le représentant d’un membre de la commission peut être accompagné des 
conseillers nécessaires ». op.cit., p. 5. 

3 Ibid.,  article 69. p. 4.. « le représentant d’un membre de la commission peut être accompagné 
des conseillers nécessaires ». op.cit., 

4 Ibid. Article, 71 .p. 17. 
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  في لجنة حقوق اإلنسان الحكوميةتمثيل المنظمات غير  .6

مل يغفل اجملتمع الدويل يف إعطاء أمهية للمنظمات غري احلكومية لدورها اإلجيايب يف املسامهة يف حتقيق 
بواضعي امليااق يف الفصل العاشر منه اخلاص باجمللس االقتصادي أهداف ومبادئ األمم املتحدة، مما أدى 

واالجتماعي حبقه يف إجراء الرتتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تعىن باملسائل الداخلة يف 
ر وقد كرس هذا املبدأ القايون الداخلي للجان التقنية للمجلس، بالنص يف الفصل الاالث عش 1اختصاصه.

(، 2( إىل فئة )1حتت عنوان: )املشاورات مع املنظمات غري احلكومية ومماليها(، حسب تصنيفها من فئة )
واملدرجة يف القائمة اليت تضبط من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، أن يكون هلا احلق يف تعيني مالحظني 

علنية اليت ختص املسائل املتعلقة مبجال يف جلنة حقوق اإليسان وجلاهنا الفرعية، للمشاركة يف اجللسات ال
( XLIV)(1296)اجمللس االقتصادي واالجتماعي قراره رقم  اعتمدوتكريسا هلذا املبدأ  2اختصاصاهتا.

، مبنح املنظمات غري احلكومية مركزا استشاريا يف جلسات جلنة حقوق 31/(1996)واملعدل بالقرار رقم 
ويا، مما أعطى دفعا قويا للجنة حقوق اإليسان يف كشف االيتهاكات اإليسان وحقها يف التدخل كتابيا أو شف

اجلسيمة حلقوق اإليسان بفضل تواجد املنظمات غري احلكومية وقدرهتا على كشف االيتهاكات اليت تقع هنا 
  3وهناك.

يتم مل تقتصر على األعضاء األصليني الذين يستنتج من خالل الرتكيبة جلنة حقوق اإليسان أن عضويتها 
مكويات أخرى  مشلت وإمنا ،من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ملدة ثالث سنوات ايتخاهبم لعضوية اللجنة

املشورة، إىل  فيها األعضاء تطلبيمساعدة ألعضاء جلنة حقوق اإليسان أثناء القيام بواجباهتم ويف احلاالت اليت 
لك الوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، وفق جايب مشاركة الدول غري األعضاء بصفة مراقب، مبا يف ذ

أحكام النظام الداخلي للجنة حقوق اإليسان، مما يعطي جماال واسعا الطالع الدول األعضاء مبا يف ذلك 
الوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، على املواضيع والقضايا اليت تتناوهلا جلنة حقوق اإليسان من خالل 

لسنوية، األمر الذي يسمح بالتعاون يف جمال حقوق اإليسان بني جلنة حقوق اإليسان وباقي مكويات ادوراهتا 
    املنظمات غري احلكومية. ذلك اجملتمع الدويل مبا يف

 

 
                                                           

 من ميااق األمم املتحدة. 71أيظر املادة  1
2 Règlement intérieur des commissions techniques du conseil économique et social, article 75et 

76. op.cit. 
3  Florian Reber, op.cit.,pp 24,25. 
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 : مكتب وأمانة لجنة حقوق اإلنسانثالثا

للجنة حقوق اإليسان مكتب واماية تشرف على إدارة وسري أعمال جلنة حقوق اإليسان أثناء دوراهتا وفق 
 احكام النظام الداخلي الذي حيكم جلنة حقوق اإليسان وحددت احكام مكتب واماية اللجنة كما يلي: 

  لجنة حقوق اإلنسان مكتب .1

حقوق اإليسان، تنتخب اللجنة يف بداية أول عشر من النظام الداخلي للجنة  سادسةمبوجب املادة ال
جلسة لدورهتا السنوية العادية من بني أعضائها رئيسا ويائبا أو عدة يواب وأعضاء آخرين للمكتب، وفق ما 

ويف حالة غياب  1تقتضيه طبيعة الدورة. ويستمر عمل أعضاء املكتب إىل أن يتم استخالفهم مبنتخبني جدد.
2لسة أو جزء منها حيق له تعيني من بني أحد يوابه يائبا ينوب عنه يف فرتة غيابه.رئيس اللجنة عن أعمال اجل

كما  
أوردت املادة التاسعة عشر من النظام الداخلي للجنة، حالة املنع اليت تعرتض الرئيس أو أي عضو من أعضاء 

يوقف  احلالةلته، ففي هذه املكتب أثناء مباشرة مهامه كاستقالة العضو من عضوية اللجنة، أو توقيفه من قبل دو 
3العضو ويتم ايتخاب عضو أخر مكايه للفرتة املتبقية.

 

  لجنة حقوق اإلنسان أمانة .2

يقوم األمني العام حبضور اجللسات اليت تعقدها جلنة حقوق اإليسان، وحيق له تعني من بني أعضاء األماية 
من ينوب عنه يف جلسات اللجنة يف احلاالت اليت يتعذر عليه ذلك، وهو مكلف بتقدمي وتوجيه املوظفني مبا يلزم 

ن ضرورية الجتماعات اللجنة. ويقوم بإخطار اعضاء اللجنة ومسئوال عن اختاذ مجيع الرتتيبات الالزمة اليت قد تكو 
4جلنة حقوق اإليسان يف آخر جلساهتا.أعضاء اللجنة بكل املسائل اليت ميكن للجنة عرضها على 

 

وألماية اللجنة دور يف سري اجللسات حيث تقوم بضمان الرتمجة للخطب املعلنة أثناء جلساهتا، وتتلقي 
وكذا امللفات الضرورية،  ،بعها ويشرها وتوزيع تقارير وقرارات جلنة حقوق اإليسانوترتجم وتوزيع الوثائق، وتقوم بط

                                                           
1  Règlement intérieur des commissions techniques du conseil économique et social, article, 16, 

op.cit., p. 5. 
2  Ibid., article, 17 .p. 5. 
3  Ibid., article, 19 .p. 5. 
4  Ibid., article, 25 .p. 7. 
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وضمان يسخ من هذه الوثائق يف أرشيف اللجنة، وبشكل عام تقوم اماية اللجنة بتنفيذ مجيع املهام األخرى اليت 
  1تسند إليها.

 رابعا: إعالن تقارير الجلسات

 حسب يص املادة اخلامسة والاالثون من النظام الداخلي للجان التقنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

فإن جلسات جلنة حقوق اإليسان تكون علنية، إال إذا قررت اللجنة غري ذلك أي جلسات مغلقة، فهذه 
 املنتخبني من قبل الدولاجللسات تعلن عن طريق األمني العام، وهي ال ختص سوى أعضاء جلنة حقوق اإليسان 

فهي بذلك تستاين ممالي الوكاالت املتخصصة وممالي احلكومات غري األعضاء يف اللجنة وممالي املنظمات غري 
احلكومية. يف حني جند اجللسات اليت تتخذها أفرقة العمل، من خالل ما تقرره جلنة حقوق اإليسان يف جدول 

2ما تكون جلسات مغلقة. أعماهلا لدراسة بعض النقاط اخلاصة غالبا
 

تنجز التقارير املوجزة جللسات جلنة حقوق اإليسان العلنية بداية يف شكل مشاريع توزع من قبل األماية 
من  املوالية ثالث أيام يف غضونعلى أعضاء جلنة حقوق اإليسان واملشاركون اآلخرون يف اجللسة، للنظر فيها 

قبل يشره يف شكله ، رتمجة اللشكلية وإبداء املالحظات مبا يف ذلك ألخطاء التصحيح وتصويب اتاريخ االستالم 
  3.النهائي

 لتي تضبط سير أعمال جلسات اللجنةخامسا: االحكام ا

اجللسة إىل  افتتاحتدار سري أعمال جلسات جلنة حقوق اإليسان من قبل رئيس اجللسة ويوابه من بداية 
 حددها النظام الداخلي للجنة حقوق اإليسان يوردها كما يلي:، وختضع سري اجللسة ألحكام خاصة مهاتاختا

 تصريف األعمال .1

تشرتط املادة أربعون من النظام الداخلي للجنة حقوق اإليسان اليعقاد اجللسات يصابا قايوييا يتمال يف  
ادي حضور أغلبية ممالي أعضاء جلنة حقوق اإليسان، وأعيد النظر يف هذا الشرط من قبل اجمللس االقتص

                                                           
1  Règlement intérieur des commissions techniques du conseil économique et social, article, 

26.p. 7. 
2  Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,p.88. 
3 Ibid., p. 89 . 
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، حبيث أصبح حيق للرئيس عقد اجللسة 1972جويلية  28، املؤرخة يف (1837رقم ) واالجتماعي يف اجللسة
  1بربع أعضاء ممالي جلنة حقوق اإليسان.

رئيس اللجنة على سري اجللسات، وهو الذي يعلن عن افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات يشرف و 
النظام الداخلي، وإعطاء احلق يف الكالم ألي متدخل وطرح املسائل  اللجنة، وإدارة املناقشة ومراعاة أحكام

للتصويت، وإعالن املقررات، ورهنا بأحكام هذا النظام فإن للرئيس صالحية السيطرة على سري أعمال اللجنة 
قرار  وأي طعن يف ،فورا وفقا للنظام الداخلي ويبت رئيس اللجنة يف النقاط النظامية 2وحفظ النظام يف جلساهتا،

وال جيوز للعضو الذي ياري  الرئيس يطرح للتصويت فورا ويبقى قراراه قائما ما مل تنقصه اغلبية األعضاء احلاضرين،
وللرئيس أيضا صالحية اقرتاح إقفال قائمة املتدخلني،  3يقطة يظامية أن يتكلم يف جوهر املسألة قيد املناقشة،

لسة، وتكون له أيضا صالحية اقرتاح تأجيل املناقشة، كما حيق لغريه وحتديد مدة التدخل وعدد املتدخلني أثناء اجل
 أيضا وحيق للرئيس من أعضاء اللجنة أن يقرتح تأجيل املناقشات أو تعليق اجللسة أو رفعها بعد طرحها للتصويت،

لتعديالت أما تقدمي االقرتاحات وا 4إعطاء ألي عضو حق الرد على اخلطاب بعد اهناء املتدخلني من مداخالهتم،
يتم كتابة إىل األمني العام ما مل تقرر اللجنة غري ذلك، ويعرض االقرتاح أو التعديل فاجلوهرية من قبل األعضاء 

ساعة قبل التصويت، وحيق ألي عضو من اعضاء اللجنة سحب االقرتاح يف  (24 )على التصويت على األقل ب
، كما جيوز له أيضا أن يعيد تقدمي االقرتاح املسحوب لو عدال عدمأي وقت شاء ما مل يتم التصويت عليه شريطة 

  5على هذا النحو.

 التصويت واالنتخابات .2

وأي طلب أو اقرتاح يتقدم به أي عضو خيضع لقرار اللجنة  6لكل عضو من أعضاء اللجنة صوتا واحدا،
ويتم طرحه للتصويت، ويف حالة عدم طلب أي عضو اقرتاح التصويت، تقوم اللجنة باعتماد االقرتاح بدون 

باستاناء ما ورد يف الفقرة  وقرارات اللجنة ختضع ألغلبية األعضاء احلاضرين وال يعتد بأصوات املمتنعني،7تصويت،
عة من املادة اخلامسة اليت تشرتط موافقة ثلاي احلاضرين املصوتني يف املسائل اليت تقرتح يف جدول أعمال الراب

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit., p.88. 
2 Règlement intérieur des commissions techniques du conseil économique et social, articles, 40, 

41. op.cit., p. 10. 
3 Ibid., article, 42. op.cit., p. 11. 
4 Ibid., articles, 45,49. p. 10. 
5 Ibid., articles, article  53. op. cit.,  p. 13. 
6 Ibid., article  56. p. 14 
7 Ibid., article  57.  



 لجنة حقوق اإلنسان مفهوم                       الفصل األول:

 

48 
 

( من النظام الداخلي ولكل ممال احلق يف 58اجللسة، وختضع طريقة التصويت إىل رفع األيدي وفق يص املادة )
الدول  ب الرتتيب اهلجائي االجنليزي ألمساءطلب إجراء التصويت بنداء األمساء، وجيري حينئذ يداء األمساء حس

املمالة يف اللجنة ابتداء بالدولة اليت يسحب الرئيس امسها بالقرعة، ويف حالة التصويت بنداء األمساء، ينادى على 
وحيق لكل ممال بأن يصرح باألسباب اليت أدت به للتصويت  1-بنعم أو ال أو باالمتناع-وجييب  بامسهممال الدولة 

القرتاح بالتأييد أو الرفض أو االمتناع، قبل أو بعد التصويت وهذا اإلجراء يستْايِن املمال املعين باالقرتاح إال على ا
  2.االقرتاحيف حالة تعديل 

وتتبع اللجنة أثناء سري عملية التصويت بعض االجراءات اليت حددها النظام الداخلي، فعندما يعلن رئيس  
ويت ال حيق ألي ممال قطع أو إيقاف سري عملية التصويت إال إلثارة يقطة يظام اجللسة البدء يف عملية التص

3تتعلق بالسري الفعلي للتصويت،
ويسري هذا النظام يف مجيع مراحل سري اجللسات، على املقرتحات والتعديالت  

  4اليت تطرأ على العديد من املقرتحات أثناء الدورة السنوية للجنة.

 حقوق اإلنسان الرسمية للجنة اللغات .3

إىل  29خص النظام الداخلي للجنة حقوق اإليسان الفصل السابع للغات الرمسية وللغات العمل املواد )
 (، اليت حيق للجنة التواصل هبا يف سري جلساهتا.32

( من النظام الداخلي للجنة على أن اللغة اإلجنليزية والعربية والصينية واإلسبايية 29فقد يصت املادة )
وتفردت اللجنة وفق يص املادة باللغات الاالث  ،يسية والروسية هي لغات رمسية للجنة حقوق اإليسانوالفر 

اإلجنليزية واالسبايية والفريسية كلغات لعمل اللجنة أثناء سري جلساهتا، واخلطابات اليت تلقى بإحدى اللغات 
ألي متدخل أن يتكلم أمام اللجنة أثناء خطابه الرمسية ترتجم من قبل أماية اللجنة إىل اللغات الرمسية، كما ميكن 

لغات الرمسية، وميكن الحدى إبلغة غري اللغات الرمسية يكون عليه عادة أن يرتب أمر الرتمجة لكلمته الشفوية إىل 
وتعد احملاضر املوجزة جللسات  5ملرتمجي األماية العامة أخذ ترمجة املتدخل كأساس إىل اللغات الرمسية األخرى.

أما  6ال يتم ترمجة هذه احملاضر أو جزء منها إىل اللغات الرمسية إال بطلب من أحد املمالني.و  ة بلغات العمل،اللجن

                                                           
1 Règlement intérieur des commissions techniques du conseil économique et social, article  59. 
2 Ibid., article, 60. p. 15. 
3 Ibid., article, 61 
4 Ibid., articles  62,63,64. 
5 Ibid.,  article  30.p.8. 
6 Ibid., article  31. 
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خبصوص القرارات والتوصيات واملقررات الرمسية األخرى للجنة حترر جبميع اللغات الرمسية املنصوص عليها يف املادة 
  1من النظام الداخلي للجنة. (،29)

 عمل لجنة حقوق اإلنسان ب الثاني:المطل

( من ميااق األمم املتحدة إال أن امليااق 68بالرغم من النص على إيشاء جلنة حقوق اإليسان، يف املادة )
جاء خلو من أي إشارة إىل عمل جلنة حقوق اإليسان وال إىل حمتوى حقوق اإليسان، األمر الذي تطلب من 

يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بتحديد عمل جلنة حقوق  األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة املتمال إحدى
، ومن خالل 1946جوان  21( املؤرخ يف 2)(9)واملعدل بقرار 1946( لعام 1)(5)االيسان من خالل قراره 

رين تقوم جلنة حقوق اإليسان بتنظيم عملها، من خالل دراسة املسائل اليت تعرض للنقاش اثناء افتتاح راهذين الق
 لسنوية، والتقارير اليت ترسلها إىل اجلهة الوصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي.الدورة ا

 ي دراسة المسائل وإصدار القراراتف لجنة حقوق اإلنسانالفرع األول: اختصاص 

مث النظر إىل طريقة اصدار ، يتطرق إىل إدراج املسائل اليت تقوم اللجنة بدراستها وفق جدول أعماهلا
 ات األخرى.القرارات واملقرر 

  أوال: دراسة المسائل والمقررات

تقوم جلنة حقوق اإليسان بدراسة املسائل اليت يتم اقرتاحها من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
واجلمعية العامة من خالل توصياهتا عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويادرا ما توصي اجلمعية بطريقة 

سان. وتتلقى اللجنة التوصيات كذلك من اهليئات الفرعية األخرى املتعلقة بأعمال مباشرة للجنة حقوق االي
اللجان الفرعية وفريق اخلرباء التابعني للجنة. كما تنظر اللجنة يف تقارير ودراسات األمني العام لألمم املتحدة اليت 

ذلك للجنة أن تقوم بدراسة ختص القضايا اليت تندرج يف صالحيات اللجنة اخلاصة حبقوق اإليسان. وجيوز ك
بعض املواضيع اليت تراها ضرورية ومرتبطة أكار باملواضيع الراهنة بربيامج عملها. وتتوىل دراسة يقاط جدول 
األعمال املختلفة حسب أمهية املواضيع املدرجة، وقد يستدعي بأن تُنشئ فريق عمل أو عدة أفرقة تتكلف 

تيب حسب أمهية كل موضوع أو حتيل املسألة قيد الدراسة إىل جلنتها الفرعية بالصياغة ودراسة التقارير املقدمة بالرت 

                                                           
1 Règlement intérieur des commissions techniques du conseil économique et social, article (32). 
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وهذا  لتعيني مقرر للنظر يف املسألة أو حتيل املسألة إىل مؤسسة متخصصة أو منظمة غري حكومية، كما حيق للجنة
1فريق خاص للتحقيق يف ايتهاكات حقوق االيسان . اءيشإمن  (،1967)بداية من 

  

وبصفة عامة تقوم جلنة حقوق اإليسان بدراسة كل مسألة مدرجة يف جدول أعماهلا بدءا بالعرض الذي 
يقوم بتقدمية ممال األمني العام يذكر فيه طبيعة املسألة واملراحل اليت مرت هبا والنتائج أو اخلالصة اليت توصل إليها 

يفتح جمال النقاش ألعضاء اللجنة لإلدالء ببيايات عامة املقرر املكلف باملسألة، ومبجرد االيتهاء من عرض املسألة 
 قرار اللجنة.إىل نهاية ال يفأو على جايب معني من املسألة، ليتم بعد ذلك توضيح كل ما اثري من أسئلة والوصول 

 ثانيا: القرارات

عي لتوجه بعد تعتمد اللجنة قراراهتا وسائر مشاريع القرارات اليت يوصي هبا اجمللس االقتصادي واالجتما
ذلك إىل كل من الدول املعنية أو منظمة األمم املتحدة أو إىل أمينها العام أو إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

 أو إىل هيئات جلنة حقوق اإليسان الفرعية أو إىل الوكاالت املتخصصة أو إىل املنظمات غري احلكومية.

قررات األخرى للجنة حقوق اإليسان من قرارا ألخر وفق صطلحات املستخدمة يف القرارات واملوختتلف امل
طبيعة بعض املفاهيم اخلاصة باملسألة اليت هي قيد الدراسة، فقد ختتلف حسب طبيعة ووظيفة اجلهاز أو الكيان 
الذي تعنيه اللجنة، فقد تصدر اللجنة قرارا يشمل كل األجهزة والكيايات املعنية باملسألة، مال القرار رقم 

(19)(XXIXالذي أصدرته يف دورهتا التاسعة والعشرون ) (. املتعلق بايتهاكات حقوق اإليسان 1973) سنة
واحلريات العامة وسياسة التمييز العنصري يف كل الدول وخاصة منها األراضي املستعمرة حيث ذكر القرار 

 الكيايات التالية:

 لفريق اخلرباء اخلاص. امتناهناتعبري اللجنة عن  -

 اللجنة إزاء ما حيدث من ايتهاكات حلقوق اإليسان يف جنوب إفريقيا. إبداء قلق -

 إخل...وبالنظام غري الشرعي يف ردوسيا.التنديد حبكومة جنوب إفريقيا والربتغال  -

توصي اللجنة اجمللس االقتصادي واالجتماعي بدعوة اجلمعية العامة بإحاطة جملس األمن مبا تقوم به  -
 إخل.يف ردوسيا....حكومة الربتغال إزاء الوضع 

                                                           
، الذي من خالله مت تعني مقررا خاصا ُكلف بإعداد تقرير حول 1969مارس  13( املؤرخ يف XXV) 14أيظر قرار جلنة حقوق اإليسان رقم   1

ن العاملي حلقوق النقطة املدرجة يف جدول األعمال املعنوية حتت " مسألة التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية ... املعلن عنها يف االعال
 11صادية واالجتماعية والاقافية ودراسة املشاكل اخلاصة حبقوق اإليسان يف الدول النامية. كذلك قرار رقم اإليسان والعهد الدويل للحقوق االقت

C ْْ(XXVII املؤرخ يف )الذي طلبت فيه اللجنة من منظمة اليوييسكو دراسة مسألة تدريس حقوق اإليسان يف اجلامعات". 1971مارس  22 ،
 ..Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.97,98أيظر كذلك يف اهلامش،   
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 إخل.ب... االهتمامتدعو اللجنة الدولية للصليب األمحر وكذا املنظمات غري احلكومية األخرى  -

يستخلص من هذا القرار أن جلنة حقوق اإليسان تشري أثناء إصدار قراراهتا إىل كل من ساهم يف مشروع 
ه، وختص كل هيئة أو كيان حسب وروده يف القرار القرار وإىل كل اهليئات والكيايات املعنية بالقرار أو جايبا من

بالتعبري عن شعورها سواء بالتنديد او املالحظة أو باحلث أو بتوجيه يداء أو توصية أو التماس أو دعوة ويف األخري 
 تتخذ القرار املناسب، واملعين أوال بالقرار هو اجمللس االقتصادي واالجتماعي حبكم أيه اهليئة الوصية والرئيسية

للجنة حقوق اإليسان فمن خالله تقوم اللجنة بالتوصية إىل األجهزة الرئيسية األخرى لألمم املتحدة مالما ورد يف 
القرار أعاله إذ أوصت جلنة حقوق اإليسان اجمللس االقتصادي واالجتماعي بدعوة اجلمعية العامة بإحاطة جملس 

سيا. ومع ذلك فإيه كاري ما حيدث أن توجه اللجنة دعوهتا األمن مبا تقوم به حكومة الربتغال إزاء الوضع يف ردو 
مباشرة إىل األمني العام لألمم املتحدة دون املرور عرب اجمللس االقتصادي واالجتماعي، وكذلك إىل اهليئات الفرعية 

 والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكومية وإىل الدول أو حكوماهتم. 

وصيات على شكل مشاريع قرارات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي وحيدث أن تصدر اللجنة بعض الت
ليقوم هذا األخري باعتماد هذه املشاريع. وخبصوص القرارات اليت تعتمد من قبل اجلمعية العامة، تقوم اللجنة 

على بصياغة مشروع القرار بعد موافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي حييله إىل اجلمعية العامة لعرضه 
 التصويت من أجل اعتماده.

وسيلة إرسال  ، يف بعض دوراهتا إضافة إىل إصدار قراراهتا(1968) واستعملت اللجنة بداية من عام
الربقيات حيث يتم املوافقة على يص الربقية عادة دون عرضها على التصويت، ويتم إرساهلا إىل الدولة اليت حدث 

لى يطاق واسع، وقد أرسلت اللجنة العديد من الربقيات إىل بعض فيها ايتهاكات حلقوق اإليسان، ويشرها ع
 1الدول يف هذا الشأن من بينها إسرائيل عندما قامت هبدم سكنات الفلسطينيني يف القدس احملتلة.

بدون شك أن طبيعة مال هذه القرارات اليت ترسل يف شكل برقيات إىل احلكومات ليس هلا أي قيمة 
الدولة أو الدول اليت تنتهك حقوق  ايتباه، وقيام اللجنة هبذا التصرف ال يعدوا سوى لفت قايويية باملعىن الدقيق

اإليسان ويف يفس الوقت تقوم اللجنة بنشر هذه الربقيات جبميع الوسائل من أجل الكشف عما ترتكبه الدول من 
كما يتعدى هذا   ي العام،كما يعد وسيلة إلثارة الرأ  ايتهاكات اللتزاماهتا الدولية خبصوص حقوق اإليسان،

التصرف إىل أثاره السياسية واملعنوية خاصة يف جايبه الوقائي املتمال يف الضغط على الدول لعدم إقدامها يف 
 املستقبل اليتهاكات حقوق اإليسان وااللتزام بتعهداهتا للشرعية الدولية حلقوق اإليسان.

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.100 ,102. 
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اإليسان وذلك حبسب اجلهة املعنية بالتوصية. كما ختتلف قيمة التوصيات اليت تصدرها جلنة حقوق 
فالتوصيات اليت تصدرها اللجنة إىل آليتها الداخلية مال اهليئة الفرعية، وأفرقه العمل، وفريق اخلرباء، فهي تعد من 
يوع التعليمات اليت يتوجب تنفيذها من قبل آلياهتا. أما بالنسبة للتوصيات اليت تعين هيئات أعلى من اللجنة  

لس االقتصادي واالجتماعي، واجلمعية العامة لألمم املتحدة، فهي متال اقرتاحات تصدر من اللجنة للهيئة كاجمل
فمعظم التوصيات اليت أوصت هبا اللجنة اهليات األعلى منها ، املعنية، وتبقى هذه االقرتاحات ذات أمهية كبرية

 ية العامة لألمم املتحدة.حظيت بالقبول من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومن اجلمع

أما بالنسبة للتوصيات اليت تتلقاها الدول يف شكل قرارات من قبل جلنة حقوق اإليسان، فإن للدول كامل 
احلرية يف ترمجة هذه التوصيات، فبالرغم من التوصيات اليت وجهتها جلنة حقوق اإليسان صراحة إىل عدد من 

ض االجراءات، إال أن غياب قوة اإللزام اليت تفتقدها توصيات اللجنة احلكومات بضرورة تغيري سلوكها واختاذ بع
تسمح هلذه احلكومات بعدم التقيد هبا ويف يفس الوقت تتعذر بتدخل اللجنة يف شؤوهنا الداخلية وفق ما يصت 

 1عليه الفقرة السابعة من املادة الاايية من ميااق األمم املتحدة.

درها جلنة حقوق االيسان تتوقف قوة إلزاميتها على حتديد ما إذا كايت وهكذا يتضح أن التوصيات اليت تص
فهنا تكون توصيات  ،هذه التوصيات تتعلق بالنظام الداخلي كاهليئة الفرعية للجنة واآلليات األخرى التابعة هلا

ال تتمتع بقوة اإللزام  اللجنة هلا قيمة قايويية ملزمة، اما التوصيات اليت تصدرها اللجنة إىل منظمة أعلى منها فإهنا
إال اهنا يف الغالب حتظى بالقبول حبكم الطبيعة القايويية للجنة حقوق اإليسان اليت ختتلف على باق اهليئات 
الفرعية األخرى ملنظمة األمم املتحدة. أما التوصيات اليت تصدرها جلنة حقوق اإليسان للدول األعضاء فإهنا تفتقر  

ة امللزمة، فيكون هلذه الدول احلق يف االمتاال ملا جاءت به التوصية من احكام أو كقاعدة عامة للقوة القايويي
رفض العمل بتلك التوصيات، دون ان يكون هناك حمال ملساءلتها دوليا، غري ان هلذه التوصيات قيمة معنوية 

 وسياسية كبرية قد تشكل إشكاالت عدة على الدول اليت ترفض االمتاال ملال هذه التوصيات.

 

 

                                                           
األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -لالطالع أكار أيظر، صالح الدين عامر، قايون التنظيم الدويل، النظرية العامة 1

وأيظر أمحد حممد هنداوي:" القيمة القايويية للتوصيات الصادرة عن املنظمات  وما بعدها، 410، ص 2001،2002مطبعة جامعة القاهرة،
الدولية"  موقع: املساواة. للرتبية على حقوق اإليسان والاقافة املديية.   

nload.php?id=746&do=downloadhttp://www.musawah.net/library/dow  مت االطالع عليه يوم
13/03/2014   . 

 

http://www.musawah.net/library/download.php?id=746&do=download
http://www.musawah.net/library/download.php?id=746&do=download
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 عيإلى المجلس االقتصادي واالجتما لجنة حقوق اإلنسانالفرع الثاني: تقارير 

تقوم جلنة حقوق اإليسان برفع تقرير أعمال دورهتا السنوية يف كل سنة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 
 ليقوم بعد ذلك هذا األخري بدراسة تقرير جلنة حقوق اإليسان.

 لجنة حقوق اإلنسانأوال: تحضير واعتماد التقرير من قبل 

تنتخب جلنة حقوق اإليسان يف بداية افتتاح دورهتا مقررين خمتصني إلعداد مشروع التقرير اخلتامي لكل 
دورة من دوراهتا السنوية، مبساعدة أماية اللجنة، حيث يتم تقدمي مشروع التقرير للجنة يف آخر الدورة لدراسته 

من النظام الداخلي للجان التقنية  (،37)تلوى فصل وإن تطلب األمر مراجعة فقراته، واشرتطت املادةفصال 
" تتقدم اللجنة بتقرير إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي جيب  للمجلس االقتصادي واالجتماعي على أن:

وجزا للتوصيات وبيايا للمسائل صفحة، عن أعمال كل دورة وجيب أن يتضمن هذا التقرير م 32أن ال يتجاوز 
اليت يتخذ يف حقها اجمللس اإلجراءات الالزمة. ويف كل احلاالت جيب أن تقدم التوصيات والقرارات الواردة يف 

وخيصص هلذه املراجعة جلستني أو ثالثة تكون هي  1التقرير على شكل مشاريع للموافقة عليها من قبل اجمللس"
 آخر جلسات الدورة.

ون التقرير من عدة فصول كل فصل منه خيصص بصفة مستقلة ألحدى النقاط املدرجة يف وعادة يتك
جدول أعمال الدورة السنوية، وعلى مدار الواحد وستون دورة، اعتادت جلنة حقوق االيسان على إجراءات 

عمال، شكلية موحدة جلميع تقاريرها بدءا ب: بافتتاح اللجنة ومدهتا، احلضور، ايتخاب املكتب، جدول األ
تنظيم العمل، اجللسات والقرارات والوثائق وخيصص خالفا للفصول اليت تعاجل يقاط جدول األعمال حمل 
الدراسة، بفصل يكرس العتماد التقرير وبفصل خاص بالقرارات واملقررات األخرى اليت اعتمدهتا اللجنة وينتهي 

رى ليتم متابعته من قبل اجمللس االقتصادي التقرير بفصل أخري خيصص فيه مشاريع القرارات واملقررات األخ
  2واالجتماعي.

                                                           
  ينص النص األصلي على: 1

« La commission soumet au Conseil un rapport, qui ne doit pas normalement dépasser 32 pages, 
sur les travaux de chaque session; ce rapport contient un résumé concis des recommandations et 
un énoncé des questions au sujet desquelles le Conseil est appelé à prendre des mesures. Dans 
toute la mesure possible, les recommandations et résolutions contenues dans le rapport sont 
présentées sous forme de projets soumis à l'approbation du Conseil ». 

أيظر على سبيل املاال، التقرير اخلتامي للدورة الواحد والستون، على الرابط التايل:  2
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/Arabic.pdf 13/03/2014. أطلع عليه. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/Arabic.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/Arabic.pdf
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 قبل المجلس االقتصادي واالجتماعيمن  لجنة حقوق اإلنسانثانيا: مراجعة تقرير 

يتم مراجعة التقرير اخلتامي للدورة السنوية للجنة حقوق االيسان من قبل اللجنة االجتماعية للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي، يف دورته اليت تعقد يف الاالثي الااين من كل سنة. ومل خُيضع اجمللس تقارير جلنة حقوق 

، الذي 1966أوت  5املؤرخ يف  (،1156)، من خالل قراره رقم (1967)اإليسان للمراجعة إال بعد عام 
أخضع تقارير اللجان التقنية التابعة للمجلس ومن بينها جلنة حقوق اإليسان للمراجعة من قبل اللجنة االجتماعية 
التابعة للمجلس، حيث تقوم مبراجعة التقرير السنوي للجنة حقوق اإليسان لتنتهي بإعداد تقرير حيتوي على عدد 

 1وعادة يتم املوافقة على مشاريع القرارات اليت أعدهتا جلنة حقوق اإليسان دون تعديلها.من مشاريع القرارات، 

 يئات الفرعية للجنة حقوق اإلنسانالفرع الثالث: اله

حيق للجنة حقوق اإليسان إيشاء من األجهزة الفرعية ما تراه ضروريا ملساعدهتا يف اداء مهامها مبوجب 
( الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي مبوجبه مت تعديل II()9قم )( من القرار ر 2البند )ه( فقرة)

" تختص اللجنة : حيث جاء البند )ه( ينص على القاضي بإيشاء جلنة حقوق اإليسان (،1)(5قرار رقم )
في فقراته أ، ب، ج، د(".  05ببحث أي مسألة أخرى تتعلق بحقوق اإلنسان لم يتعرض لها القرار رقم )

هذا الصدد يشري إىل أهم اآلليات الفرعية اليت أيشأهتا جلنة حقوق اإليسان واآلليات األخرى اليت أيشأها ويف 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي اخلاصة حبقوق اإليسان واليت مارست اللجنة من خالهلا مهامها وفق ما متليه 

 الظروف وهو ما ميكن ذكره على النحو التايل:

 ية لتعزيز حقوق اإلنسانجنة الفرعأوال: الل

 اللجنة الفرعية وطبيعة عملها واختصاصاهتا مث كيفية عملها. مفهوميتطرق إىل  

 لتعزيز حقوق اإلنسان اللجنة الفرعية مفهوم .1

هي هيئة فرعية رئيسية تابعة للجنة حقوق اإليسان أيشئت مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
" اللجنة الفرعية لمنع ، وقد كايت تدعى يف بداية إيشائها 1999جولية  27املؤرخ يف  (1999/256)رقم 

 26خبريا وأصبح فيما بعد  12وكان عدد أعضائها  1947،2أُيشئت يف عام اليت  "األقلياتالتمييز وحماية 
                                                           

dds-http://daccess-قتصادي واالجتماعي على الرابط التايل: أيظر قرار اجمللس اال 1
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/761/39/IMG/NR076139.pdf?OpenElement 

التايل: أيظر موقع األمم املتحدة على الرابط  2
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/resguidf/spechrfr.htm#commission  28/04/2014أطلع عليه يف. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/761/39/IMG/NR076139.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/761/39/IMG/NR076139.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/761/39/IMG/NR076139.pdf?OpenElement
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/resguidf/spechrfr.htm#commission
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlf/resguidf/spechrfr.htm#commission
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ة، وجيري ايتخاب خبريا يتم ايتخاهبم من قبل جلنة حقوق اإليسان ملدة أربع سنوات، ويعملون بصفتهم الشخصي
 :كااليتيصف األعضاء كل سنتني ملدة أربع سنوات مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل حبيث يوزعون  

 أعضاء. (،07سبعة )جمموعة الدول اإلفريقية:  -

 أعضاء. (،05) مخسة جمموعة دول أسيا واحمليط اهلادي: -

 أعضاء. (،05) مخسةجمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب:  -

 أعضاء. (،06) ستةجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى:  -

 أعضاء. (،03) ثالثة جمموعة دول شرق اوروبا: -

إىل أوت ملدة ثالثة اسابيع حيضرها أكار من ألف  جوليهجنة الفرعية دورة عادية يف كل سنة من للتعقد ا
مراقب مبن فيهم ممالو الدول، وهيئات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، 

 واملنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي. 

مة تعين باألقليات وأشكال االسرتقاق املعاصرة، والسكان األصليني، وأيشطة وللجنة الفرعية فرق عاملة دائ
 1(.1503الشركات عرب الوطنية، وفريق العمل املعين بالبالغات وفق ما ميليه إجراء )

وقد أيشأت اللجنة ثالث جمموعات عمل جتتمع ملدة أسبوع أو اسبوعني قبل عقد دورهتا، وهذه 
 اجملموعات هي:

االيتهاكات اجلسيمة حلقوق  بادعاءاتفريق العمل املعين بالرسائل: خيتص بدراسة الشكاوى املتعلقة  ( أ
 االيسان.

 فريق العمل املعين بالرق. ( ب

2 فريق العمل املعين بالسكان األصليني. ( ج
 

اللجنة عادة مراقبون عن الدول األعضاء وغري األعضاء يف األمم املتحدة، وأعضاء من  اجتماعاتضر وحي
أجهزة األمم املتحدة وحركات التحرر ومن املنظمات احلكومية وغري احلكومية، وتتمال مسامهة هؤالء يف عمل 

 3اللجنة من خالل مداخالهتم الشفوية والكتابية واملناقشات غري الرمسية.

                                                           
 .يظر الفرع الااين من هذا املطلبأ 1503خبصوص اجراءات  1
 ، وما بعدها.79اهلل، املرجع السابق، ص حممد فؤاد جاد  2
 املرجع يفسه. 3
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 اإلنسان حقوق لتعزيز الفرعية اللجنةطبيعة عمل  .2

اإليسان، فهي تقوم بدراسات خاصة بقضايا حقوق تتمال طبيعة عمل اللجنة يف مساعدة جلنة حقوق 
وتقدم توصيات للجنة فيما خيص منع التمييز أيا كان يوعه، وعن احلريات االساسية ومحاية األقليات  اإليسان

العرقية والقومية والدينية واللغوية، وكل املهام األخرى اليت يسندها إليها اجمللس أو اللجنة. مبوجب قراري اجمللس 
، 1970مايو  27الصادر يف  1503و 1967يوييه  6الصادر يف  1235صادي واالجتماعي رقمي االقت

ُعهد للجنة مبهمة دراسة الشكاوى اليت تابت فيها ايتهاكات جسيمة حلقوق اإليسان، حبيث حلق هلا اختاذ 
 1توصيات وقرارات بصددها.

 اإلنسان حقوق لتعزيز الفرعية اللجنةاختصاصات  .3

 :على ما يليأهم القضايا اليت اسندت للجنة واليت كايت قيد املناقشة متالت 

 مسألة ايتهاك حقوق اإليسان واحلريات األساسية يف مجيع البلدان. -

اقامة العدل وسيادة القايون والدميقراطية مبا يف ذلك التمييز يف اقامة العدل، وحقوق اإليسان  -
 وحاالت الطوارئ وعقوبة اإلعدام.

االقتصادية واالجتماعية والاقافية، مبا يف ذلك احلق يف املياه الصاحلة للشرب واحلق يف التنمية احلقوق  -
 ومكافحة الفقر املدقع.

منع التمييز مبا يف ذلك العنصرية والتمييز العنصري وكره األجايب، ومحاية الشعوب األصلية ومحاية  -
 يات.لقاأل

مال املرأة وحقوق اإليسان وأشكال الرق املعاصرة، خرى يف جمال حقوق اإليسان، أقضايا حمددة  -
واملسائل املتعلقة بالالجئني واملشردين، والتحفظات على معاهدات حقوق اإليسان، ومواضيع أخرى جديدة مال 

  2اإلرهاب ومكافحته.

 

 

 

                                                           
 .82،83، ص  السابق املرجع اهلل، جاد فؤاد حممد  1
 ، وما بعدها.84ص  ،املرجع يفسه  2
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 كيفية عمل اللجنة الفرعية .4

اإليسان، وتقدم اقرتاحات وحلول اللجنة الفرعية كهيئة للبحوث املوضوعية اخلاصة بقضايا حقوق تعمل 
هلذه القضايا، وذلك بإجراء التحقيقات، وإصدار القرارات، وبرفع التوصيات للجنة حقوق اإليسان، ومن بني 

 اإلجراءات اليت تتخذها اللجنة الفرعية يذكر:

مستقلني  تعتمد اللجنة الفرعية على أربعة فرق عمل رئيسية ودائمة يضم كل فريق مخسة خرباءفرق العمل:  ( أ
 يعينون من طرف اعضاء اللجنة الفرعية وميالون القارات اخلمسة وهذه الفرق هي:

 فريق العمل املعين بالسكان األصليني. -

 فريق العمل املعين باألقليات. -

 فريق العمل املعين بأشكال الرق املعاصر. -

 فريق العمل املعين بالرسائل. -

 بتشكيل فرق عمل أخرى يذكر منها:إضافة إىل هذه الفرق الرئيسية قامت اللجنة 

 فريق العمل املكلف بنشاط الشركات العابرة للقارات. -

 فريق العمل املكلف حبقوق األشخاص املعتقلني أو احملتجزين. -

 فريق العمل املكلف بإقامة العدل. -

 فريق العمل املكلف بتشجيع القبول العاملي للمواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإليسان. -

 الفرق بدراسة معمقة لكل القضايا املوكلة هبا وجتتمع إىل اللجنة الفرعية قبل دورهتا السنوية أو اثناءها أوتقوم هذه 
1.بعدها لرفع مقرراهتا للجنة الفرعية لتقوم هذه األخرية بصياغتها يف شكل توصيات للجنة حقوق اإليسان

 

بإعداد دراسات وتقارير وأوراق عمل حول  يتم تعيينهم من قبل اللجنة الفرعية يكلفون المقررون الخاصون: ( ب
أو دراسة تطبيق عقوبة  االستانائيةقضايا ومواضيع معينة، كدراسة وضعية حقوق اإليسان أثناء احلاالت 

 اإلعدام وأثرها على وضعية حقوق اإليسان وغريها من املواضيع املتعددة يف هذا الشأن.

واملقررين اخلاصني، واإلجراءان اخلاصان، تستعني هبم اللجنة كل هذه اجملموعات املتمالة يف فرق العمل، 
الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان من اجل أداء دورها الذي أيشئت من اجله وهو مساعدة جلنة حقوق 

وقد كان هلذه اللجنة الفرعية دور كبري يف زيادة تطوير معايري حقوق اإليسان، من خالل توجيه يظر ، اإليسان
                                                           

 .157حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص  1
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قوق اإليسان إىل املسائل اليت عنيت بدراستها، وبإسداء املشورة هلا، حىت اصبحت توصف حبق أهنا هيئة جلنة ح
  تفكري البحث للجنة حقوق اإليسان.

 ان الخاصة وفرق الخبراء المختصينثانيا: اللج

عمدت جلنة حقوق اإليسان منذ يشأهتا إىل إيشاء بعض اللجان اخلاصة وفرق خرباء خمتصني وفق  
ومن الفقرة  1946.1جويلية  21( املؤرخ يف 2( )9لصالحيات املخولة هلا يف الفقرة الاالاة من القرار رقم )ا

 2.( من النظام الداخلي للجان التقنية للمجلس االقتصادي واالجتماعي21األوىل من املادة )

 اللجان الخاصة .1

اخلاصة املدرجة يف جدول أعماهلا تنشئ جلنة حقوق اإليسان جلايا خاصة من اجل دراسة بعض املسائل 
( من النظام الداخلي للجان التقنية جمللس 21لتعرض يف األخري تقرير مفصال عن املسألة، ومبوجب املادة )

االقتصادي واالجتماعي، فإن جلنة حقوق اإليسان وبالتشاور مع األمني العام حيق هلا أن تنشئ جلايا أو جمموعات 
، ختتص بدراسة ورفع التقارير للجنة خبصوص النقاط املدرجة يف جدول أعمال كل عمل مكوية من اعضاء اللجنة

دورة من الدورات السنوية للجنة. وحيق هلذه اللجان أو جمموعات العمل اليت تنشئها جلنة حقوق اإليسان أن 
 العام لألمم جتتمع يف أوقات خارج الدورة، شرط املوافقة املسبقة من اجمللس االقتصادي واالجتماعي واألمني

 املتحدة. 

من بينها اللجنة اخلاصة اليت أيشأهتا سنة  ،خالل دوراهتا عدة جلان خاصة جلنة حقوق اإليسانوقد أيشأت 
لتحضري مشروع اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان، واللجنة اخلاصة بدراسة النشرة السنوية حلقوق اإليسان  1947

، لدراسة مسألة منصب املفوض السامي حلقوق 1966، واللجنة اخلاصة اليت أيشئت عام 1957لعام 
                                                           

 :( على2()9تنص الفقرة الاالاة من القرار رقم ) 1
 :GROUPES DE TRAVAIL D’EXPERTS : « La commission est autorisée à constituer des 

groupes de travail spéciaux composées d’experts non gouvernementaux s’occupant de domaines 
particuliers ou d’experts désignés a titre individuel, sans en référer au conseil mais avec 
l’approbation du président conseil et du secrétaire général ».  

 :( على21تنص الفقرة األوىل من املادة ) 2
 «  Au cours d’une session, la commission, en consultation avec le secrétaire général, peut selon 
qu’elle le juge nécessaire, créer des comités ou des groupes de travail composés de membres de 
la commission et leur renvoyer, pour étude et rapport, tout point de l’ordre du jour ». Voir 
règlement intérieur des commissions techniques du conseil économique et social,, article 21, op. 
cit., p. 6.   
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دراسة كل املسائل والنقاط اإليسان.. وغريها من اللجان اخلاصة اليت أقدمت جلنة حقوق اإليسان على إيشائها ل
( فإن أعضاء اللجان اخلاصة اليت مت إيشاؤها تتكون من 21وحسب يص املادة ) 1املدرجة يف جدول أعماهلا.

أعضاء جلنة حقوق اإليسان وتتكون عادة من أربعة أعضاء إىل مخسة عشرة عضوا، وتنتهي مهام هذه اللجان 
ن قبل اللجنة، ما عدا اللجنة اخلاصة املكلفة بدراسة التقارير الدورية اخلاصة بايتهاء املهمة اخلاصة احملددة هلا م

  1961.2حلقوق اإليسان فهي جلنة دائمة أيشئت أثناء الدورة السابعة عشر لعام 

 الخاصة بالخبراء فرقال .2

اخلاصة باخلرباء عن طبيعة اللجان اخلاصة اليت تنشئها جلنة حقوق اإليسان من حيث  ختتلف طبيعة الفرق
تتكون من خرباء غري حكوميني ويتم تعيينهم بصفتهم الشخصية، وتتناول مواضيع  الفرق اخلاصةالتكوين واملهام، ف

 حمددة أو خاصة وميكن تكليفهم مبهام أخرى تتجاوز املسائل املدرجة يف جدول أعمال دورة اللجنة.

 اخلاصة باخلرباء، وتشمل هذه التسميات املقرر اخلاص، أو اخلبري فرقوتطلق اللجنة تسميات خمتلفة على ال
أو ممال اللجنة. وال تعرب هذه التسميات املختلفة عن أي تدرج وظيفي كما أهنا ال ، املستقل، أو ممال األمني العام

 شيءوأهم  على أي داللة على السلطات املسندة إىل اخلبري، بل إهنا جمرد يتيجة للمفاوضات السياسية، تنطوي
  3ات جلنة حقوق اإليسان.هو الوالية املسندة إىل اخلبري ألهنا تصاغ يف قرار 

، فكان أول فريق خرباء مت إيشاؤه مبوجب القرار ة حقوق اإليسان العديد من هذه الفرقوقد أيشأت جلن
، اخلاص جبنوب إفريقيا، فوفقا ألحكام القرار فإن فريق اخلرباء 1967مارس  6( املؤرخ يف XXIII)(2)رقم

كلف بالتحقيق يف التعذيب وسوء املعاملة لألسرى ممتكون من حمامني وموظفني بارزين يف إدارة السجون، 
يا، وأيتهى واحملتجزين واملوقوفني من قبل قوات الشرطة جبنوب إفريقيا، عن طريق االتصال بالشهود ومعاينة الضحا

، وبعد دراسة (24)فريق اخلرباء برفع تقرير مفصل عن التحقيق الذي أجراه للجنة حقوق اإليسان، يف دورهتا ال
، الذي وسع يف والية فريق 1968فيفري  16( املؤرخ يف XXIV) 2التقرير من قبل اجلنة أصدرت قرار رقم 

شخاص املوقوفني من قبل الشرطة يف جنوب غرب أفريقيا اخلرباء بالتحقيق يف سوء معاملة األسرى واحملتجزين واأل
  4رودسيا جنوب موزيبيق ويف أيغوال ويف كل األقاليم البلجيكية اإلفريقية.

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.124 ,125. 
2 Ibid. 

. أيظر الرابط التايل: 6، ص 27" سبعة عشر سؤاال يتكرر طرحها بشأن املقررين اخلاصني لألمم املتحدة"، صحيفة الوقائع رقم  3
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf  (.27/03/2014) أطلع عليه يوم 

4 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.127,128. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
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، 1969مارس  4( املؤرخ يف XXV) (6) كما أيشئت جلنة حقوق اإليسان فريق خرباء مبوجب قرار رقم
حبماية  بشأناإلسرائيلي يف خرق اتفاقية جنيف الرابعة  االحتاللللتحقيق يف مزاعم االيتهاكات اليت ارتكبها 

. وقد قام فريق اخلرباء بواليته املتمالة الفلسطيين، يف حق الشعب 1949لعام  يف وقت احلرباملدييني األشخاص 
، 1970يف تلقي البالغات والشكاوى ومساع الضحايا والشهود ورفع ذلك يف تقرير إىل جلنة حقوق اإليسان عام 

مارس  23( املؤرخ يف XXVI)(10)دورهتا التاسعة والعشرون أصدرت جلنة حقوق اإليسان قرارها رقم ويف 
، الذي طالبت فيه اللجنة فريق اخلرباء مبواصلة التحقيق واستكمال تقريرها خبصوص ايتهاكات االحتالل 1970

مل يقدم تقريره الااين بعد تعليق عمله ، غري أن فريق اخلرباء 1949االسرائيلي ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 
بعد فرتة قصرية من اعتماد قرار اللجنة، وأوكلت مهمة التحقيق للجنة خاصة مت إيشاؤها من قبل اجلمعية العامة 

، ومل يعد لفريق اخلرباء أي دور يف التحقيق، 1968ديسمرب  19( املؤرخ يف XXIII) (2443)مبوجب قرار 
  1ة اليت تتوىل التحقيق.وأحال تقريره للجنة اخلاص

إبداء  وخنلص أن دور اللجان اخلاصة اليت تنشئها جلنة حقوق اإليسان قائمة على تأدية مهام حمددة دون
اخلاصة للخرباء تقوم بالتحقيق وتبدي يف ذلك آرائها من خالل التقارير اليت ترفعها  رأيها فيه، يف حني جند الفرق

والية تغطي طائفة  (،36)إىل جلنة حقوق اإليسان، وقد شهدت اللجنة منذ إيشائها وعلى مر السنني بإسناد 
والية  باستاناءواالجتماعية، واسعة التنوع من املسائل املتعلقة باحلقوق املديية والاقافية واالقتصادية والسياسية 

  2واحدة أسندهتا اجلمعية العامة هي الوالية املتعلقة بإشراك األطفال يف النزاعات املسلحة.

اخلاصة باخلرباء، بالشرعية واالستقاللية أثناء التحقيق باقة الكاري من أعضاء جلنة  الفرق حظيتكما 
، غري ايه يالحظ أن الفريق الذي أيشأته جلنة حقوق حقوق اإليسان وبعض املالحظني احلكوميني يف اللجنة

بشأن محاية األشخاص املدييني يف وقت احلرب اتفاقية جنيف الرابعة  ايتهاكاتاإليسان خبصوص التحقيق يف 
جلنة حقوق اإليسان  بدعوى عدم أحقية، قد علق عمله ويعود ذلك للموقف اإلسرائيلي الرافض 1949لعام 

 ترتكب أثناء النزاعات املسلحة الدولية لعدم واليتها على القايون الدويل اإليساين، األمر النظر يف اجلرائم اليت
صة أيشأت من قبل اجلمعية العامة. وللعودة إىل دى بفريق اخلرباء بتعليق عمله وحل حمله جلنة خاأالذي 

الدولية للحقوق اإليسان الصالحيات اليت خولت للجنة حقوق اإليسان، مل جند يصا صرحيا يتضمن حق اللجنة 
للتقرير الذي جاء به فريق اخلرباء إسرائيل  رفض النظر يف االيتهاكات اجلسيمة للقايون الدويل اإليساين، ويعتقد أن

 قد استند على هذه احلجة.  

                                                           
1 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.128 ,129. 

. أيظر الرابط التايل: 5، ص 27صحيفة الوقائع رقم  2
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf  (.27/03/2014) أطلع عليه يوم 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
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 حقوق اإلنسان لجنةعمل حث الثالث: تقييم بالم

املراحل اليت قطعتها إليشائها، مث اجلهود اليت بعد تعرضنا ملاهية جلنة حقوق اإليسان واستعراض خمتلف 
بذلت من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي لإلشراف على تنظيم اللجنة واملهام اليت أسديت هلا من خالل 

(، والقرارات األخرى اليت تلت هذين القرارين، ملسايرة جلنة حقوق II()9( واملعدل مبوجب القرار )I()5القرار )
ا طرأ من تغريات اليت حدثت على مستوى املنظومة األممية يف اجملاالت اليت ختص حقوق اإليسان، اإليسان كل م

حناول أن يعرج على اجلهد الذي بذلته جلنة حقوق اإليسان طيلة ستون سنة، وقد جاء يتاج هذه اللجنة 
قبل اجمللس االقتصادي  وإسهاماهتا يف جمال القايون الدويل حلقوق اإليسان وفق الصالحيات املخولة هلا من

واالجتماعي اليت عرفت تطورات خمتلفة حسب ما متليه طبيعة املرحلة بدءا من صياغة املشاريع إىل تعزيز حقوق 
اإليسان ووصوال يف األخري إىل محاية حقوق اإليسان. مث حناول التعرض إىل تقييم عمل جلنة حقوق اإليسان من 

 جايبه اإلجيايب والسليب.

 ألول: إنجازات لجنة حقوق اإلنسانالمطلب ا 

تباينت صالحيات جلنة حقوق اإليسان منذ يشأهتا تبعا للتطور احلاصل يف اجملتمع الدويل، وقد اقتصرت 
صالحياهتا بداية يف صياغة املشاريع اخلاصة حبقوق اإليسان، مث تلتها مرحلة تعزيز حقوق اإليسان ووصوال يف 

  األخري إىل محاية حقوق اإليسان.

 (1957، 1947) الخاصة بحقوق اإلنسان الفرع األول: مرحلة صياغة المشاريع

أهتمت جلنة حقوق اإليسان يف بداية يشأهتا مبهمة صياغة املشاريع وكان أمهها على اإلطالق مشروع 
يف األمهية مث يليها ، اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان، الذي صادقت عليه فيما بعد اجلمعية العامة لألمم املتحدة

، للحقوق املديية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية، كما قامت اللجنة بأيشطة أخرى الدولينيالعهدين 
 ختللت مهمتها أثناء هذه املرحلة حناول التطرق إىل أمهها.

 إلعالن العالمي لحقوق اإلنسانأوال: صياغة مشروع ا

مضَي فيه إىل اللجنة التحضريية اليت مت إيشائها يف اليوم الذي أُ  تعود فكرة اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان
بتوصيات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي بإيشاء  ايتهتميااق األمم املتحدة من قبل مؤمتر سان فرايسيسكو، 

الن جلنة حقوق اإليسان، وحددت اللجنة يف توصياهتا أهداف جلنة حقوق اإليسان اليت كان من بينها وضع إع
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وقد جاء قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي اخلاص بإيشاء جلنة حقوق اإليسان، رقم  1عاملي حلقوق اإليسان.
ع هبا جلنة حقوق ل، بإقرار هذه التوصية، وإدراجها يف مقدمة املهام اليت تتط1946فيفري  16( املؤرخ يف 1()5)

 2اإليسان.

، من جلنة حقوق اإليسان إعداد الشرعة 10/12/1946كما طالبت اجلمعية العامة يف دورهتا األوىل يف 
، 1947فيفري  10جايفي إىل  27ويف اول دورة عقدهتا جلنة حقوق اإليسان من  الدولية حلقوق اإليسان. 

ومبوافقة اجمللس أيشئت جلنة  منها للمجلس االقتصادي واالجتماعي وباقرتاحروزفلت،  فرايكلنيبرئاسة السيدة 
موسعة خاصة بصياغة مشروع اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان مكوية من مثاين دول، وهي اسرتاليا، الشيلي، 

السوفيايت، وأشرتط قرار اجمللس  واالحتادالصني، الواليات املتحدة األمريكية، فريسا، لبنان، اململكة املتحدة، 
(46)(IV املؤرخ يف )من أماية اللجنة بتحضري خمطط تفصيلي لإلعالن العاملي حلقوق 1947مارس  28 ،

 اإليسان حيدد مراحله على النحو التايل:

أن تقوم جلنة صياغة املشروع بإعداد مشروع متهيدي لإلعالن العاملي حلقوق اإليسان وتقدميه إىل حلنة  -
 حقوق اإليسان يف دورهتا الاايية.

 ىل مجيع الدول األعضاء إلبداء مالحظاهتم واقرتاحاهتم.النص الذي صاغته اللجنة يقدم إ -

ميكن للجنة إعادة صياغة مشروع جديد على ضوء مالحظات واقرتاحات دول األعضاء إذا كان  -
 ذلك ضروريا.

النص الذي يتم التوصل إليه من قبل جلنة الصياغة، يعرض على جلنة حقوق اإليسان للنظر فيه بصفة  -
 هنائية.

اجمللس االقتصادي واالجتماعي مشروع اإلعالن املقدم من قبل جلنة حقوق  ويف األخري يدرس -
  1948.3لعامة لألمم املتحدة يف عام اإليسان، ويوصي باعتماده من قبل اجلمعية ا

للنظر يف األعمال التحضريية  1947جوان  25إىل  9اجتمعت اللجنة املكوية من مثاين أعضاء بتاريخ 
قوق اإليسان الذي أعدته األماية العامة للجنة حقوق اإليسان، حتت إشراف السيد ملشروع االعالن العاملي حل

مادة وعلى ضوء هذا  (،48) واملتكون من Giroudمبساعدة الربوفيسور جريود  Humphreyهيمفري، 
املشروع قامت اللجنة أثناء افتتاح اعماهلا بدراسة هذا املشروع، وقد واجهت اللجنة يف بداية دراستها للمشروع 

                                                           
 وما بعدها من هذه الدراسة 25أيظر صفحة   1

2 Jean-Bernard  MARIE, op.cit.,pp.136 ,137. 
dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 1947مارس  28( املؤرخ يف VI) 46أيظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  3

261.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075  أطلع عليه يوم(
01/04/2014.) 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
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اختالف وجهات النظر يف اجلايب الشكلي الذي يتم به اعتماد املشروع، فمنهم من رأى بأيه يكفي استصدار 
 حني رأى فريق آخر بأن يكون املشروع يف شكل اتفاقية تعتمد من املشروع مبوجب قرار من اجلمعية العامة، يف

قبل اجلمعية العامة مث تدعوا الدول األعضاء لإلمضاء واملصادقة، وقد وافقت جلنة الصياغة يف األخري على 
قناعة اليت  االعالن وتفضيله على أسلوب املعاهدة الدولية إىل ال اختيارايف األخري إىل  اهتدتاالقرتاحني، غري أهنا 

تضمن التزامات حمددة ومباشرة يف جمال حقوق اإليسان، يبأن غالبية الدول ترفض التزام  آيذاككايت سائدة 
 1ويظهر أن هذه الصفة غري اإللزامية لإلعالن هي اليت جعلت إعداده ال يستغرق سوى مثايية عشرة شهرا.

االحتاد السوفيايت بإيشاء جمموعة عمل يتكون  جلنة الصياغة على البدء يف املشروع. واقرتح ممال واتفقت 
من السيدة روزفلت )الواليات املتحدة(، رئيسا، وريين كاسان)فريسا(، واللورد ديكستون )اململكة املتحدة(، 

 والدكتور شارل مالك )لبنان(، يتم تكليفهم باالقرتاحات التالية:

ذي أعدته األماية العامة بتجميع وتوحيد إعادة النظر يف مشروع االعالن العاملي حلقوق اإليسان ال -
 مواده.

 إعادة يظر اللجنة يف صياغة جديدة ملختلف مواد املشروع -

2 تقسيم مواد املشروع بني اإلعالن واالتفاقية. -
 

وبعد موافقة اللجنة على املقرتح االحتاد السوفيايت باشرت جمموعة العمل مهمتها، وأقرت يف األخري تسليم 
)فريسا( لصياغته على ضوء املشروع الذي تقدمت به  René Cassinربوفيسور رينه كاسانلل صياغة املشروع

يكون الربفسور رينيه كاسان، أول من قام بصياغة مشروع اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان  اأماية اللجنة، وهبذ
وتقدميه للجنة حقوق اإليسان بعد أن حظي بكل من ثقة أعضاء جلنة الصياغة وجلنة حقوق اإليسان، وقد جاء 

ات عديدة أجرهتا جلنة ( مادة مقسمة على مثاين فصول، وبعد دور 46مشروع كاسان رينيه بدباجة وستة واربعون )
صياغة املشروع حاز املشروع الذي تقدم به رينيه قبول جلنة الصياغة مع إدخال بعض التعديالت على مواده لتصل 

( ثالثة وثالثون مادة، ليتم بعد ذلك تقدميه إىل جلنة حقوق اإليسان ودراسته يف دورهتا الاايية املنعقدة يف 33إىل )
، بالنيويورك، وافقت اللجنة بعد تعديل 1948جوان  18ماي و 24لاة املنعقدة بني جنيف. ويف أخر دورهتا الاا

وامتناع أربعة اعضاء. لتحيله بعد ذلك للمجلس االقتصادي  شيء( صوتا مقابل ال 12وافقة )مباملشروع 

                                                           
يع، عمان، حممد يوسف علوان، حممد خليل املوسى، القايون الدويل حلقوق اإليسان، املصادر ووسائل الرقابة، اجلزء األول دار الاقافة للنشر والتوز  1

 .107(، ص ت،داألردن، الطبعة األوىل، )
2 Bernard  MARIE, op.cit., pp.139 ,140. 
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أواخر شهر واالجتماعي الذي قام بدراسة املشروع دراسة معمقة وأحاله إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
 1948.1جويلية 

بعد إحالة اجمللس االقتصادي واالجتماعي مشروع االعالن العاملي حلقوق اإليسان للجمعية العامة بعد 
عمل دام ثالثة أشهر اعتمدت اجلمعية العامة اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان الصادر يف شكل الئحة حتت رقم 

(217III يف )وامتناع أربعة أعضاء. ويتألف اإلعالن  ال شيءصوتا، مقابل  48، مبوافقة 1948ديسمرب  10
( مادة تناولت كال من احلقوق املديية والسياسية إضافة للحقوق االقتصادية واالجتماعية 30من ديباجة وثالثون )

  2والاقافية.

ف على صياغة اإلعالن العاملي حلقوق وهكذا تكون جلنة حقوق اإليسان قد حازت الشرف يف اإلشرا
اإليسان، اليت جعلت رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة يعقب يف اجللسة اليت أقرت اإلعالن بقوله: " هذه أول 
مرة، تقوم فيها مجاعة منظمة من األمم بإعالن حقوق وحريات اساسية لإليسان، تؤيدها األمم املتحدة مجيعا،  

من النساء والرجال يف مجيع أحناء العامل، وهم مهما يكويون على مسافات بعيدة، خليقون كما يؤيدها املاليني 
 3بأن يتوجهوا، إىل هذه الوثيقة يستلهموهنا العون والرشاد".

يف صياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان من أهم املتمالة لجنة حقوق اإليسان ل اليت أوكلت املهمة تعد
 عوضسلوب اإلعالن أوقد ساعدها يف إجناز هذه املهمة  اللجنة يف مراحل تاريخ عملها،االجنازات اليت حققتها 

بسبب القناعة اليت كايت سائدة أيداك املتمالة يف رفض الدول االلتزام باالتفاقيات الدولية اليت أسلوب املعاهدة، 
سهلت للجنة حقوق لدول ل ملزمة فصفة اإلعالن اليت تعد غريتتضمن التزامات ختص جمال حقوق اإليسان، 

 ت اللجنةوجيزة ال تتجاوز الامايية عشر شهرا، يف حني لو اعتمد اإليسان مترير املشروع واملوافقة عليه يف مدة
تمرير باقي املشاريع األخرى لاحلسن  هامدة أطول مما يتسبب يف إعاقة سري منها أسلوب االتفاقية لتطلب ذلك 

يسان مال العهد الدويل للحقوق املديية والسياسية والعهد الدويل للحقوق اليت تلت اإلعالن العاملي حلقوق اإل
. وبالرغم من عدم الزامية اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان، يف بداية إقراره إال أن االقتصادية واالجتماعية والاقافية

التعامل  صحة هذا االجتاه، ومما يؤكد أحكامه أصبحت مع مرور الزمن ملزمة جلميع أعضاء منظمة األمم املتحدة
إىل أحكام كمجلس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة  قراراهتااألمم املتحدة يف كاري من  فقد استندت ،الدويل

، كمحكمة العدل الدولية فيما تصدره من قرارات  فضال عن قرارات احملاكم الدوليةالعاملي حلقوق اإليسان اإلعالن 
  استشارية. وآراء

                                                           
1 Florian Reber, op.cit., p 16.  

 . 115، 114 ، ص 2005ار هومة، اجلزائر، طبعة قادري عبد العزيز، حقوق اإليسان يف القايون الدويل والعالقات الدولية احملتويات واآلليات، د 2
 .116ص  املرجع يفسه، 3
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 لدوليان لحقوق اإلنسانثانيا: صياغة مشروعا العهدان ا

طالبت من  (،VI)(543) (، وفق قراراها رقم1951بطلب من اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة لعام )
جلنة حقوق اإليسان إعداد مشروعني األول خيص العهد الدويل للحقوق املديية والسياسية، والااين خيص العهد 

قتصادية واالجتماعية والاقافية، كما طالبت اجلمعية أن يقدم املشروعني يف يفس الوقت الدويل للحقوق اال
من قبل اجلمعية وفتح باب التوقيعات يف يفس التاريخ، ويعد طلب اجلمعية بصفة مباشرة للجنة حقوق  العتمادمها

ا دليل على أمهية املهمة اليت اإليسان دون املرور على اجمللس االقتصادي واالجتماعي من احلاالت النادرة، وهذ
 .الدولينيأييطت هبا جلنة حقوق اإليسان املتمالة يف صياغة العهدين 

وبناء على قرار اجلمعية العامة قامت جلنة حقوق اإليسان بدراسة وصياغة مشروع العهدين الدوليني، يف  
هدين يف آخر جلسة لدورهتا العاشرة مجيع مراحل دوراهتا السنوية، إىل أن خلصت يف األخري من صياغة مشروع الع

وليني للحقوق املديية والسياسية، لعهدين الدللجنة ال، وقد كايت ست سنوات كافية لصياغة 1954سنة 
وإحالتهما إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي ليقوم بدوره  واعتمادمهاواحلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية، 

بإحالتهما إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، هذا بالرغم من تأثر جلنة حقوق اإليسان بسبب املرحلة الصعبة اليت 
حلال اللجنة العهدين كما هو ا اعتماددى إىل تأخري أشهدها اجملتمع الدويل اليت اتسمت باحلرب الباردة مما 

 لإلعالن العاملي حلقوق اإليسان.

اليت شهدهتا اللجنة، فقد  املدةاجلمعية العامة لألمم املتحدة بنفس  كذلك علىهذه الظروف  وقد أثرت 
اعتماد العهدين الدوليني اثنا عشرة سنة، وباألخص موقف اللجنة الاالاة للجمعية  تراوحت املدة اليت تطلب فيها

 1رب لوضع يصوص العهدين يف مرحلتهما النهائية.الذي تطلب وقت أك ،العامة

 16العهدين الدوليني من قبل اجلمعية العامة، يف  باعتمادوايتهت جهود جلنة حقوق اإليسان يف األخري 
بعد إيداع وثيقة  1976يناير  3صوتا بدون معارض، وأصبح يافذا يف  ،(105، ب موافقة )1966ديسمرب 

( من العهد. وخبصوص العهد الدويل للحقوق االقتصادية 27( بالتطبيق املادة )35رقم ) االيضمامالتصديق أو 
بعد  1976مارس  23( صوتا بدون معارض وأصبح يافذا يف 106واالجتماعية والاقافية،. اعتمد مبوافقة )

  2( من العهد.49( بالتطبيق املادة )35رقم ) االيضمامإيداع وثيقة التصديق أو 

                                                           
1 Bernard  MARIE, op.cit., pp.139 ,140. 

قاهرة، الطبعة أمحد أبو الوفاء، احلماية الدولية حلقوق اإليسان يف إطار منظمة األمم املتحدة والوكاالت الدولية املتخصصة، دار النهضة العربية، ال 2
 .26، 24، ص 2008الاالاة، 
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ين العهدين الدوليني فقد حتولت احلقوق واحلريات اليت ورد النص عليها يف اإلعالن العاملي إىل وبإقرار هذ 
. وبذلك ايتهى اجلدل حول القيمة القايويية هلذه احلقوق االتفاقيالتزامات قايويية مصدرها القايون الدويل 

 واحلريات الواردة يف اإلعالن.

 (1966، 1955) تعزيز حقوق اإلنسانالفرع الثاني: مرحلة 

، أصبحت 1955بعد ايتهاء جلنة حقوق االيسان من مرحلة صياغة الشرعية الدولية حلقوق اإليسان سنة 
حباجة إىل لعب دورا اكار لتعزيز محاية حقوق اإليسان، من خالل اجلهود اليت بذلتها يف إرساء قواعد القايون 

واجهتها جلنة حقوق اإليسان يف تلك الفرتة بسبب ظهور الدويل حلقوق اإليسان، هذا بالرغم من الصعوبات اليت 
الانائية القطبية وما يتج عنها من حرب باردة، أثرت بشكل واضح على السري احلسن ملنظومة األمم املتحدة بصفة 
عامة وعلى جلنة حقوق اإليسان بصفة خاصة، ملا تتميز به من مهمة هلا عالقة مباشرة بإثارة موضوع السيادة. 

، أن تضع 1955جلنة حقوق اإليسان يف دورهتا احلادية عشر لسنة  استطاعتغم من هذه الصعوبات فقد وبالر 
 بريامج عمل وإعطاء األولوية للمسائل التالية:

 وضع عهد حلقوق اإليسان واتفاقيات أخرى. -

 وضع تدابري ملكافحة التمييز العنصري ومحاية األقليات. -

 واألمم يف تقرير مصريها.االحرتام الدويل حلقوق الشعوب  -

 دراسة على التطور العام، والعمل على تعزيز واحرتام حقوق اإليسان واحلريات العامة عرب العامل. -

 دراسة احلقوق، واحلقوق اخلاصة. -

 يشر يص االعالن العاملي حلقوق اإليسان ودراسة آثاره وتأثرياته. -

 وضع دليل حلقوق اإليسان. -

1.التواصل اخلاص حبقوق اإليسان -
 

 أوال: برنامج الخدمات االستشارية

لقد اقتصرت جلنة حقوق اإليسان يف هذه املرحلة على صالحية تعزيز حقوق اإليسان، فلقد حبات على 
الطرق والوسائل لتنمية املعرفة والتعاون الدويل لتنفيذ مرحلي للحقوق املعلن عنها يف االعالن العاملي حلقوق 

 اإليسان. 

                                                           
1 Bernard  MARIE, op.cit., pp.177 ,178. 
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استطاعت الدول االعضاء يف جلنة حقوق اإليسان إدراج بعض املواضيع لتعزيز ففي ظل هذه املرحلة 
حقوق اإليسان، مال بريامج اخلدمات االستشارية يف جمال حقوق اإليسان الذي يهدف إىل تنمية املعارف 

ممالي الذي مت اقرتاحه من  ،والتشجيع على االستفادة من اخلربات وتبادل املعلومات املتعلقة حبقوق اإليسان
، والعمل به بداية 1953الواليات املتحدة األمريكية وتبنيه من قبل جلنة حقوق اإليسان يف دورهتا التاسعة سنة 

 .1955من سنة 

 ثانيا: نظام التقارير الدورية

كما عززت جلنة حقوق اإليسان دورها يف جمال تعزيز حقوق اإليسان بنظام التقارير الدورية حلقوق 
ملا استقر عليه العمل الدويل، بااللتزام أعضاء الدول يف منظمة األمم املتحدة مبا جاء يف امليااق  اإليسان، استنادا

، بإشاعة حقوق اإليسان والتعهد بإدراك هذا املقصد بتعاون الدول مع اهليئة، (56، و55) خاصة منه املادتان
، يف دورهتا 1956املقصد، قامت جلنة حقوق اإليسان بداية من سنة  وايطالقا من هذه الدعوة لتحقيق هذا

املتعلق بالتقارير السنوية اخلاصة حبقوق اإليسان حيث أوصت اجمللس  ،(XII 1الاايية عشر، بإصدار قرار رقم )
ير االقتصادي واالجتماعي بأن يطلب من الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة ومن اهليئات املتخصصة تقار 

سنوية ختص تنمية وتعزيز حقوق اإليسان تقدم إىل األمني العام لألمم املتحدة، وقد تبىن اجمللس هذه التوصية 
، فقد أقر اجمللس بأن املتمالة يف سنةبإيشاء يظام التقارير الدورية مع التعديل يف مدة التقرير اليت طالبت هبا اللجنة 

إىل جلنة  هاملخصات تقارير تقدمي األمني العام على و 1ث سنوات،ختضع الدول بتقدمي التقرير الدوري كل ثال
حقوق اإليسان، وقد تلقت جلنة حقوق اإليسان هذا النوع من امللخصات ألول مرة يف دورهتا الرابعة عشر لسنة 

، وأيشأت هلذا الغرض يف بداية تعاملها مع هذا النظام بإيشاء جلنة فرعية مؤقتة خاصة متكوية من ستة 1958
  2ول اعضاء من جلنة حقوق اإليسان تقوم بدراسة ملخصات التقارير الدورية وجتتمع أسبوعا قبل ايعقاد الدورة.د

كما مت اشراك املنظمات غري احلكومية كذلك يف مساعدة جلنة حقوق اإليسان أثناء دراستها مللخصات التقارير 
اإليسان دورها يف تطوير يظام التقارير الدورية من  وقد واصلت جلنة حقوق 3.رية يف التعليق وإبداء املالحظاتالدو 

                                                           
dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 1956أوت  21(، املؤرخ يف  B XXII 624أيظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم ) 1

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement   كما تاله قرار
1596 (L ) 2014أفريل  17، ليعدل مدة التقارير إىل سنتني. أطلع عليه يوم 1971مايو  21املؤرخ يف. 

2 Bernard  MARIE, op.cit.,p.191. 
http://daccess-. على الرابط التايل: 1962جويلية  21(، املؤرخ يف  B XXXIV 888قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم ) 3

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement-dds  أطلع عليه
 .2014أبريل  17يوم 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
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قرار اجمللس ، ، وكان آخر قرار لتعزيز يظام التقارير الدورية حلقوق اإليسان1خالل إصدار العديد من القرارات 
على  ، الذي صدر بناء1965 جولية 28(، املؤرخ يف XXXIX)(C 1074)االقتصادي واالجتماعي رقم 

اإليسان بإيشاء إجراءات جديدة لتعزيز يظام التقارير الدورية حلقوق اإليسان، حبيث ارتكز توصية من جلنة حقوق 
القرار على أربعة يقاط ختص املوضوعات اليت حيق للجنة حقوق اإليسان وللمنظمات املتخصصة واملنظمات غري 

ألمم املتحدة وإطالع جلنة حقوق احلكومية معاجلتها، والطرق اليت يتم هبا دراسة التقارير من قبل األمني العام ل
اإليسان على ملخصات هذه التقارير، كما اوصى القرار جلنة حقوق اإليسان بإيشاء جلنة فرعية خاصة ختتار من 
بني اعضاء اللجنة مهمتها دراسة وتقييم التقارير الدورية وإبداء مالحظاهتا وتوصياهتا للجنة اخلاصة بوضع املرأة 

مبكافحة أشكال التمييز ومحاية األقليات، كما تقوم بتقدمي مالحظاهتا واستنتاجاهتا  وللجنة الفرعية اخلاصة
 2وتوصياهتا إىل جلنة حقوق اإليسان.

يبقى السؤال الذي ميكن أن يطرح يف مدى يسبة جناح جلنة حقوق اإليسان يف تعزيز حقوق اإليسان وفق 
يظام التقارير الدورية؟. واإلجابة تكمن يف الدور املتواضع الذي بذلته جلنة حقوق اإليسان يف هذه الفرتة املمتدة 

العهدين الدوليني للحقوق املديية والسياسية، بني املصادقة ويفاذ اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان دون دخول 
اللجنة للشرعة الدولية حلقوق اإليسان ولعدم  الفتقارواحلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية حيز النفاذ، وذلك 

وجود قوة سياسية كافية يف منظومة األمم املتحدة حلمل الدول على االلتزام بأحكام ميااق األمم املتحدة. وعليه 
إن بداية ردود أفعال الدول يف التعامل مع هذا النظام كايت حمتشمة، ومل تتجاوب يف بداية األمر بصفة منتظمة ف

 3مبا فيها كذلك املنظمات املتخصصة واملنظمات غري احلكومية.

وعلى العموم فإن يظام التقارير الدوري أعطى جتربة للدول يف كيفية التعاون مع منظمة األمم املتحدة يف 
جمال حقوق اإليسان كبداية هذا بالرغم من إحجام بعض الدول يف التعاطي مع يظام التقارير الفتقارها إىل وسائل 

 تعزيز حقوق اإليسان يف تشريعاهتا الوطنية وقلة خربهتا الوطنية يف هذا اجملال. 

 

 

                                                           
 12 (XXII ،)16 (XXIII ،)12 (XXIV ،)22 (XXV ،)13(، XXII)11أيظر القرارات التالية للجنة حقوق اإليسان  1

(XXVII ،)18 (XXVII ،)23 (XXIX ،)24 (XXIX .) 
dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 1965جويلية  28(، املؤرخ يف XXXIX) C 1074من القرار رقم  18أيظر الفقرة  2

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement  أطلع عليه
21/04/2014. 

3 Bernard  MARIE, op.cit., p.199. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
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 ثالثا: الدراسات

ددة حلقوق اإليسان اليت تقوم بإعدادها جلنة حقوق اإليسان، إىل احملوايب بعض اجلتعود فكرة دراسة 
إىل جلنة حقوق اإليسان، حيث طالب  1953االقرتاح الذي تقدم به ممال الواليات املتحدة األمريكية سنة 

، من قبل جلنة حقوق اإليسان 1956سنة  االقرتاحبوضع بريامج عمل خاص حبقوق اإليسان، وقد مت تبين هذا 
( تزامنا مع اعتماد يظام التقارير الدورية، وقررت بعد موافقة اجمللس االقتصادي XII)(2) الل قرارها رقممن خ

واالجتماعي دراسة بعض اجلوايب من احلقوق أو جمموعة من احلقوق اخلاصة مال احلق الذي اقرتحه املمال 
كما جاء قرار اللجنة موضحا مضمون بريامج   1األمريكي املتمال يف " االعتقال واالحتجاز والنفي التعسفي".

تطوير العام والتقدم احملرز واختاذ مجيع التدابري حلماية الالدراسة اليت تعدها جلنة حقوق اإليسان الذي يهدف إىل 
حرية اإليسان يف حكومات الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ولتمكني جلنة حقوق اإليسان القيام هبذه الدراسة 

ل وجه، أيشأت جلنة خاصة هلذه املهمة متكوية من أربعة أعضاء يتم ايتخاهبم من قبل جلنة حقوق على أكم
اإليسان، وتتعاون هذه اللجنة مع األمني العام لألمم املتحدة يف حالة حاجة اللجنة إليه، وتستعني اللجنة يف 

يها من الدول األعضاء يف منظمة األمم املصادر اليت تستق مندراستها، بالكتابات املنشورة والتقارير املكتوبة 
،  االستشارياملتحدة، واملنظمات املتخصصة، واألمني العام لألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية ذات املركز 

 كما تعتمد على أراء الفقهاء والباحاني املشهود هلم يف هذا اجملال.

، بدراسة حالتني تتمال األوىل 1966 إىل 1956وقد كللت جهود جلنة حقوق اإليسان بداية من سنة 
يف دراسة حاالت االعتقال واالحتجاز التعسفي وحاالت النفي، والدراسة الاايية مت ختصيصها حلقوق األشخاص 

   2املوقفني يف االتصال وضمان الدفاع عن حقوقهم األساسية.

 فئات خاصةلرابعا: إعداد مشاريع 

بعد ايتهاء جلنة حقوق اإليسان من صياغة األحكام العامة حلقوق اإليسان، عكفت يف هذه املرحلة على 
فئات خاصة حلقوق اإليسان، تتمال يف مشاريع خاصة بإعالن واتفاقية القضاء على مجيع أشكال لإعداد أدوات 

الن واتفاقية القضاء على مجيع التمييز العنصري، كما قامت جلنة حقوق اإليسان باإلشراف على صياغة اإلع
 باللجوء املتعلق اإلعالنومشروع  أشكال التعصب الديين، كما قامت بصياغة مشروع إعالن حقوق الطفل

                                                           
1 Florian Reber, op.cit., p 17. 

، املرجع السابق. وأيظر أيضا قرار جلنة حقوق اإليسان رقم 1956اوت  1( املؤرخ يف XXII) 624أيظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم  2
2(XII :على الرابط التايل ،)http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11  أطلع عليه

26/04/2014.) 

http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11
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اإلقليمي، ويتمال دور جلنة حقوق اإليسان يف صياغة هذا النوع من املشاريع اخلاصة بالتعاون الوثيق بلجنتها 
 حبكم اختصاصها النوعي يف دراسة مال هذه املواضيع. 1اية األقليات،الفرعية ملناهضة التمييز العنصري ومح

 كال التمييز العنصريمشروع اإلعالن واتفاقية القضاء على جميع أش .1

 يع أشكال التمييز العنصري، بناءقامت جلنة حقوق اإليسان بإعداد مشروع إعالن واتفاقية القضاء على مج
حيث أوصت يف  1962،2ديسمرب  7( املؤرخ يف XVII)(1780)رقم  على قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

قرارها اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن يدعو جلنة حقوق اإليسان مع األخذ بعني االعتبار رأي جلنتها الفرعية 
ملناهضة التمييز العنصري ومحاية األقليات بصياغة مشروع خاص بإعالن واتفاقية للقضاء على مجيع أشكال 

مشروع  ويعرضعية العامة يف دورهتا الاامنة عشر ملناقشته، التمييز العنصري، وعرض مشروع اإلعالن على اجلم
وقد قامت جلنة  3االتفاقية على اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة عشر أو إىل أقصى حد يف دورهتا العشرون.

حقوق اإليسان يف دورهتا التاسعة عشر بدراسة مشروع اإلعالن وخلصت بعد مشاورات ختللت جلسات الدورة 
جمموعة عمل تتكلف بإعداد مشروع اإلعالن " القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري" وايتهت  من إيشاء

اللجنة يف األخري مشروع اإلعالن  واعتمدتاجملموعة من صياغة املشروع املتكون من ديباجة وإحدى عشرة مادة، 
بعد ذلك اجلمعية العامة لألمم  لتقررهمن عشرة مواد، لتحيله بعد ذلك إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، 

اجلمعية العامة قرارا  اعتمدتويف يفس الوقت  1963.4يوفمرب  20، املؤرخ يف (1904)املتحدة يف قرارها رقم 
، تدعو فيه جلنة حقوق اإليسان وجلنتها 1963يوفمرب  20( املؤرخ يف XVIII)(1906)جديد حتت رقم 

ى مجيع أشكال التمييز العنصري" مع التأكيد على األولوية املطلقة الفرعية بصياغة مشروع اتفاقية " القضاء عل
مشروع االتفاقية  اعتمدت، 1964دى باللجنة الفرعية مباشرة عملها بداية من شهر جايفي أهلذا املشروع، مما 

متكون من عشرة مواد مع إضافة مشروع خاص بإجراءات تنفيذ إضايف متكون من سبعة عشر مادة، لتقوم جلنة 
فيفري  18و 17قوق اإليسان بتسجيل النصوص اليت أعدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا العشرون املؤرخة يف ح

                                                           
 ، وما بعدها من هذا البحث. )اهليئات الفرعية للجنة حقوق اإليسان(.51خبصوص إعادة تسمية اللجنة أيظر ص  1
 أيظر القرار على الرابط التايل:  2

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&Lang=F   
 .28/04/2014أطلع عليه 

 .السابقاملرجع  3
أطلع عليه يف  http://www.un.org/french/documents/ga/res/18/fres18.shtmlأيظر القرار على الرابط التايل:  4

28/04/2014. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/ga/res/18/fres18.shtml
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، وإحالتها لتعتمد من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف اعتمادها، لدراستها وتعديلها لتم بعد ذلك 1964
  1(.XX)(2106) ، حتت قرار رقم1965ديسمرب  21

 اء على جميع أشكال التعصب الدينيواتفاقية القضمشروع اإلعالن  .2

قامت جلنة حقوق اإليسان باإلشراف على صياغة اإلعالن واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التعصب 
، حيث أوصت يف 1962ديسمرب 7( املؤرخ يف XVII)(1781)الديين، بناء على قرار اجلمعية العامة رقم 

ي بأن يدعو جلنة حقوق اإليسان مع األخذ بعني االعتبار رأي جلنتها الفرعية قرارها اجمللس االقتصادي واالجتماع
ملناهضة التمييز العنصري ومحاية األقليات بصياغة مشروع خاص بإعالن واتفاقية "للقضاء على مجيع أشكال 

تفاقية إذا التعصب الديين" وعرض مشروع اإلعالن على اجلمعية العامة يف دورهتا الاامنة عشر، وعرض مشروع اال
وهبذا يكون مشروع اإلعالن واتفاقية القضاء  2أمكن يف دورهتا التاسعة عشر وأقصى تقدير يف الدورة العشرون.

على مجيع أشكال التعصب الديين قد تزامنت إعدادمها مبشروع اعالن واتفاقية " القضاء على مجيع أشكال التمييز 
(. غري أن إعالن واتفاقية القضاء على مجيع 1781و 1780العنصري" حسب ما جاء يف قراري اجلمعية )

فيه اعالن واتفاقية " القضاء  اعتمدتاشكال التعصب الديين مل تعتمد من قبل اجلمعية العامة يف الوقت الذي 
جلنة حقوق اإليسان اإلعالن واالتفاقية يف الوقت  اعتمادعلى مجيع أشكال التمييز العنصري"، هذا بالرغم من 

، وبقي على مستوى اجلمعية إىل أن أعادت إحالته مرة أخرى 1964ه اجلمعية العامة، أي يف سنة الذي حددت
، مع تعديل عنوان اإلعالن واالتفاقية من قبل اللجنة الاالاة للجمعية العامة 1973إىل جلنة حقوق اإليسان سنة 

الدين أو املعتقد". وكان من املتصور  إىل " القضاء على مجيع أيواع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس
، إعطاء 1972إعالن واتفاقية دولية، غري أن اجلمعية العامة قررت يف سنة : يف ذلك الوقت إصدار وثيقتني

جلنة حقوق اإليسان يف  وايتهتاألولوية الستكمال اإلعالن قبل استئناف النظر يف مشروع االتفاقية الدولية، 
مشروع اإلعالن الذي أحيل للمجلس االقتصادي واالجتماعي مث إىل اجلمعية ، من اعتماد يص 1981مارس 

أصدرت اجلمعية العامة قرارها رقم  1981يوفمرب  25، ويف 1981العامة يف دورهتا العادية يف أواخر سنة 
A/Res/36/55  اإلعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو

                                                           
أيظر القرار على الرابط التايل:  1

?symbol=A/RES/2106(XX)&Lang=Fhttp://www.un.org/french/documents/view_doc.asp  أطلع
 .28/04/2014عليه يف 

أيظر القرار على الرابط التايل:  2
ang=Fhttp://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&L   

 .28/04/2014املرجع السابق. أطلع عليه 
 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2106(XX)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2106(XX)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&Lang=F
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ة ويبقى هذا اإلعالن يفتقر إىل الطبيعة اإللزامية األمر الذي يتطلب من اجلمعية العامة لألمم املتحد 1تقد.املع
بضرورة اعتماد مشروع االتفاقية، لتكريس املبادئ العامة لإلعالن كما هو احلال لإلعالن العاملي حلقوق اإليسان 

بعد ذلك من اتفاقيات تكرس مبادئه كالعهدين الدوليني للحقوق املديية والسياسية واحلقوق االقتصادية وما تبعه 
 . 1966واالجتماعية والاقافية لعام 

 مشروع إعالن حقوق الطفل .3

جنة اخلاصة باملسائل االجتماعية وهي إحدى اللجان لمشروع إعالن حقوق الطفل من قبل المت إعداد  
للمجلس االقتصادي واالجتماعي، وقد عرض هذا املشروع على جلنة حقوق اإليسان من خالل  التقنية التابعة

، حيث مت إدراج هذا االقرتاح يف 1956االقرتاح الذي تقدم به املمال السوفييت لدى جلنة حقوق اإليسان سنة 
عضاء يف منظمة األمم ، بعدها مت إحالة املشروع إىل الدول األ1957جدول اعمال الدورة الاالاة عشر لسنة 

املتحدة للنظر فيه وإبداء مالحظاهتم، وبعد استكمال كل اإلجراءات اخلاصة باملشروع، اعتمدت جلنة حقوق 
، وأُعُتمد بعد ذلك من 1959 اإليسان مشروع إعالن حقوق الطفل املتكون من ديباجة وإحدى عشرة مادة يف

1959يوفمرب  20خ يف (، املؤر XIV)(1386)قبل اجلمعية العامة قرار رقم 
2  

ومن خالل هذه املرحلة جند أن جلنة حقوق اإليسان قد عززت موقفها بوضع برامج اخلدمات االستشارية 
جنة يف ل( من ميااق األمم املتحدة، كما أولت ال56، 55إىل املادتني ) استنادايظام التقارير الدورية  استحداثو 

املواضيع اخلاصة حبقوق اإليسان مال دراسة حاالت االعتقال واالحتجاز هذه املرحلة االهتمام بدراسة بعض 
االتصال وضمان الدفاع عن حقوقهم األساسية.   حق التعسفي وحاالت النفي، وحقوق األشخاص املوقفني يف

فئات خاصة لجلنة حقوق اإليسان كذلك وبالتعاون مع جلاهنا الفرعية بصياغة العديد من املشاريع  أهتمتكما 
يتهت باعتمادها مال مشروع اإلعالن واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ومشروع اإلعالن ا

واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التعصب الديين، واعتمادها كذلك ملشروع إعالن حقوق الطفل الذي مت 
  1959.3يوفمرب  20( يف 14-()د1386حتت قرار رقم ) اعتماده يف يفس السنة من قبل اجلمعية العامة

 

                                                           
أيظر القرار على الرابط التايل:  1

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/55&Lang=F أطلع عليه يوم 
28/04/2014. 

2 Bernard  MARIE, op.cit., pp.224 ,225. 
. http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.htmlأيظر موقع جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق اإليسان، على الرابط التايل:  3

 . 28/04/2014أطلع عليه يوم 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/55&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/55&Lang=F
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b025.html
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  (2006، 1967ماية حقوق اإلنسان. )الفرع الثالث: مرحلة ح

( القاضي بعدم حق اللجنة يف 5)د.(75)، قراره رقم 1947اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي عام 
األخرى يف األمم اختاذ أي إجراء جتاه أي شكوى تتعلق حبقوق اإليسان املرسلة إليها أو إىل أي من األجهزة 

جلنة حقوق  سلطة(، ليؤكد مرة أخرى على عدم 28)د.(728)اعتمد اجمللس قراره رقم 1959املتحدة. ويف عام 
اختاذ أي إجراء بشأن أي شكوى تتعلق حبقوق اإليسان، إال أيه من ياحية أخرى أقر يظاما للتعامل  يفاإليسان 

ة بتكليف األمني العام لألمم املتحدة، غري ان هذا القرار مل مينح مع الرسائل والشكاوى اليت ترد إىل األمم املتحد
جلنة حقوق اإليسان صالحيات فعلية وأقتصر صالحياهتا أن حتاط علما مبوجز خمتصر حملتوى الرسائل وبقى دور 

على صالحيات من شأهنا أن  جلنة حقوق اإليسان حتصلت ،1967ه وبعد سنة اللجنة على هذا احلال، إال أي
 هذه املراحل على النحو التايل: تقد جاءو  ،السعي لتنفيذ حقوق اإليسانو ظر يف ايتهاكات حقوق اإليسان تن

 حقوق اإلنسان انتهاكاتأوال: النظر في 

الدول حدياة  ايضمامطرأ تغيريا واضحا على صالحيات جلنة حقوق اإليسان بسبب  1967يف سنة 
إزياد  حيثالعهد باالستقالل إىل منظمة األمم املتحدة، فقد كان له أثره الواضح يف تشكيل جلنة حقوق اإليسان 

، وعلى إثر التنبيه الذي قدمته اللجنة املعنية بتنفيذ 1967عضوا عام  (،32)عضوا إىل (،18) عدد اعضائها من
، من االدلة اليت قدمها 1965عمرة للجنة حقوق اإليسان سنة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املست

أصحاب العرائض بشأن ايتهاكات حقوق اإليسان، أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي قراراه رقم 
، طلب االستقاللعلى مبادرة من اللجنة اخلاصة بتنفيذ إعالن منح  ، بناء1966( لعام 40 -)د(1102)

بصفة عاجلة يف ايتهاكات حقوق اإليسان وحرياته األساسية مبا يف  اإليسان النظرتقوم جلنة حقوق  أن مبوجبه
وتقدمي  ،ذلك سياسة التمييز والفصل العنصري يف مجيع البلدان مع االهتمام خصوصا بالبلدان واألقاليم املستعمرة

ة حقوق اإليسان يف توصيات إىل اجمللس بشأن التدابري الواجب اختاذها لوقف هذه االيتهاكات. وطالبت جلن
دورهتا الاايية والعشرون اجمللس االقتصادي واالجتماعي بدراسة الوسائل اليت متكنها من احلصول على املعلومات 

 (1164) الكافية بشأن االيتهاكات لتتمكن من معاجلتها، مما أدى بإقرار اجمللس مقرتح اللجنة يف قراره رقم
عية العامة كال من اجمللس واللجنة النظر على وجه السرعة يف السبل ، ويف العام يفسه دعت اجلم1966الصادر 

  1والوسائل الكفيلة بتحسني قدرة األمم املتحدة على وضع حد لاليتهاكات حقوق اإليسان أينما تقع.

                                                           
1 Bernard  MARIE, « La pratique de la commission des droits de l’homme de l’O.N.U. en 

matière de violation des droits de l’homme ».pp, 360 , 361. Voir l’article sur site : 
file:///C:/Users/hp/Documents/% Jean-Bernard%20Marie.pdf. Consulter le 03/04/2014. 

file:///C:/Users/hp/Documents/%25%20Jean-Bernard%20Marie.pdf
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وعلى إثر هذه التوجيهات الصادرة من اجمللس واجلمعية العامة ايتهت جلنة حقوق اإليسان إىل إصدار قرار 
، الذي أقرت مبقتضاه إدراج بند يف جدول اعماهلا بعنوان" مسالة ايتهاك 1967مارس  16املؤرخ يف  (8) رقم

  1حقوق اإليسان وحرياته األساسية يف أي جزء من العامل، مبا فيها البلدان واألقاليم املستعمرة".

احلاصلة حلقوق اإليسان يف وعلى إثر هذا التطور احلاصل لدور جلنة حقوق اإليسان يف النظر لاليتهاكات 
مجيع أحناء العامل أصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرارين هامني لتعزيز جلنة حقوق اإليسان وجلاهنا الفرعية 

 (.1503، 1235للنظر يف احلاالت اليت يتم فيها ايتهاك حقوق اإليسان يف مجيع أحناء العامل ومها القرارين )

 1235رقم  جتماعياالقتصادي واال قرار المجلس .1

جلنتها الفرعية وحق  ها( الذي قررت فيه حق38 -)د8يعد القرار الذي أصدرته جلنة حقوق اإليسان رقم 
مسألة ايتهاكات حقوق اإليسان واحلريات األساسية بدراسة البالغات املتعلقة بااليتهاكات يف النظر سنويا 

رفع يف شأهنا تقريرا وتوصيات للمجلس االقتصادي واالجتماعي، مما مهد إليشاء الاجلسيمة حلقوق اإليسان، و 
، (23/2)فريق خرباء لبحث حالة حقوق اإليسان يف اجلنوب اإلفريقي تتعلق مبوضوع العنصرية مبوجب القرار رقم 

أخرى، ومن خالل  األمر الذي فتح جماال واسعا للجنة حقوق اإليسان ملناقشة ايتهاكات حقوق اإليسان يف بلدان
طلبها الذي تقدمت به للمجلس االقتصادي واالجتماعي لبحث هذا املوضوع أصدر اجمللس قراره رقم 

لطلب اللجنة لإلذن هلا بدراسة احلاالت اليت تكشف عن منط  استجابة، 1967( لعام 42 -)د(1235)
رين خاصني وجمموعات عمل مستمر من ايتهاكات حقوق اإليسان وذلك من خالل حق اللجنة يف إيشاء مقر 

ملراقبة االلتزام من قبل الدول بالقايون الدويل حلقوق اإليسان، والتحقيق يف االيتهاكات املزعومة حلقوق اإليسان 
 من خالل مهام جلان تقصي احلقائق يف الدول يف مجيع احناء العامل.

ء خمتصني وجلان تقصي احلقائق وهبذا تسىن للجنة حقوق اإليسان إيشاء العديد من الفرق اخلاصة وخربا
ملعاجلة ايتهاكات حقوق اإليسان يف العديد من الدول مال جلنة اخلرباء اخلاصة مبسألة وضع حقوق اإليسان يف 

، وفريق 1967مارس  16(، من قبل جلنة حقوق اإليسان يف 23)2إفريقيا الوسطى، املنشئة مبوجب القرار رقم 
يتهاكات اجليش اإلسرائيلي التفاقية جنيف الرابعة اخلاصة حبماية املدييني ، اخلاص مبسألة ا1969اخلرباء سنة 

أثناء النزاعات املسلحة الدولية وأثناء االحتالل يف األراضي احملتلة يف الشرق األوسط يف أعقاب األعمال العدائية 

                                                           
يوم أطلع عليه  sessions.htm-http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/regularأيظر القرار على الرابط التايل:  1

03/05/2014. 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/regular-sessions.htm
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االعرتاف للفريق بوالية التحقيق ، غري أن إسرائيل رفضت التعاون مع فريق اخلرباء بسبب عدم الفلسطينينييف حق 
  1يف احكام اتفاقية جنيف، وغريها من اللجان األخرى اليت ايشأهتا جلنة حقوق اإليسان.

( مباابة خطوة مهمة يف فتح افاق جديدة للجنة حقوق اإليسان واللجان 1235وهبذا يكون القرار رقم )
من خالل إيشاء الفرق اخلاصة وخرباء خمتصني وجلان  سانالفرعية التقنية يف معاجلة الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلي

تقصي احلقائق ملعاجلة ايتهاكات حقوق اإليسان، وحماولة منها معاجلة االيتهاكات اجلسيمة للقايون الدويل 
اإليساين يف األراضي الفلسطينية إال ان إسرائيل رفضت والية جلنة حقوق اإليسان يف النظر يف احكام اتفاقيات 

 .1949لعام جنيف 

 1503رقم  المجلس االقتصادي واالجتماعي قرار .2

وصى بإيشاء أفقد  ،( ليحدد طريقة إجراء فحص الشكاوى يف املرحلة األوىل48-)د (1503)جاء قرار 
فريق عمل تابع للجنة الفرعية يتكون من مخسة أعضاء جيتمع مرة يف كل سنة يف جلسات خاصة، يكلف بدراسة 

ويقوم بتنبيه اللجنة الفرعية وحكومات الدول بكل الشكاوى اليت متس االيتهاكات اجلسيمة الشكاوى اليت يتلقها 
 حلقوق اإليسان، وذلك عن طريق التصويت باألغلبية.

يف دور اللجنة الفرعية يف دراسة الشكاوى احملالة من قبل فريق العمل  ةاملرحلة الاايية املتمال جاءتمث 
بشأن االيتهاكات اجلسيمة حلقوق اإليسان لدراستها يف جلسة خاصة، ويف  والردود اخلاصة حبكومات الدول،

اجلسيمة حلقوق اإليسان، تقوم اللجنة الفرعية بإحالتها إىل جلنة حقوق  لاليتهاكاتحالة إثبات حاالت خاصة 
 اإليسان.

جنة الفرعية وتتفرع املرحلة الاالاة بلجنة حقوق اإليسان لتقوم بدراسة املسائل احملالة من قبل اللمث خصصت 
دراسة اللجنة حسب احلاالت احملالة، فإذا كايت املسألة حباجة إىل دراسة وافية من قبل اللجنة تقوم بتقرير 
وتوصيات إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي أو إذا كايت املسألة حباجة إىل حتقيق تقوم جلنة حقوق اإليسان 

  2دولة املعنية بالتحقيق.بإيشاء جلنة خاصة لتحقيق بشرط موافقة ال

                                                           
1 Bernard  MARIE, « La pratique de la commission des droits de l’homme de l’O.N.U. en 

matière de violation des droits de l’homme ». op.cit., pp, 362 et suit.  
2 Ibid., pp, 66,67. 
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، حيث أيشأت اللجنة 1975يتسىن للجنة حقوق اإليسان معاجلة بعض املسائل إال بداية من عام  ملو 
يف  بنوشيهستو غيشيلي يف أعقاب االيقالب الذي قام به اجلنرال أو بالفريقا عامال خمصصا لدراسة حقوق اإليسان 

 شيلي ضد الرئيس الليندي.ال

يشأت اللجنة الفرعية فريق عمل لدراسة حاالت االختفاء القسري يف مجيع أحناء العامل ، أ1980ويف عام 
الرئيسية لألمم املتحدة وعلى رأسها اجمللس االقتصادي  اهليئاتومنذ ذلك التاريخ قلت درجة املمايعة من 

 حناء العامل.ألتصدي لاليتهاكات اجلسيمة حلقوق اإليسان يف مجيع لواالجتماعي يف إيشاء اآلليات اخلاصة 

وبناء على توصيات الفريق العامل بني الدورات املعين بتعزيز فعالية آليات جلنة حقوق اإليسان اليت أيدهتا  
، املعنون (2000/3)، اعتمد اجمللس االقتصادي واالجتماعي قرار (2000/109)اللجنة يف قرارها 

ات اخلاصة مبعاجلة البالغات املتصلة حبقوق اإليسان(. ومبوجب هذا القرار أصبحت اللجنة تنظر يف )اإلجراء
احلاالت احملددة اليت يعرضها عليها الفريق العامل املعين باحلاالت، إضافة إىل احلاالت املؤجلة يف الدورة السابقة 

-)د(1503)املغلقة للجنة وفق احكام القرار ملواصلة استعراضها، وبذلك حيق للدولة املعنية حضور اجللسات 
مناقشة احلالة اليت تعنيها إىل أن يتم اعتماد القرار النهائي بشأن تلك احلالة، وقد عرض على جلنة حقوق و ( 48

، تقرير الفريق العامل املعين 2005أبريل  22مارس إىل  14ت يف الفرتة من داليت عق (،61)اإليسان يف الدورة 
  1أدى إىل ردود ومالحظات من احلكومات املعنية بالتقرير. وقد باحلاالت

 وخنلص يف األخري أن أهم القضايا اليت كان يتم حباها يف جلنة حقوق اإليسان هي:

 احلق يف تقرير املصري. -

العنصرية والتمييز العنصري وكره األجايب ومجيع اشكال التمييز مبا يف ذلك تنفيذ ومتابعة إعالن  -
 عمله.دربان وبريامج 

 احلق يف التنمية. -

 مسألة ايتهاك حقوق اإليسان يف األراضي العربية احملتلة، مبا فيها فلسطني. -

 مسائل ايتهاك حقوق اإليسان واحلريات األساسية يف أي جزء من العامل. -

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية. -

وحاالت االختفاء واإلعدام بإجراءات  احلقوق املديية والسياسية، ومنها مسائل التعذيب واالحتجاز، -
 موجزة، وحرية التعبري، واستقالل القضاء، واالفالت من العقاب، والتعصب الديين وحاالت الطوارئ.

                                                           
1 Anne Weber, Les mécanismes de contrôle non contentieux du respect des droits de l’homme, 

EDITION A PEDONE, 13 rue Soufflot, PARIS, 2008, pp, 311,315.    
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 ادماج حقوق اإليسان للمرأة مبا يف ذلك العنف ضد املرأة. -

 حقوق الطفل. -

 واألقليات واملهجرين.حقوق اإليسان لفئات حمددة من اجلماعات واألفراد، كالعمال املهاجرين  -

 قضايا الشعوب األصلية والسكان األصليني. -

 تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان. -

 تعزيز حقوق اإليسان ومحايتها. -

 أداء آليات حقوق اإليسان لعملها بفاعلية. -

1اخلدمات االستشارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإليسان...إخل. -
 

 لتنفيذ حقوق اإلنسانانيا: السعي ث

ايتهت جلنة حقوق اإليسان يف مرحلة احلماية إىل اقرتاح يهدف إىل التنفيذ الفعال حلقوق اإليسان وإىل 
احلد من االيتهاكات والقيام بدراسة كل احلاالت لضمان أكرب قدر الحرتام حقوق اإليسان، ومتال هذا العمل يف 

السامي حلقوق اإليسان، واملشروع الااين يتعلق بإيشاء جلان وطنية اقرتاح مشروعني: األول خيص مشروع املفوض 
 وإقليمية حلقوق اإليسان.

 امي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسانمشروع المفوض الس .1

أحالت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل جلنة حقوق اإليسان اقرتاحا خيص إيشاء منصب املفوض السامي 
، أدرجت جلنة حقوق اإليسان مشروع 1966ويف دورهتا الاايية والعشرون لعام  لألمم املتحدة حلقوق اإليسان،

املفوض السامي حلقوق اإليسان، وبعد تبادل اآلراء أيشأت فريق عمل متكون من تسعة أعضاء مت تكليفهم 
مام ألجنة تقريرها ، وأثناء تقدمي ال2بدراسة املسألة وموافاة اللجنة بتقرير بالتعاون مع األمني العام لألمم املتحدة

جلنة حقوق اإليسان وجد هذا التقرير معارضة من أغلب أعضاء اللجنة، كون أن وظيفة املفوض السامي تتداخل 
مع وظيفة جملس األمن يف عالقته مع اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، كما أبدى املعارضني 

 3السيادة الوطنية للدول األعضاء.ملنصب املفوض السامي تعارض وظيفته بالتدخل يف 

                                                           
 .73،72حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص  1
(، على الرابط التايل: XX)2062أيظر قرار اجلمعية العامة رقم  2

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2062(XX)&Lang=F  أطلع
 .09/05/2014عليه يوم 

3 Bernard  MARIE, op.cit., pp.269 ,270. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2062(XX)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2062(XX)&Lang=F
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( XXIII)(14)، بإصدار قرارها رقم 1967مارس  20ويف األخري استطاعت جلنة حقوق اإليسان يف 
اجمللس االقتصادي واالجتماعي بأن يوصي اجلمعية العامة لألمم املتحدة باعتماد مشروعها اخلاص  فيهتطلب 

حلقوق اإليسان، غري أيه وباملوازاة مل تتمكن اجلمعية العامة  بإيشاء املفوضية السامية ومنصب املفوض السامي
من اعتماد قرار إيشاء منصب املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اإليسان يف السنوات اليت تلت  لألمم املتحدة

 سنة قرار جلنة حقوق اإليسان بالرغم من أدراج املشروع يف كل دوراهتا، ومل تتمكن من اعتماد املشروع إال يف
  1993.1ديسمرب  20، املؤرخ يف 141/48، من خالل القرار رقم 1993

 واملسؤوليات احملددة للمفوض السامي لألمم املتحدة كما جاء هبا القرار هي:

  والاقافية واالقتصادية والسياسية املديية احلقوقجبميع  فعليامتتعا  ومحاية متتع الناس مجيعا تعزيز -

 .واالجتماعية

  للدول اليت اإليسان ميدان حقوق يف واملساعدة التقنية واملالية االستشارية اخلدمات توفري -

 .تطلبها

 اإليسان. ميدان حقوق يف ذات الصلة واإلعالمية التاقيفية املتحدة تنسيق بريامج األمم -

  دون احليلولةو  اإليسان أمام اإلعمال التام حلقوق إزالة العقبات يف تنشيطالأداء دور  -

  العامل. أحناء مجيع اإليسان يف استمرار ايتهاكات حقوق

 .اإليسانجلميع حقوق  االحرتام تأمنيبغية  مع مجيع احلكومات إجراء حوار -

 .ومحايتهااإليسان  مجيع حقوق زيادة التعاون الدويل من اجل تعزيز -

2اإلشراف على مركز حقوق اإليسان. -
 

 اإليسان يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة.تنسيق األيشطة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق  -

إعداد تقرير سنوي وإرساله إىل اجلمعية العامة من خالل جلنة حقوق اإليسان واجمللس االقتصادي  -
  واالجتماعي.

                                                           
 .201،202السابق، ص  حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع  1
، مركز حقوق اإليسان جبنيف ضمن مكتب املفوض السامي ليصبح مكتبا واحدا. أيظر   1997سبتمرب  12دمج  األمني العام لألمم املتحدة  يف   2

 .203كذلك حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص 
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ترشيد اجهزة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإليسان وتكييفها وتقويتها وتبسيطها هبدف حتسني   -
 1.كفاءهتا وفعاليتها

 والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية اتفاقيتي عدم تقادم جرائم الحرب مشروع .2

، 1946على إثر التطور الذي شهده العامل بعد حماكمة جمرمي حرب األملان يف حمكمة يورمبورغ لعام 
قايون للنزاعات املسلحة، برعاية اللجنة الدولية للصليب اخلاصة ب ،1949جنيف األربع لعام وإبرام اتفاقيات 

من  1965 أبريل 9محر، رأت جلنة حقوق اإليسان القيام مببادرة مت طرحها على األمني العام لألمم املتحدة يف األ
( لالضطالع بدراسة خاصة جلرائم احلرب واجلرائم ضد اإليسايية ووضع أحكام خاصة XXI)(3)خالل قرارها 

لطلب اللجنة قام األمني العام بتوصية للمجلس االقتصادي واالجتماعي يدعوه يف دورته  واستجابةبعدم تقادمها، 
الاالاة والعشرون لدراسة مشروع اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب واجلرائم املرتكبة ضد اإليسايية، وقد احال هذا 

شروع يف دورهتا الاالاة حيث قامت بتحضري امل2األخري مشروع االتفاقية مرة أخرى للجنة حقوق اإليسان،
للنظر يف مشروع االتفاقية الذي مت حتضريه من  ، وأيشأت فريق متكون من مثايية أعضاء1967والعشرون لعام 

قبل األمني العام املتكون من ديباجة ومثايية مواد، غري أن فريق العمل مل يتمكن من إهناء املشروع وأحالت جلنة 
االقتصادي واالجتماعي، ليتكفل به فريق خمتلط من اللجنة الاالاة والسادسة  حقوق اإليسان املشروع إىل اجمللس

، وأعتمد 1967للجمعية العامة لألمم املتحدة وعرضه على اجلمعية العامة يف دورهتا الاايية والعشرون لعام 
1968يوفمرب  26( املؤرخ يف XXIII)(2391)املشروع مبوجب قرار رقم 

3 . 

دود للجنة حقوق اإليسان يف صياغة واعتماد اتفاقية عدم تقادم جرائم احلرب بالرغم من الدور احملو 
واجلرائم املرتكبة ضد اإليسايية، إال اهنا كايت السباقة يف طرح املشروع على األمني العام لألمم املتحدة وإثارة 

حدة بصفة عامة وجلنة موضوع عدم تقادم اجلرائم على مستوى منظومة األمم املتحدة كمؤشر الهتمام األمم املت
حقوق اإليسان بصفة خاصة بأحكام القايون الدويل اإليساين، متاشيا مع مبادئ إعالن طهران الذي اصدره املؤمتر 

                                                           
أيظر القرار على الرابط التايل:  1

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/141&Lang=F  أطلع عليه
 .09/05/2014يوم 

 ( على الرابط التايل:XLI)1159أيظر القرار رقم  2
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11  27/05/2014أطلع عليه يوم . 

 ،على الرابط التايل: 1968يوفمرب  26( املؤرخ يف XXIII)2391أيظر قرار اجلمعية العامة رقم  3
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2391(XXIII)&Lang=F 

 .17/05/2014أطلع عليه يف 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/141&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/141&Lang=F
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2391(XXIII)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2391(XXIII)&Lang=F
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، املؤرخ (2444)مث تاله قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  1968،1مايو  13الدويل حلقوق اإليسان يف 
وعمدت جلنة حقوق اإليسان  2وق اإليسان اثناء النزاعات املسلحة.اخلاص باحرتام حق 1968ديسمرب  19يف 

ملشروع االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل  اعتمادهامال  ،إىل صياغة العديد من االتفاقيات ذات الصلة
( املؤرخ XXVIII)(3068)العنصري واملعاقبة عليها واليت اعتمدت من قبل اجلمعية العامة مبوجب قرارها رقم 

مث تالها مشروع اتفاقية محاية الصحافيني أثناء قيامهم مبهام خطرة فقد قامت جلنة  1973.3يوفمرب  30 يف
حقوق اإليسان وبطلب من اجلمعية العامة لألمم املتحدة بدراسة مشروع االتفاقية وبالتشاور مع مجيع اهليئات مبا 

لعالقة جلنة الصليب األمحر بذات املوضوع، وقد  فيها املؤمتر الدبلوماسي للجنة الدولية للصليب األمحر، يظر
مشروع تقدمت به فريسا حيث متت مراجعته يف يفس  1971أدرجت اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرون لعام 

مجيع أعضاء اللجنة حيث مت إقراره من قبل جلنة حقوق اإليسان مبوجب القرار رقم  بقبول حظيالدورة الذي 
(15)(XVIIوإحالته لل ).4مجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أحاله بدوره إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

غري أن اجلمعية العامة وبالرغم من إصدارها العديد من القرارات خبصوص اتفاقية محاية الصحفيني أثناء النزاعات 
املسلحة وبالتنسيق مع جلنة حقوق اإليسان واملؤمتر الدبلوماسي للخرباء للجنة الدولية للصليب األمحر إال أهنا مل 

  5حتظى حلد األن بتوافق األطراف.

 لوطنية واإلقليمية لحقوق اإلنسانا إنشاء اللجان .3

يُعد املصادقة على العهدين الدوليني للحقوق املديية والسياسية، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية، 
، 1966ديسمرب  16( املؤرخ يف XXI)(C 2200) من أحد أبرز العوامل اليت دعت اجلمعية العامة يف قرارها

اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل اقرتاح دراسة مسألة إيشاء جلان وطنية وإقليمية  جلنة حقوق اإليسان عن طريق
كما دعت اجلمعية العامة يف  حلقوق اإليسان، يكون لبعض وظائفها ارتباط مباشر بإحكام العهدين الدوليني،

ا، واستجابة لتوصية قرارها الدول األعضاء إبداء رأيها يف املسألة اليت ستتكلف جلنة حقوق اإليسان بدراسته
                                                           

رابط التايل: جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق اإليسان، إعالن طهران، أيظر ال 1
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b006.html  18/05/2014أطلع عليه يف يوم. 

أيظر موقع القرار على الرابط التايل:  2
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2444(XXIII)&Lang=F 

 .18/05/2014أطلع عليه يوم 
 (، املرجع السابق.2444قرار اجلمعية العامة ) 3

4 Bernard  MARIE, op.cit., p.283. 
، والقرار رقم 9/12/1970( املؤرخ يف XXVامة لألمم املتحدة هبذا اخلصوص مال قرار  )أيظر يف ذلك القرارات اليت أصدرهتا اجلمعية الع 5

2854(XXVI املؤرخ يف )3058. والقرار رقم 20/12/1971(XXVIII )2  3245، والقرار رقم 1973يوفمرب(XXIX املؤرخ يف )
...إخل. أيظر الرابط التايل على موقع األمم املتحدة:  29/11/1974

http://www.un.org/fr/documents/garesolution.shtml   18/05/2014أطلع عليه يوم  . 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b006.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b006.html
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2444(XXIII)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2444(XXIII)&Lang=F
http://www.un.org/fr/documents/garesolution.shtml
http://www.un.org/fr/documents/garesolution.shtml
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، للنظر يف 1967اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عكفت جلنة حقوق اإليسان يف دورهتا الاالاة والعشرون لعام 
موضوع اللجان الوطنية واإلقليمية حلقوق اإليسان، وخلصت هلذا الغرض بإيشاء فريق خمتص متكون من إحدى 

، وأصدرت 1968ق اإليسان يف دورهتا الرابعة والعشرون لعام عشرة عضوا، حيث قام بتقدمي تقريره للجنة حقو 
، القاضي بإبالغ تقرير الفريق اخلاص مبسألة 1968( املؤرخ يف أول مارس XXIV)(7)اللجنة قرارها رقم 

اللجان الوطنية واإلقليمية للدول األعضاء واملنظمات احلكومية اإلقليمية إلبداء مالحظاهتم يف املسألة املعروضة، 
ويف يفس الوقت طالبت جلنة حقوق اإليسان األمني العام لألمم املتحدة بتنظيم دورة إقليمية لدراسة مسألة 
اللجان اإلقليمية بالنسبة لألقاليم اليت ال متلك جلان إقليمية حلقوق اإليسان، وفعال فقد يظمت دورة إقليمية يف 

إليسان مالحظات بعض الدول، والدراسة اإلقليمية اليت القاهرة لدراسة هذه املسألة. وبعد أن تلقت جلنة حقوق ا
، فيما يتعلق مبسألة إيشاء جلان وطنية 1970مارس  10، قررت اللجنة يف 1969 عام يظمت يف القاهرة يف

على املستوى الوطين أن املسألة داخلية ختص الدول دون غريها، أما خبصوص جلان حقوق اإليسان على مستوى 
لقت جلنة حقوق اإليسان مالحظات تسعة وعشرون دولة أوصت بإمكايية إيشاء جلنة إقليمية إقليمي، فبعد أن ت

إفريقية على غرار اللجان األوروبية واألمريكية حلقوق اإليسان، وطالبت األمني العام تقدمي املساعدة وتبادل 
  1مية اإلفريقية حلقوق اإليسان.املعلومات بني املنظمة واالحتاد اإلفريقي خبصوص اإليشاء احملتمل للجنة اإلقلي

ومل تتوقف جلنة حقوق اإليسان عند هذا احلد فقد قامت بتنظيم يدوة خاصة باللجان الوطنية واإلقليمية 
رها يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان على املستوى الوطين واإلقليمي و لدراسة املهام اليت جيب أن توكل إليها ود

ن تتوفر يف أ، وخلصت الندوة إىل مجلة من الشروط اليت جيب 1978مرب سبت 29إىل  18وذلك يف جنيف من 
 اللجان الوطنية واإلقليمية وقد جاءت كالتايل:

 إطالع احلكومة وشعبها على كل ما جيري خبصوص حقوق اإليسان. -

 املسامهة يف تنوير الرأي العام الحرتام حقوق اإليسان. -

 وطين وتقدمي للحكومة توصيات يف ذلك.النظر يف أي قضية معينة قد تنشأ على مستوى  -

 تقدمي للحكومة الوطنية رأيها يف كل املسائل املتعلقة حبقوق اإليسان. -

النظر بشكل دائم يف تشريعات الدولة ويف األحكام القضائية والقرارات اإلدارية املتعلقة بتعزيز حقوق  -
 اإليسان، وإعداد تقارير للسلطة املختصة يف هذا الشأن.

                                                           
1 Bernard  MARIE, op.cit., pp.272 ,276. 
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أخرى تعهد هلا من قبل احلكومة خبصوص التزاماهتا لالتفاقيات الدولية اخلاصة باحرتام أي مهام  -
1القايون الدويل حلقوق اإليسان.

 

 على النحو التايل: أما خبصوص وجهة يظر اللجنة يف تركيبة اللجان الوطنية واإلقليمية فقد جاءت

لقرارات املناسبة يف جمال حقوق أن تكون مصممة حبيث تشمل مجيع شرائح فئات اجملتمع الختاذ ا -
 اإليسان.

 تسخري اهليئات احمللية واإلقليمية للمساعدة يف اداء وظائفها. -

وقد قامت جلنة حقوق اإليسان بدعوة دول أعضاء األمم املتحدة بتشجيعها على إيشاء مال هذه اللجان 
( يف مارس 1992/54ا رقم )الوطنية واإلقليمية، من اجل تعزيز ومحاية حقوق اإليسان، من خالل قراره

، الذي تبنت فيه العديد من التوصيات خبصوص دور اللجان وتركيبتها ومركزها القايوين ووظائفها، وقد 1992
  1993.2ديسمرب  20( املؤرخ يف 134/48أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذه التوصيات يف قراراها رقم )

 اإلنسانثاني: إخفاقات لجنة حقوق المطلب ال

ال شك أن اإلجنازات اليت حققتها جلنة حقوق اإليسان يف إرساء قواعد القايون الدويل حلقوق اإليسان 
، من خالل جهودها اليت بذلتها بالتنسيق 2006إىل أن مت حلها سنة  1946وتعزيزه ومحايته منذ يشأهتا عام 

إرساء قواعد  مم املتحدة قد لعب دورا كبريا يفوالتعاون مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة لأل
، إال أن اللجنة قد شاهبا الكاري من القصور اثناء تأدية واجبها، هاحلد من ايتهاكاتالقايون الدويل حلقوق اإليسان و 

ألسباب تكمن يف طبيعة اهليئة يف حد ذاهتا، ويف جايبها التنظيمي، حناول التطرق إىل هذه اجلوايب يف الفروع 
 لتالية.ا

 من حيث الطبيعة القانونيةسبب إخفاق لجنة حقوق اإلنسان الفرع األول: 

بالعودة إىل طبيعة يشأة جلنة حقوق اإليسان أثناء صياغة ميااق األمم املتحدة من قبل اجملتمع الدويل، فقد 
لس حلقوق اإليسان أمجع واضعوا امليااق على االكتفاء بإيشاء جلنة حلقوق اإليسان دون التفكري يف إيشاء جم

                                                           
أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان على الرابط التايل:  1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19fr.pdf  12/05/2014أطلع عليه يوم. 
 أيظر القرار على موقع اجلمعية العامة لألمم املتحدة على الرابط التايل: 2

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_134.pdf  12/05/2014اطلع عليه يوم. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet19fr.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_134.pdf
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ألن حجم موضوع حقوق اإليسان  1بالرغم من دعوة الوفد الربازيلي آيذاك إىل إيشاء جملس حلقوق اإليسان،
يتطلب جملس رئيسي له كامل الصالحيات ماله مال اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي إلصدار 

إىل هيئات تعلوه، وهذا متاشيا مع اهداف ومبادئ ميااق األمم قراراته وإدارة شؤويه من تلقاء يفسه دومنا حاجة 
املتحدة، اليت يصت يف ديباجتها" حنن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا على أيفسنا أن ينقذ األجيال املقبلة من 

من ويالت احلرب ... وأن يؤكد من جديد إمياينا باحلقوق األساسية لإليسان... وأن يرفع مستوى احلياة يف جو 
احلرية أفسح"، كما يصت املادة األوىل يف فقرهتا الاالاة على تعزيز احرتام حقوق اإليسان واحلريات األساسية للناس 

الدول على التعاون  (56)، وألزمت املادة (62)، والفقرة الاايية من املادة (55)مجيعا وأكدت على ذلك املادة 
. كل هذا يؤدي من املفروض إىل ضرورة التفكري أثناء (55)ملادة مع اهليئة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف ا

وضع ميااق األمم املتحدة إىل إيشاء جهاز رئيسي حلقوق اإليسان لتجسيد هذه املبادئ واألهداف اليت قامت 
جلنة عليها هيئة األمم املتحدة، غري أن وفود مؤمتر سان فرايسيسكو قد رفضوا يف بداية املؤمتر أصال فكرة إيشاء 

حقوق اإليسان، كون أن اللجنة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول وأن من شأن إيشاء مال هذه اللجنة يؤدي 
بالضرورة إىل تدخلها يف الشؤون الداخلية للدول يف حالة جتاوز حكومات الدول ايتهاكها حلقوق اإليسان، خاصة 

ة دائمة، األمر الذي أدى يف األخري بالتوافق على الدول اليت تشهد تركيبة عرقية خمتلفة واليت تشهد صراعات عرقي
إيشاء جلنة فرعية ال ميكن هلا القدرة على إلزام الدول أو التدخل يف شؤوهنم الداخلية، غري أن هذه احلجج تعترب 
واهية إذا ما قوريت بالتوافق على إيشاء األجهزة الرئيسية األخرى خاصة منها جملس األمن الذي جاءت تركيبته 

مألوفة وقراراته ملزمة جلميع اعضاء املنظمة، فكما أن املؤمترين استطاعوا إيشاء مال هذا اجلهاز كان بإمكاهنم  غري
إيشاء جملس حلقوق اإليسان تعطى له األولوية وحتدد له صالحيات يف تسريع منظومة حقوق اإليسان الدولية 

 على مستوى هيئة األمم املتحدة وفق ما متليه كل مرحلة.

ن هنا يظهر جليا ضعف دور اللجنة يف تعاطيها مع املراحل اليت مرت هبا منظومة األمم املتحدة يف ظل وم
الصراع القطيب بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت للحد من ايتهاكات حقوق اإليسان بسبب 

ذلك إال  هلاحياهتا صياغة املشاريع وال ميكن فرعية ال تتجاوز صال ةالطبيعة القايويية اليت ال تتعدى كون أهنا جلن
 بتوصية من جمللس االقتصادي واالجتماعي ويف حاالت يادرة من اجلمعية العامة. 

 من حيث التركيبة الدوليةسبب إخفاق لجنة حقوق اإلنسان الفرع الثاني: 

حقوق اإليسان، اليت تركيبة جلنة حقوق اإليسان خمالفة القرتاح اللجنة التحضريية إليشاء جلنة جاءت 
اقرتحت بأن يتم اختيار أعضاء اللجنة على أساس شخصي، وأن ميارسوا مهامهم يف اللجنة بصفتهم الشخصية ال 

واجمللس االقتصادي واالجتماعي( ، بوصفهم ممالني حلكوماهتم، على أساس أن األجهزة املختصة ) اجلمعية العامة
                                                           

 .الفصل هذا املبحث األول منأيظر   1
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مان حيدة األعضاء واستقالهلم أثناء أداء مهامهم، غري أن قرار مشكلة أصال من ممالي الدول وهذا من أجل ض
اجمللس جاء على خالف ذلك وقرر أن تكون عضوية اللجنة من الدول إلضفاء بعد الواقعية واملسؤولية على 

 غري أن هذا القرار أثار عدة ايتقادات يذكر منها: 1التوصيات اليت تصدرها اللجنة،

شأيه أن يضعف استقاللية العضو وحيد من مبادراته جتاه املسائل اليت متس إن التمايل باسم الدول من  -
 وهذا ما ينعكس سلبا على مصداقية واستقاللية وحياد اللجنة يف كل القضايا اليت تعرض عليها. قضايا دولته،

ها اقرتاح أعضاء اللجنة وتعيينهم من قبل دوهلم أعطى طبيعة سياسية حمضة مما قلل من ايسجام تركيبت -
وحاد هبا يف كاري من األحيان عن أداء دورها األصيل كحامية حلقوق اإليسان، وقد أكد هذا اجلايب السليب 
األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره املعنون ب:" يف جو من احلرية أفسح: صوب حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق 

اء واجباتها قد تعرضت إلى تقويض متزايد نتيجة جنة على أدلعلى أن قدرة الاإليسان للجميع" حيث قال: " 
لتآكل مصداقيتها وكفاءتها المهنية، ويجدر بالذكر هنا بصفة خاصة أن هناك دوال طلبت االنضمام إلى 
عضوية اللجنة ال لتعزيز حقوق اإلنسان وإنما لحماية نفسها من النقد أو النتقاد غيرها. ونتيجة لذلك نشأ 

وكماال على ما  2."يلقي ظالله قاتمة على سمعة منظومة األمم المتحدة برمتهاعجز في المصداقية أصبح 
جاء يف عرض تقرير األمني العام، جند كاري من الدول اليت اختذت جلنة حقوق اإليسان كمالذ لإلفالت من 

يف ، 1979املسائلة عن االيتهاكات اليت ترتكبها خبصوص حقوق اإليسان، فقد مت ايتخاب األرجنتني عام 
عضوية جلنة حقوق اإليسان بالرغم من ايتهاكاهتا اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإليسان من قبل دكتاتورها العسكري 

، هذا بالرغم من 2004وخاصة منها االختفاء القسري. كما مت إعادة ايتخاب السودان لعضوية اللجنة سنة 
دت إىل أيسان يف املناطق اليت ياور فيها يزاعات عرقية إداية اجملتمع الدويل للسودان اليتهاكاته اجلسيمة حلقوق اإل

، ردود 2003ايتهاكات خطرية قام هبا اجليش السوداين. كما اثارت الرئاسة الليبية للجنة حقوق اإليسان سنة 
وثبت أن خضعت جلنة  3فعال كاري من الدول واملنظمات غري احلكومية، لسجل النظام اللييب حلقوق اإليسان.أ

، اخلاص مبسألة احملتجزين (L.94)يسان هليمنة الدول القوية يف كاري من املناسبات مال مشروع القرار حقوق اإل
يف منطقة القاعدة البحرية التابعة للواليات املتحدة يف جوايتايامو، وقد تضمن القرار أن تأذن الواليات املتحدة 

وق اإليسان للقيام ببعاة حمايدة ومستقلة لتقصي األمريكية للمكلفني باإلجراءات اخلاصة املعنيني يف جلنة حق
احلقائق بشأن حالة احملتجزين يف قاعدهتا البحرية "جوايتايامو" وأن يزوروا املعتقالت اليت أقيمت يف القاعدة 
املذكورة، ويطلب مشروع القرار كذلك من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإليسان إعداد تقرير عن حالة 

                                                           
 .املطلب الااين من البحث األول من هذا الفصلأيظر  1
"، تقرير ، " يف جو من احلرية أفسح: صوب حتقيق التنمية، واألمن وحقوق اإليسان للجميع2005مارس  24املؤرخة يف  59/2005وثيقة أ/ 2

 ، املرجع السابق.182األمني العام، فقرة 
3 Anne Weber, op.cit., p.321. 
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 وأن تقدم تقريرها يف الدورة الاايية والستني وقد دارت مناقشات عديدة وساخنة، واعرتضت الواليات املعتقلني
املتحدة األمريكية وحتايلت على مشروع القرار وكايت يتيجة التصويت تعكس حقيقة اجملتمع الدويل، حيث 

التصويت، كل ذلك سببه هيمنة  دولة عن (،23) امتنعتدولة القرار وأيدته مثان دول فقط، بينما  (22)رفضت 
خفاقات وخيبات األمل اليت ختمت هبا جلنة اإلواخر أوسيطرة الواليات املتحدة األمريكية، وتعترب هذه احلادثة من 

  1.حقوق اإليسان مسريهتا

تها من بداية يشأهتا إىل أن مت عديد من التعديالت يف عضويالتركيبة جلنة حقوق اإليسان  لقد شهدت
منظمة األمم لعضوية عدد الدول اليت ايضمت الحقا لمتاشيا مع التزايد امللحوظ  التعديل هذاجاء و  ،حلها

( عضوا، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل. وال يعتقد أن عدد عضوية 53( أعضاء إىل )9بداية من )املتحدة، 
ن ذلك متاما، فتوسيع املشورة بني فعلى العكس مجلنة حقوق اإليسان كان من بني أحد األسباب يف إخفاقاهتا 

يف تعميم جمال حقوق اإليسان  يااألعضاء يف جمال حقوق اإليسان يعطي، يظرة أمشل تتيح للجميع توحيد الرؤ 
على مستوى دويل، األمر الذي يساعد يف احلد من ايتهاكات حقوق اإليسان، خاصة إذا كان التوافق ياتج من 

بعدم األخذ باالقرتاح الذي  عزى باجمللس االقتصادي واالجتماعي األمر الذي ، وهواألعضاء الذين ميالون دوهلم
شخصي وأن تقدمت به اللجنة التحضريية إليشاء جلنة حقوق اإليسان، باختيار أعضاء اللجنة على أساس 

دة ويعود هذا الرفض ألسباب عديميارسوا مهامهم يف اللجنة بصفتهم الشخصية ال بوصفهم ممالني حلكوماهتم، 
منها ضعف منظمة األمم املتحدة وافتقار واليتها إللزام الدول مبا تصدره من قرارات، األمر الذي ادي باجمللس 

وهذا من شأيه مساعدة املنظمة يف أداء  االقتصادي واالجتماعي األخذ بالرتكيبة الدولية للجنة حقوق اإليسان
غري أن املمارسة الدولية لعضوية جلنة حقوق مهامها من خالل استغالل عضوية الدول يف جلنة حقوق اإليسان. 

و جماال للشك يف استغالل الرتكيبة الدولية للجنة حقوق اإليسان من قبل العديد من اإليسان أثبتت مبا ال يدع
ب من التزاماهتا يف جمال حقوق اإليسان كما هو احلال للسودان وليبيا وأمريكا مما ادى الدول للتحايل واهلرو 

  بضرب مصداقية جلنة حقوق اإليسان.

 التنظيممن حيث سبب إخفاق لجنة حقوق اإلنسان الفرع الثالث: 

تركيبتها، فقد إضافة إىل مواطن الضعف اليت ظهرت على اللجنة يتيجة طبيعة مركزها القايوين ومن حيث   
 ظهرت مواطن ضعف أخرى متعلقة بتنظيمها يذكر منها:

مدة الدورة اليت تعقدها جلنة حقوق اإليسان فهي تعقد دورة واحدة يف كل سنة مدهتا ستة أسابيع،  -
وهذه املدة تعترب غري كافية ملعاجلة خمتلف ايتهاكات حقوق اإليسان عرب العامل اليت حتدث يوميا على مدار السنة، 

                                                           
 .76،75حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص   1
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مما يؤثر سلبا على القضايا املطروحة فقد متر سنوات عدة بني حدوث هذه االيتهاكات والنظر فيها دون أن يكون 
 هناك إيصافا للضحايا. 

حدود الدورات االستانائية للجنة حقوق اإليسان، فلم تشهد اللجنة ممارسة الدورات االستانائية إال  -
املؤرخ  (،286/1993)رار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم يف السنوات األخرية من عمرها، وذلك مبوجب ق

، الذي خيول هلا حق النظر يف االيتهاكات اجلسيمة الطارئة حلقوق اإليسان اليت تاور أثناء 1993يوليه  28يف 
1النزاعات املسلحة الدولية، فقد توقف عدد دوراهتا على مخس دورات فقط.

 

ى جلنة حقوق اإليسان، البطء يف اإلجراءات كعدم متكن كذلك من بني السلبيات اليت تعاب عل -
اخلرباء املستقلني أو املقررين اخلاصني من إجراء حتقيقاهتم حول ما يقع من ايتهاكات حلقوق اإليسان لرفض كاري 
من الدول وعدم موافقتها على دخول هؤالء اخلرباء ومباشرة عملهم يف أراضيها، هذا إن كان األمر تتعرض له 

ية املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية إال أينا جند فيه تفاوت بالنسبة لتجاوب الدول حسب طبيعة أغلب
وثقل هذه املنظمات واهليئات، وتعد جلنة حقوق اإليسان من بني اهليئات الفرعية اليت ال متلك ثقل معنوي وال 

ة ملواجهة رفض الدول أثناء حتقيقها يف االيتهاكات ألجهزة الرئيسياحلال بالنسبة لمركزا قايوييا مال ما هو عليه 
 املزعومة.

تضارب التقارير يف كاري من احلاالت بني فريق العمل املكلف باحلاالت )استقبال ودراسة الشكاوى(  -
أعضاؤه من ممالي الدول، وفريق العمل املكلف بالشكاوى التابع للجنة الذي يتكون التابع للجنة حقوق اإليسان 

لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان أعضاؤه من اخلرباء املستقلني األمر الذي يؤدي حتما إىل إضعاف عمل  الفرعية
 اللجنة. 

كما جاء تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية ملا بني الدورات املعين بتعزيز فعالية آليات حقوق  -
صحاب الواليات وتآلف أعمال املقررين اإليسان، جبملة من املالحظات اخلاصة منها العمل على ضرورة اختيار أ

وترشيد الواليات، والطرق اليت متكن اللجنة يف كيفية دعم اآلليات لالستجابة بسرعة ملزاعم تتعلق حبدوث 
ايتهاكات خطرية حلقوق اإليسان، كما أبدى الفريق مجلة من املالحظات اخلاصة بقرار اجمللس االقتصادي 

ى التقرير يف فصله السادس ببعض املالحظات اليت ختص اجلايب التنظيمي (، وأيته48-)د(1503)واالجتماعي 
ألساليب عمل جلنة حقوق اإليسان املتمال يف دور املكتب يف النظر يف اجلوايب التنظيمية واإلدارية ألعمال 

2اللجنة.
 

  
                                                           

 .من املبحث الااين من هذا الفصل ملطلب األولأيظر ا 1
ة"، أيظر تقرير الفريق العامل املفتوح العضوية ملا بني الدورات املعين بتعزيز فعالية آليات حقوق اإليسان، املعنون ب:" ترشيد عمل اللجن 2

E/CN.4/2000/112:على املوقع التايل ،http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=9  .
 . 03/06/2014أطلع عليه يوم 

http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=9
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 خالصة الفصل األول.

تغيريات يف تركيبتها عرفت من خالل دراستنا للجنة حقوق اإليسان تبني لنا أن اللجنة مرت مبراحل 
إىل أن مت حلها، فاللجنة وإن بقي مركزها القايوين ثابت دون ان يطرأ عليه أي تغيري فقد  يشأهتاوصالحيتها منذ 

 مبوجب ميااق األمم املتحدة وفق يص املادةبقيت جلنة فرعية دائمة وهي اللجنة الوحيدة دون غريها اليت أيشئت 
، تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، أسندت هلا صالحيات مبوجب قراري اجمللس االقتصادي (68)

( املؤرخ يف 2)(9)، والقرار املعدل رقم 1946فيفري  16، املؤرخ يف 1946( لعام 1)(5)واالجتماعي رقم 
العديد من القرارات األخرى من اهليئة الوصية، حسب ما تقتضيه كل ، مث تال هذين القرارين 1946جوان 21

مرحلة، أدى إىل توسيع عضويتها بعد أن كايت تتكون من تسعة أعضاء بلغت العضوية يف أخر مراحلها إىل ثالثة 
 وهذا التطور الذي طرأ على عضوية اللجنة جاء كنتيجة حتمية اليضمام الدول إىل منظمة (،53) ومخسون عضوا

األمم املتحدة خاصة بعد موجة التحرر اليت شهدها العامل ويالت من خالله دوال كارية استقالهلا، مما تتطلب زيادة 
 العضوية يف جلنة حقوق اإليسان ملنح فرصة أكار لتمايل الدول املنضمة حدياا.

اغة اإلعالن كما شهدت جلنة حقوق اإليسان تغيريات عدة يف وظائفها، فبعد أن وكل إليها وظيفة صي
العاملي حلقوق اإليسان، ركزت اللجنة جهودها على وضع معايري كاستخدام االعالن العاملي كأساس، واجلهود اليت 
بذلتها بعد ذلك يف صياغة جمموعة هائلة من املشاريع اليت ختص اتفاقيات دولية حلقوق اإليسان إىل بلوغ ذروة 

املديية  حقوقلل : العهد الدويل، العهدين الدوليني1966تحدة عام جهودها يف اعتماد اجلمعية العامة لألمم امل
، لتكتمل بعد ذلك الشرعية الدولية حلقوق والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية والسياسية
 1اإليسان.

، وبإذن من اجمللس االقتصادي واالجتماعي وبتشجيع من اجلمعية العامة أصبحت 1967بداية من سنة و 
جلنة حقوق اإليسان هلا حق النظر يف ايتهاكات حقوق اإليسان مما أستدعى إيشاء جلان عمل وخرباء مستقلني 

يق يف االيتهاكات املزعومة، الدول للقايون الدويل حلقوق اإليسان، والتحق امتاالوجمموعات عمل لرصد مدى 
، الذي 1993يوليه  28املؤرخ يف  (،286/1993)وذلك مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 

 دورات استانائية للنظر يف االيتهاكات اجلسيمة الطارئة حلقوق اإليسان.عقد خيول للجنة 

بالرغم من اجلهود اليت بذلتها جلنة حقوق اإليسان يف تكريسها للشرعية الدولية حلقوق اإليسان والتصدي و 
اليتهاكات حقوق اإليسان، فإن هذا كله مل يشفع هلا بالبقاء، فحتمية التطور الذي شهدته منظومة األمم املتحدة 

                                                           
، والعهد الدويل للحقوق املديية والسياسية ، 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان لعام على الشرعية الدولية حلقوق اإليسان:  مصطلحيطلق   1

 .1966قتصادية واالجتماعية والاقافية لعام والعهد الدويل للحقوق اال
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ق اإليسان أصغر حجما مقارية باجلايب بغض النظر عن االيتقادات اليت وجهت هلا، فقد أصبحت جلنة حقو 
املوضوعي الذي كلفت به، فموضوع حقوق اإليسان بعد أن كان من املواضيع الداخلية للدول وشأيا داخليا ال 
جيوز للدول التدخل فيه فقد أصبح قايويا دوليا قائما بذاته، يتطلب أن تكون آليات تنفيذه يف املستوى أحكامه 

من تقرير األمني العام  ابتداءإعادة النظر يف مركز جلنة حقوق اإليسان، وهذا الذي حصل  وأكار، مما يفرض الواقع
في جو من الحرية أفسح صوب تحقيق الحرية ، حتت عنوان: " 2005لألمم املتحدة كويف أيان يف مارس 

املؤرخ  60/251" ووصوال إىل صدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع
"، وحلوله حمل جلنة حقوق اإليسان، والذي مجلس حقوق اإلنسانالقاضي بإيشاء "  2005مارس  15يف 

 سنتعرض له بالتفصيل يف الفصل املوايل.
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إن التطور احلاصل ملنظومة حقوق اإليسان يف منظمة األمم املتحدة، منذ يشأهتا إىل يومنا هذا، تدعو 
جلنة حقوق اإليسان اليت القت يف بداية إيشائها معارضة كبرية من قبل الوفود وضع وبإحلاح إلعادة النظر يف 

يادة الدول، وقد وجد هذا الطرح قبوال املمالة يف مؤمتر سان فرايسيسكو، بدعوى أن عملها يتعارض مع مبدأ س
 صميم، وأن حقوق اإليسان تعد من حبكم الرأي السائد آيذاك يف عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

فال صوت يعلو فوق صوت  ،تكاد تكون منعدمة آيذاك ، وأن اهليئات الدوليةالسلطان الداخلي إلرادة الدول
لتنفيذ أهدافها. بات من اآلليات الدولية  العديديف إيشاء األمم املتحدة ها تقطع الدول، غري أيه وبعد املراحل اليت

لألسباب االيتقائية اليت قوضت عمل جلنة حقوق   وضع جلنة حلقوق اإليسان،من الضروري أيضا النظر يف
عليه  مالما هو، اإليسان حيث أصبحت مالذا لكاري من الدول اليت حيفل سجلها بايتهاكات حقوق اإليسان

  النظام اللييب والسودان.

ري اليت شهدها العامل منذ سقوط القطبية الانائية وتفرد الواليات املتحدة األمريكية بالقطبية يمث أن حركة التغ
، 1990منذ سنة يفس جديدا يف تسارع وترية حركة منظومة األمم املتحدة، ف احلراكاألحادية، أعطى هذا 

إىل يومنا  1990 األمم املتحدة يف إصدار القرارات، فما اصدره جملس األمن منذ سنةتسارعت وترية سري آليات 
 اتأو إجيابيات وبغض النظر عن سلبي، 1990، يساوي أو يفوق القرارات اليت أصدرها منذ يشأته إىل سنة هذا

الحتاد السوفيايت إىل يومنا هذا التغيري فإن الواقع أثبت هذه الطفرة اليت شهدهتا األمم املتحدة بداية من اهنيار ا
 هذا.

ومن خالل هذا التغيري ظهرت العديد من الدعوات إلعادة النظر يف آلية حقوق اإليسان على مستوى 
دعوات فقهاء القايون الدويل، وبعض الدول الغربية، بضرورة إعادة النظر يف الوضع ب منظمة األمم املتحدة، بداية

 من خاللاألمني العام لألمم املتحدة كويف ايان هذه الدعوات  بتبين ا أدىمميوين للجنة حقوق اإليسان، االق
وجلنة حقوق  ،2004سنة  ، وأمام اجلمعية العامة1993حلقوق اإليسان، لعام  نااليت ألقاها يف مؤمتر فيي تقاريره

، إال أن وصل يف آخر مراحل جهوده إىل إقناع اجملتمع الدويل بضرورة إعادة النظر يف 2005سنة  اإليسان،
ملواكبة التطور احلاصل يف اجملتمع الدويل، وأن وضع جلنة حقوق اإليسان بات  الوضع احلايل للجنة حقوق اإليسان

تطلب هيئة هلا من الصالحيات ما أقل مما جيب أن تكون عليه، وأن حقوق اإليسان أصبح من األهداف اليت ت
يأهلها لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان واحلد من ايتهاكاته يف السلم وأثناء النزاعات املسلحة، ومال هذه اآللية ال 

 يكون وضعها يف درجة جلنة. أن تصلح

إليسان مما دعا األمني العام لألمم املتحدة بضرورة إيشاء جملس حلقوق اإليسان حيل حمل جلنة حقوق ا
ميااق األمم املتحدة، أو يتفق أعضاء   هذه احلالة يُعدليفويكون مركزه إما جهازا رئيسيا ماله مال جملس األمن و 
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األمم املتحدة على إيشاء جملس حقوق اإليسان كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة يتم استعراض وضعه فيما بعد 
 مخس سنوات أو عشر سنوات.

العام لألمم املتحدة بتوافق اجملتمع الدويل وإقرار جملس حلقوق اإليسان من خالل جهود األمني  وايتهت
 .2006مارس  15، املؤرخ يف 60/251القرار الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

مث التطرق إىل  (،املبحث األول)يشأة جملس حقوق اإليسان، اليت أدت إىل راحل املويتناول يف هذا الفصل  
 واختيار أعضائه يف املبحث الااين. حقوق اإليسان جمللسالنظام القايوين 
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  مجلس حقوق اإلنسان مفهومالمبحث األول: 

نشأة البداية من مقدمات الدويل  يتناول يف هذا املبحث املراحل اليت أدت إىل يشأة جملس حقوق اإليسان
على جلنة حقوق اإليسان وجاءت كنتيجة  قاموا بإجرائها املفكرين من خالل دراساهتم اليتاليت يادى هبا بعض 

حتمية لألمهية اليت يكتسيها جمال حقوق اإليسان، وحاجته إىل هيئة ترقى يف سلطاهتا وصالحيتها ما يؤهلها لتعزيز 
األمم املتحدة. كما يادت بعض  ومحاية حقوق اإليسان مال ما هو عليه باقي اهليئات الرئيسية األخرى ملنظمة

الغربية منها على سبيل املاال سويسرا إىل ضرورة إعادة النظر يف يظام وضع جلنة حقوق اإليسان وترقيتها الدول 
إىل جملس. األمر الذي أدى بتحرك األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان لدعوة الدول األعضاء للنظر يف وضع 

 ، بإقرار إيشاء جملس حقوق اإليسان.2006مارس  15ل اجملتمع الدويل يف جلنة حقوق اإليسان ليتوص

 الذييتناول بالدراسة املراحل اليت أدت إىل يشأة جملس حقوق اإليسان، مث الوقوف على حماور قرار النشأة 
 د النظام العام جمللس حقوق اإليسان. يجاء لتحد

 مجلس حقوق اإلنسان ةنشأ مراحل المطلب األول:

يقتصر يف هذا املطلب التعرف على األسباب واملراحل اليت دعت إىل إيشاء جملس حلقوق اإليسان خلفا  
مارس  15، املؤرخ يف 60/251للجنة حقوق اإليسان قبل أن يصدر قرار النشأة من قبل اجلمعية العامة رقم 

اثريت يف إعالن وبريامج عمل  . بداية بالدعوات اليت يادى هبا بعض الفقهاء، واستعراض األفكار اليت2006
، واجلهود اخلاصة اليت بذلتها بعد ذلك بعض الدول، والتقارير اليت تناولتها جلنة حقوق اإليسان 1993فيينا لعام 

واألمني العام لألمم املتحدة بالدعوة إىل إعادة النظر يف إصالح جلنة حقوق اإليسان وترقيتها إىل جهاز يتساوى 
 جمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة وجملس األمن.باويية من حيث القيمة القاي

 ضوابط إنشاء األجهزة الفرعية في المنظمات الدولية وطبيعتها القانونيةالفرع األول: 

مارس  15املؤرخ يف  251/60قبل التطرق إىل دراسة القرار الذي أصدرته اجلمعية لألمم املتحدة رقم 
جملس حقوق اإليسان، يتعني الرجوع إىل األساس القايوين الذي حيكم إيشاء األجهزة ، اخلاص بإيشاء 2006

الفرعية يف املنظمات الدولية، ومن الواضح أن األجهزة الفرعية يتم إيشاؤها من قبل األجهزة الرئيسية للمنظمة 
جهزة الفرعية ال يتم النص الدولية، بواسطة قرارات تصدرها األجهزة الرئيسية إليشاء جهاز فرعي، وعادة فإن األ

عليها صراحة يف ميااق املنظمة على خالف األجهزة الرئيسية، وذلك لعدم قدرة واضعي مواثيق املنظمات الدولية 
ملعرفة أو التنبؤ باملدى الذي ميكن أن يصل إليه يشاط املنظمة يف املستقبل، ومن هنا تقتصر املواثيق عادة على 
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فما هي  1رتك لتلك األجهزة ذاهتا سلطة إيشاء ما قد حتتاج إليه من اجهزة ثايوية.حتديد األجهزة الرئيسية وت
 الضوابط اليت ينبغي مراعاهتا أثناء إيشاء األجهزة الفرعية؟ ومدى وطبيعة االختصاصات اليت ميكن إسنادها إليها؟.

 ال: ضوابط إنشاء األجهزة الفرعيةأو 

شئ من قبل األجهزة الرئيسية للمنظمة الدولية بناء على يص كما سبقت اإلشارة فإن األجهزة الفرعية تن
صريح يسمح للجهاز الرئيسي بإيشاء جهاز فرعي، وقد يص ميااق األمم املتحدة يف الفقرة الاايية من املادة 

رى". ويصت خأيه " جيوز أن ينشأ وفقا ألحكام هذا امليااق ما يرى ضرورة إيشائه من فروع ثايوية أ السابعة على
( " للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الاايوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها". وكذلك يصت املادة 22املادة )

 (، على أحكام مماثلة جمللس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي.68( واملادة )29)

لدولية أن تنشئ من وحىت يف حالة غياب مال هذه النصوص فإن من الراجح فقها وقضاء حق املنظمات ا
هذه األجهزة ما تراه ضروريا ألداء وظائفها ويشرتط يف كال احلالتني أن سلطة املنظمات الدولية ليست مطلقة من  

 2كل قيد بل حتكمها ضوابط معينة إليشاء األجهزة الفرعية.

كمل أوظائفه على وأول هذه الضوابط هو الضرورة اليت تدعو إليشاء اجلهاز الفرعي ألداء اجلهاز الرئيسي 
وجه، وهذه الضرورة تقدر من قبل اجلهاز الرئيسي فهو الذي له السلطة التقديرية حسب حاجته ملال هذه 

 األجهزة.

يف إطار النظام العام للجهاز الذي أيشأه، وال  اختصاصهومن ضوابط إيشاء اجلهاز الفرعي كذلك أن يأيت 
  يتعدى اختصاصه على اختصاص جهاز رئيسي أخر.

 ة ومدى اختصاصات األجهزة الفرعيةثانيا: طبيع

 أحدمها مذهبني بني الفرعي للجهاز املنشئ اجلهاز خيوهلا أن ميكن اليت الصالحيات حول الفقهاء أختلف 
 .هلا موسع واألخر االختصاص لطبيعة مضيق

فاالجتاه املضيق يرى أن االختصاصات اليت متنح للجهاز الفرعي جيب أن ال تتجاوز حدود القيام  
بالدراسات أو أن تقدم استشارات، كما ال ميكن للجهاز الفرعي أن متتد صالحياته إىل اختصاصات خارجة عن 

 صالحيات اجلهاز الرئيسي املنشئ للجهاز الفرعي.
                                                           

 .241، ص2002،2001صالح الدين عامر، قايون التنظيم الدويل، دار النهضة العربية، القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة،  1
 . 222،221ص  (،د.نحممد السعيد الدقاق، التنظيم الدويل، دار اجلامعية للطباعة والنشر،) 2
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ت األجهزة الفرعية فإيه يعطي احلق لألجهزة الفرعية اختصاصات ال تدخل أما االجتاه املوسع لصالحيا
 املنظمة. الختصاصاجلهاز املنشئ وتندرج ضمن اإلطار العام  اختصاصصال يف أ

ولقد أيدت حمكمة العدل الدولية هذا االجتاه األخري يف رأيها االستشاري خبصوص آثار األحكام 
(، والذي جاء فيه 1954يوليه  13اإلدارية لألمم املتحدة )الفتوى الصادرة يف بالتعويض الصادرة عن احملكمة 

أيه على الرغم من أن امليااق مل يسند إىل اجلمعية العامة وال ألي جهاز أخر سلطة الفصل يف املنازعات بني 
حدة يعد تصرفا مشروعا املنظمة وموظفيها، إال أن إيشاء احملكمة اإلدارية كجهاز فرعي للجمعية العامة لألمم املت

على اعتبار أن توفري احلماية القضائية ملوظفي املنظمة يتفق متاما مع األهداف اليت يرمي إليها امليااق. هذا بالرغم 
من أن اختصاص احملكمة مل يدخل أصال يف يطاق اختصاص اجلمعية العامة وبالرغم من ذلك يدخل يف اطار 

  1االختصاص العام للمنظمة.

لمحكمة أن اجلهاز الفرعي ال يعترب بالضرورة جهازا خاضعا للجهاز ل الرأي االستشارييستنتج من 
املنشئ، مما ميكنه ممارسة يشاطا متميزا عن اجلهاز الذي أيشأه، إضافة إىل متتعه بقدر من االستقاللية تسمح له 

لرئيسي، وهذا شأن اجلمعية العامة بإصدار توصيات وقرارات ودراسات تنسب إليه وحده دون الرجوع للجهاز ا
 القاضي بإيشاء جملس حلقوق اإليسان. 2006مارس  15املؤرخ يف  60/251لألمم املتحدة يف قرارها 

 من نشأة المجلس الفرع الثاني: موقف الفقه الدولي

ورة إعادة إىل ضر  2دعا الكاري من فقهاء القايون الدويل الذين تعرضوا أثناء دراستهم للجنة حقوق اإليسان،
النظر يف إصالح جلنة حقوق اإليسان، وترقيتها ضمن األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة، ومن بني الفقهاء الذين 

يف كتابه "جلنة حقوق اإليسان لألمم املتحدة"  .Jean Marie Bernardيادوا هبذه الفكرة جون بريار ماري 
"بأن جلنة حقوق اإليسان وصلت إىل  ، فقد توصل يف هناية حباه إىل القول1975الذي قام بتأليفه يف سنة 

 مرحلة تدعو إىل ضرورة إعادة النظر يف طبيعة أولوياهتا وطبيعة عملها ليعطي هلا يفس جديد ومتكينها من
ق اإليسان، ومهما تكن الظروف فال بد من إصالح هيكل اللجنة لتحقيق كفاءة أكار، االستجابة جملاالت حقو 

ويف حالة تعديل ميااق األمم املتحدة فإن بعض االصالحات ستمس منظومة حقوق اإليسان. ومنذ اعتماد ميااق 

                                                           

http://www.icj-، وأيظر أيضا قرار حمكمة العدل الدولية على الرابط التايل: الدولية 124حممد السعيد الدقاق، املرجع السابق، ص  1 
1991.pdf-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948  20/06/2014أطلع عليه يوم.     

2 Marina EUDES « De la commission au conseil des droits de l’homme vraie réforme ou faux – 
semblant ? ». Annuaire Français de droit international, LII-2006- CNRS Editions Paris. 
pp,600,602. 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
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ل عام وعلى منظومة األمم املتحدة إىل يومنا هذا فقد عرفت حقوق اإليسان تطورا كبريا على املستوى الدويل بشك
جهاز متخصص األمم املتحدة بشكل خاص، كما ميكن أن جنزم بأن حقوق اإليسان جيب معاجلتها من قبل 

يكون من ضمن األجهزة الرئيسية للمنظمة....مجلس حقوق اإلنسان يكون له لجان تقنية لمساعدته في 
 1وظائفه...". أداء

املتمالة يف ترقية جلنة حقوق اإليسان إىل  .Jean Marie Bernardجون بريار ماري  تعد دعوة الفقيه
جهاز رئيسي له يفس الصالحيات اليت تتمتع هبا األجهزة الرئيسية األخرى، كنتيجة منطقية للتطور احلاصل 
للقايون الدويل حلقوق اإليسان، على مستوى منظومة األمم املتحدة وهذا ما أدى بتجسيد هذه الدعوة على أرض 

 أن توفرت هلا ظروف النشأة.الواقع بعد 

 1993ج عمل فيينا لعام إعالن وبرناممجلس حقوق اإلنسان و الفرع الثالث: 

، عدة 1993يوييو  25إىل  14صدر عن املؤمتر الدويل حلقوق اإليسان املعقود يف فيينا خالل الفرتة 
تحدة،. حناول استعراض أهم ما إىل زيادة التنسيق بشأن حقوق اإليسان داخل منظومة األمم امل دعيمبادئ كما 

 جاء يف املؤمتر واإلصالح الذي جيب أن يتم على مستوى منظومة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإليسان. 

 .1993هم مبادئ إعالن فيينا لعام أوال: أ

يشكل إعالن وبريامج عمل فيينا تتوجيَا لعملية استعراض ويقاش طويلة فيما يتعلق بالوضع الراهن آللية 
حقوق اإليسان يف العامل. كما يشكل بداية جهد متجدد لتعزيز جمموعة صكوك حقوق اإليسان، اليت جرى 

باتت  ، وملواصلة تنفيذها، واليت1948منذ عام  ا اإلعالن العاملي حلقوق اإليسانإعدادها بعناء شديد على أساس
ذات اولوية للمجتمع الدويل، وأن املؤمتر يتيح فرصة فريدة وبنظرة شاملة لنظام حقوق اإليسان الدويل وآللية محاية 
حقوق اإليسان، هبدف زيادة مراعاة تلك احلقوق على وجه اكمل وبالتايل تعزيز أعماهلا، على حنو منصف 

 2 ومتوازن.

                                                           
1 Bernard  MARIE, op.cit., pp. 320,321. 

أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان على الرابط التايل:  2
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx  12/06/2014أطلع عليه يوم. 

http://www.ohchr.org/ar/UDHR/Pages/Introduction.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx
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ااق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإليسان ومبا ورد يف وقد أكد املؤمتر التزامه بقاصد ومبادئ مي
جل حتقيق املقاصد املنصوص عليها يف أ( من ميااق األمم املتحدة بالعمل بصورة مشرتكة ومنفردة، من 56املادة )
  1ا.( من امليااق، منها االحرتام العاملي حلقوق اإليسان واحلريات األساسية للجميع ومراعاهت55املادة )

التغيريات اليت طرأت على الساحة الدولية ودعوة الشعوب إىل يظام دويل  االعتباروقد أخذ املؤمتر بعني 
قائم على اساس املبادئ املكرسة يف ميااق األمم املتحدة، مبا يف ذلك تعزيز وتشجيع احرتام حقوق اإليسان 

حلقوق وتقرير مصري الشعوب والسلم والدميقراطية، واحلريات األساسية للجميع واملبدأ القائم على املساواة يف ا
 2والعدل، واملساواة، وسيادة القايون والتعددية والتنمية وحتسني مستويات املعيشة والتضامن.

كما ركز املؤمتر على ضرورة ترشيد وتعزيز أيشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإليسان من أجل تقوية آلية 
ان وتعزيز أهداف االحرتام العاملي للحفاظ على املعايري الدولية حلقوق اإليسان، األمم املتحدة حلقوق اإليس
جل القضاء على العقبات ومواجهة كل التحديات اليت تعرتض التنفيذ الكامل حلقوق أواستنباط طرقا ووسائل من 

يمه اختاذ خطوات اإليسان ومنع استمرار ايتهاكات حقوق اإليسان عرب أحناء العامل، وأكد املؤمتر على تصم
جديدة إللزام اجملتمع الدويل بغية حتقيق تقدم جوهري يف املساعي اخلاصة حبقوق اإليسان بواسطة اجلهود اليت 

 تبذل من أجل التعاون والتضامن الدوليني. 

وأكد املؤمتر يف األخري على أهم مبدأ وهو أن " الدميقراطية، والتنمية واحرتام حقوق اإليسان، واحلريات 
مور مرتابطة ببعضها البعض وتقوم الدميقراطية على إرادة الشعب املعرب عنها حبرية يف تقرير يظمه أألساسية، ا

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والاقافية ومشاركته الكاملة يف مجيع جوايب حياته ويف السياق األيف الذكر، 
األساسية على املستويني الوطين والدويل مقصدا يسعى ينبغي أن يكون تعزيز ومحاية حقوق اإليسان واحلريات 

العامل أمجع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون أن تفرض شروط. وينبغي للمجتمع الدويل أن يدعم تقوية وتعزيز 
  3الدميقراطية والتنمية واحرتام حقوق اإليسان واحلريات األساسية يف العامل أمجع.

 ان داخل منظومة األمم المتحدةنسثانيا: زيادة التنسيق بشأن حقوق اإل

مل يغفل املؤمتر العاملي حلقوق اإليسان بالتوصية اخلاصة بزيادة التنسيق يف دعم جمال حقوق اإليسان 
األمم املتحدة مبا يف ذلك  أجهزة واحلريات األساسية داخل منظومة األمم املتحدة حيث طالب املؤمتر مجيع

جمال حقوق اإليسان على التعاون من أجل تعزيز وترشيد أيشطتها،  يف ا وكاالهتا املتخصصة اليت تتناول أيشتطه

                                                           
 .211،210حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص   1
 املرجع يفسه.  2
 .212، ص املرجع يفسه  3
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كما أوصى املؤمتر العاملي حلقوق اإليسان األمني العام لألمم املتحدة بأن يقوم بتقييم أثر اسرتاتيجية وسياسة 
 أيشطة اهليئة والوكاالت املتخصصة يف جمال حقوق اإليسان.

األمم املتحدة حلقوق اإليسان مبا يف ذلك مسألة إيشاء املفوض السامي أما فيما يتعلق بتكييف وتعزيز آلية 
لألمم املتحدة حلقوق اإليسان، أوصى املؤمتر بضرورة تكييف آلية حقوق اإليسان تكييفا مستمرا تتماشى مع 

 1االحتياجات اليت تتطلب تعزيز ومحاية حقوق اإليسان.

 الدولية في نشأة مجلس حقوق اإلنسان الرابع: الجهودالفرع 

إن التكتالت اليت شهدهتا جلنة حقوق اإليسان بني الدول األفروأسيوية، من جهة والدول الغربية من جهة 
أخرى أخذت طابعا سياسيا وإيديولوجيا، شكل عقبة يف مسرية جلنة حقوق اإليسان والتشكيك يف مصداقيتها 

اللجنة، مما حدى بكاري من الدول إىل الدعوة بإعادة النظر يف إصالح خاصة يف السنوات األخرية من عمر 
منظومة األمم املتحدة بصفة عامة وجلنة حقوق اإليسان بصفة خاصة. يقتصر على ذكر بعض الدول اليت كان هلا 
موقفا واضحا يف تكريس فكرة إيشاء جملس حلقوق اإليسان خلفا للجنة حقوق اإليسان وبذلت يف ذلك جهدا 

 تجسيد الفكرة على النحو التايل:ل

 والصين إلصالح لجنة حقوق اإلنسان أوال: دعوة كوبا

" إىل ضرورة  2، دعا وزير خارجية كوبا2003مارس  20مام جلنة حقوق اإليسان يف أيف خطاب له 
وازدواجية املعايري اليت شاب  التسيسإصالح جلنة حقوق اإليسان وأن اللجنة حباجة ماسة لإلصالح بسبب 

عملها، وأحل الوزير يف خطابه بدعوة الدول األعضاء إىل تأسيس عهد جديد لبناء مستقبل يسوده السالم واألمن 
  3والعدالة للجميع، وإىل ائتالف من شأيه أن يكرس احلرية واألخوة واملساواة بني الشعوب".

حد الدول  ههلدف مناسار عمل جديد للجنة حقوق اإليسان ويف هناية خطابه دعا املشاركني إىل إيشاء م
اليت تشجع إصدار قرارات ضد الدول النامية، ايطالقا من معايري ايتقائية وإيديولوجية اليت ال متت بصلة إىل حقوق 

                                                           

.213، ص  السابق املرجع اهلل، جاد فؤاد محد  1  
. أيظر موقع اللجنة على الرابط التايل 2006إىل  1989. ومن 1984إىل  1976شغلت كوبا عضوية جلنة حقوق اإليسان من  2

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/membership.htm  07/06/2014أطلع عليه يوم . 
3  Florian Reber, op.cit., pp 36,37. 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/membership.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/membership.htm
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ل جلنة حقوق اإليسان بالسفينة اليت غرقت بسبب االختالف السياسي والكيل مبكيالني واستفادة اإليسان وما  
 1لقلة الناجية بالتحكم غري العقالين بالنظام العاملي.ا

فقد أيتقد ممالها جلنة حقوق اإليسان يف الدورة الواحد والستني واملعرب عن وجهة يظر  2،أما بالنسبة للصني
بأن جلنة حقوق اإليسان بدأت تفقد مصداقيتها بسبب  _3 _ Like Minded Group(LMGدول )

املعايري، كما وجه ايتقادا خاصا لدور املنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري يف ممارستها سياسة ازدواجية 
4جلنة حقوق اإليسان.

 

  يسرا في إنشاء مجلس حقوق اإلنسانثانيا: جهود سو 

تقع سويسرا يف جنوب أوروبا الوسطى حتدها املاييا من الشمال وفريسا من الغرب وإيطاليا من اجلنوب 
من الشرق، وملوقعها أمهيته يف وسط قارة أوروبا حيث ممرات جبال األلب اليت تربط بني  وليختنشتاينوالنمسا 

، وتعد مدينة "برن" مركز كايتون 26العديد من الدول األوروبية، وهي مجهورية فدرالية يف وسط أوربا، تتكون من 
 5السويسري. االحتادسلطاهتا اإلدارية وعاصمة 

، وقد أكسبها احلياد دورا رائدا يف العمل 1515خارجية حمايدة يعود تارخيها إىل عام  تتبع سويسرا سياسة
اإليساين منذ ما يقارب القرن ويصف، بفضل اجلهود اليت بذهلا الرجل السويسري "هنري دويان" يف تكريس فكرة 

ية للصليب األمحر، عام العمل اإليساين أثناء النزاعات املسلحة، فقد كان له الفضل يف تأسيس اللجنة الدول
فيه إىل تأسيس  ا، الذي دع1859" لعام سولفا رينو، اليت تبىن من خالهلا أفكاره يف كناشه " تذكار 1863

جلنة دولية إلغاثة اجلرحى، ودعوة الدول للمصادقة على اتفاقية حلماية العمل اإليساين أثناء احلرب، فكايت 
، وبفضل أحكام هذه 1864يسايية ختص محاية اجلرحى يف امليدان لعام أراضي سويسرا مهدا ألول اتفاقية دولية إ

االتفاقية مت حتييد الوحدات الطبية العسكرية أثناء النزاعات املسلحة، ووضع شارة مميزة حلماية مهامها، وبفضل 
                                                           

1  Florian Reber, op.cit., p. 37.  
. أيظر موقع اللجنة على الرابط التايل 2005إىل  1982. ومن 1963إىل  1947شغلت الصني عضوية جلنة حقوق اإليسان من  2

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/membership.htm  07/06/2014ه يوم املرجع يفسه. أطلع علي. 
هي جمموعة الدول النامية، املمالة يف جلنة حقوق اإليسان )اجلزائر، بنغالديش، بلي روسيا هبوتان،   » « Like Minded Groupجمموعة  3

ألزميبابوي، الذين ينظمون  الصني، كوبا، مصر، اهلند، أيدوييسيا، إيران، ماليزيا، ماييمار، ييبال، باكستان، الفلبني، سرياليكا، السودان، الفيتنام،
ايفسهم كناخبني كتلة يف جلنة حقوق اإليسان، أيظر موقع ويكيبيديا على الرابط التايل: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Like_Minded_Group  08/06/2014أطلع عليه يوم. 
4 Florian Reber, op.cit., p. 37. 

أيظر موقع ويكيبيديا على الرابط التايل:  5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7  أطلع عليه

 .09/06/2014يوم 

http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/membership.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/membership.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Like_Minded_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Like_Minded_Group
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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تحيز لصاحل هذا اإلرث أوكلت للجنة الدولية للصليب األمحر مبوجب القايون الدويل مهمة دائمة بالعمل غري امل
 السجناء واجلرحى واملرضى والسكان املدييني املتضررين من النزاعات.

ومن هنا باتت سويسرا قبلة للمجتمع الدويل، فأغلب مقار املنظمات الدولية مبا فيها بعض مكاتب األمم 
ية بأن تبادر يف املتحدة متواجدة يف جنيف، ومنها جلنة حقوق اإليسان، األمر الذي هيأ لسويسرا وللمرة الااي

إرساء مسار العمل اإليساين على مستوى منظومة األمم املتحدة اليت تعد أكرب منظمة عاملية ايضم إليها غالبية 
، وقد جاءت دعوة 2002هذا بالرغم من االيضمام احلديث لسويسرا إىل األمم املتحدة سنة  1دول العامل،

يف املركز القايوين للجنة حقوق اإليسان واستبداهلا مبجلس حلقوق سويسرا هذه املرة للمجتمع الدويل إلعادة النظر 
وكأن سويسرا تريد من خالل هذه الدعوة أن تصل إىل تقاطع بني كل من القايون الدويل اإليساين  ،اإليسان

والقايون الدويل حلقوق اإليسان يف آلية مشرتكة بينهما ممالة يف جملس حقوق اإليسان. حناول التعرف على أهم 
 ن على مستوى منظومة األمم املتحدة.اخلطوات اليت قطعتها سويسرا إلرساء دعوهتا يف إيشاء جملس حلقوق اإليسا

 –طَبع على مبادرة اإلصالح اليت يادت هبا سويسرا طابعا سياسيا، حيث بادرت رئيسة دولة سويسرا 
بضرورة إعادة النظر يف مركز جلنة حقوق اإليسان وترقيتها إىل جملس حلقوق اإليسان، هذا  -يأميشلني كاملي ر 

ا يف األمم املتحدة اليت مل ميضي عليها سوى ثالث سنوات، منذ إعالن مبادرة بالرغم من العضوية احلدياة لسويسر 
اإلصالح، ومل تكن يف يفس الوقت عضوا يف جلنة حقوق، فما هي العوامل اليت دعت سويسرا إىل الدعوة 

 إلصالح جلنة حقوق اإليسان إىل جملس حلقوق اإليسان؟.

اإلصالح تندرج ضمن مصاحل سويسرا يف جمال حقوق التصريح الرمسي للمجلس الفدرايل تؤكد أن دعوة 
" سويسرا بدون حقوق إيسان ال ميكن  -جون هريش –اإليسان القائمة على مبدأ مقولة الفيلسوف السويسري 

أن تكون سويسرا"، كما أن هلذه الدعوة عالقة وطيدة بالدور الذي لعبته سويسرا يف جمال العمل اإليساين من 
ولية للصليب األمحر طيلة قرن ويصف يف جمال العمل اإليساين، للحد من ايتهاكات حقوق خالل دعم اللجنة الد

                                                           
  الدويل  من الدور الذي قام به مؤسس اللجنة الدولية للصليب األمحر من جهود يف إرساء قواعد القايون الدويل اإليساين، إال أن الريادة للقايونبالرغم

فقد أثبت ، أثناء مقاومته لالحتالل الفريسي طيلة سبعة عشرة سنة، 1830اإليساين تعود لألمري عبد القادر اجلزائري وبدون منازع بداية من سنة 
، وقبل دعوة دويان اليت مل 1863التاريخ من خالل سري عملياته القتالية جتسيد مبادئ القايون الدويل اإليساين قبل أن ينادي هبا ليرب يف دليله لعام 

 .1859تظهر إال يف 
يوفمرب  29املؤرخ يف  19/67ملتحدة رقم دولة بعد ايضمام فلسطني مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم ا 194بلغ عدد أعضاء األمم املتحدة  1

. أيظر موقع وكيبيديا على الرابط التايل: 2012
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_67/19_

%D9%84%   09/06/2014أطلع عليه يوم. 
 التايل الرابط على ويكيبيديا موقع أيظر ، 1945 يوليو 08 يف ولدت 2011 و 2007 سنة بني الفدرالية سويسرا دولة رئيسة هي :

https://www.google.com/webhp?source=search_app&gws_rd 11/06/2014 يوم عليه أطلع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_67/19_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_67/19_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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السويسري يف تبنيه لعمل جلنة الصليب األمحر واإلشراف على  االحتاداإليسان اثناء احلرب، كما ال خيفى دور 
  1طورها.دعوة الدول للمصادقة على اتفاقيات جنيف للقايون الدويل اإليساين يف مجيع مراحل ت

ميكن محل مبادرة سويسرا من خالل توجهها السياسي اجلديد املتمال يف عضويتها يف  إضافة إىل ذلك
األمم املتحدة األمر الذي فرض عليها تغيري سياستها احليادية فهي تريد من خالل هذا التحرك أن تابت دورها 

اليت هتم اجملتمع الدويل، منها على اخلصوص الدبلوماسي الذي ميكن أن تلعبه كشريك فاعل ومؤثر يف القضايا 
، عن 2002حقوق اإليسان، فقد عرفت أول مشاركة هلا يف املناقشة العامة للجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 

الذي تعهد بالتزام سويسرا لالخنراط يف سياسة معينة للسالم واألمن  -جوزيف ديز -الفدرايل  لالحتادطريق ممالها 
 2ق اإليسان وتعزيز القايون الدويل والتعاون يف جمال التنمية.البشري وحقو 

إضافة إىل الدور التجاري واالقتصادي اللذان قد يكويا من بني أهداف سويسرا يف مبادرهتا الرامية إىل 
ز إصالح جلنة حقوق اإليسان إىل جملس حقوق اإليسان، فإن مكاية سويسرا اليت حتتلها والقيمة املعنوية اليت تتمي

هبا يف جمال العمل اإليساين جيعلها تبادر للدعوة إىل إصالح أهم آلية ختتص حبماية حقوق اإليسان يف منظومة 
، وال شك أن هذه الدعوة السويسرية ال تطرح إي إشكال وال غرابة من قبل اعضاء 1946األمم املتحدة منذ 

 اجملتمع الدويل لدور سويسرا احلافل بالعمل اإليساين. 

ايطالقا من هذه العوامل اليت أدت إىل مقدمات املبادرة، قامت سويسرا خبطوة أوىل حنو السعي إىل طرح 
دعوهتا على مستوى اجملتمع الدويل وذلك من خالل الشروحات اليت تقدمت هبا وزيرة خارجية سويسرا يف دورة 

وعدم قدرة جلنة حقوق اإليسان  ، إلبداء رأيها يف عجز2003جلنة حقوق اإليسان التاسعة واخلمسون لسنة 
ألداء مهامها واالستجابة للحد من االيتهاكات اجلسيمة حلقوق اإليسان، وايتهاج سياسة االيتقائية والكيل 

الكاري من رجال السياسة. وتقدمت سويسرا كخطوة ثايية بعد  -على حد قوهلا –مبكيالني األمر الذي أكده 
املتحدة كويف عنان بإيشاء جملس حلقوق اإليسان الذي يكون على شكل  مضي سنة باقرتاح لألمني العام لألمم

جهاز رئيسي رابع على غرار جملس األمن واجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي، وأضافت هلذا االقرتاح 
 مخسة اهداف:

عية تابع تزويد جملس حقوق اإليسان مبكاية ذات امهية ضمن بنية األمم املتحدة. ويكون هيئة فر  -
 للجمعية العامة وله يفس املستوى بالنسبة جمللس األمن.

                                                           
: االتفاقيات اليت أشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب األمحر برعاية االحتاد الفدرايل لسويسرا، وهي  يقصد باتفاقيات جنيف للقايون الدويل اإليساين 1

، وايتهت 1929، مث اتفاقية جنيف لعام 1906، اليت تعد أول اتفاقية يف جمال العمل اإليساين، مث اتفاقية جنيف لعام 1864تفاقية جنيف لعام ا
 .1949باتفاقيات جنيف الربع لعام 

2 Florian Reber, op.cit., p 43. 
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تنتخب اجلمعية العامة أعضاء جملس حقوق اإليسان، مع أخذ عني االعتبار االلتزامات الطوعية  -
 حلقوق اإليسان. 

جيب على جملس حقوق اإليسان أن يتبىن مهام ووظائف جلنة حقوق اإليسان مبا يف ذلك وضع  -
 يز حقوق اإليسان، بنفس املصادر مع وضع استعراض دوري وعاملي اللتزام الدول.املعايري، وتعز 

  1تقرتح سويسرا أن يكون مقر جملس حقوق اإليسان هو مقر جلنة حقوق اإليسان جبنيف. -

، وهو اليوم الذي قدم فيه األمني العام لألمم 2005مارس  21ويف األخري تكللت جهود سويسرا يف 
لألمم املتحدة القاضي بإيشاء جملس حلقوق اإليسان خلفا للجنة حقوق اإليسان، وبالتايل تكون املتحدة مشروعه 

 2مبادرة سويسرا قد اتت أكلها.

 تحدة في إنشاء مجلس حقوق اإلنسانالفرع الخامس: دور األمين العام لألمم الم

يف إرساء فكرة إصالح منظومة آليات متال دور األمم املتحدة يف اجلهود اليت بذهلا األمني العام كويف عنان، 
جلنة حقوق اإليسان مبجلس  استعاضةفيها إىل ضرورة  دعااألمم املتحدة حلقوق اإليسان، من خالل تقاريره اليت 

  أهم ما جاء يف التقارير اليت ألقاها أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة كما يلي: استعراضحلقوق اإليسان حناول 

 مم المتحدة بشأن األلفيةعالن األأوال: إ

 2000سبتمرب  8املؤرخ يف  (55/2)اختذت األمم املتحدة يف دورهتا اخلامسة واخلمسون قراراها رقم 
 (،192)بديباجة تعرب عن ممالي  استهلتإعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، وقد تضمن اإلعالن مثايية حماور 

، 2000سبتمرب  6من  ييويوركدولة بقوهلم " حنن رؤساء الدول واحلكومات قد اجتمعنا مبقر األمم املتحدة يف 
أساسني ال غىن عنهما لتحقيق مزيد من  باعتبارمهايف فجر الفية جديدة، لنؤكد جمددا إمياينا باملنظمة وميااقها 

  3.السالم والرخاء والعدل يف العامل

 أللفية مثايية حماور يورد اهم احملاور املتعلقة مبوضوع حقوق اإليسان يف السلم واحلربوقد تضمن إعالن ا
 على النحو التايل:

                                                           
1 Florian Reber, op.cit., pp. 50,51. 
2 Ibid., p.65. 

على موقع األمم املتحدة على الرابط التايل:  55/2أيظر قرار اجلمعية العامة رقم  3
file:///C:/Users/hp/Documents/Conseil%20des%20droits%20de%20l'homme/%D8%  أطلع عليه يوم

13/06/2014  . 

file:///C:/Users/hp/Documents/Conseil%20des%20droits%20de%20l'homme/Ø%25
file:///C:/Users/hp/Documents/Conseil%20des%20droits%20de%20l'homme/Ø%25
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 القيم والمبادئ .1

تناول احملور األول إلعالن األلفية تأكيد الدول املشاركة من جديد بالتزامها بالقيم واملبادئ الواردة يف ميااق 
أهنا صاحلة لكل زمان ومكان بل إهنا قد ازدادت أمهية وقدرة على اإلهلام مع األمم املتحدة ومقاصده اليت أثبت 

ازدياد االتصال الداعم بصورة مستمرة بني الشعوب، وأكد املشاركون على مجلة من القيم اليت اعتربوها أساسية 
 وذات أمهية حيوية للعالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين ومن هذه القيم:

للرجال والنساء احلق يف أن يعيشوا حياهتم وأن يربوا أوالدهم وبناهتم بكرامة ويف أمن من اجلوع الحرية:  (أ 
واخلوف من العنف أو القمع أو الظلم. وخري سبيل لضمان هذه احلقوق هو احلكم النيايب الدميقراطي املستند 

 إىل إرادة الشعوب. 

ستفادة من التنمية. وجيب ضمان املساواة يف جيب عدم حرمان أي فرد أو امة من فرصة االالمساواة:  (ب 
 احلقوق وتكافئ الفرص للرجل واملرأة.

جيب مواجهة التحديات العاملية على حنو يضمن توزيع التكاليف واألعباء بصورة عادلة وفقا ملبدأ التضامن:  ( ج
يدين، أن حيصلوا اإليصاف والعدالة االجتماعية األساسيني. ومن حق الذين يعايون، أو هم الذين أقل املستف

 على العون من أكرب املستفيدين.

جيب على البشر احرتام بعضهم البعض بكل ما تتسم به معتقداهتم وثقافاهتم ولغاهتم من تنوع.  التسامح: ( د
وينبغي أن ال خيشى مما قد يوجد داخل اجملتمعات أو فيما بينها من اختالفات، كما ال ينبغي قمعها، بل 

رصيد مثينا للبشرية. وينبغي العمل بنشاط على تنمية ثقافة السالم واحلوار بني مجيع  عتبارهاباينبغي االعتزاز هبا 
 احلضارات.

جيب توخي احلذر يف مجيع يف إدارة مجيع أيواع الكائنات احلية واملوارد الطبيعية، وفقا ملبادئ  احترام الطبيعة: .ه 
التنمية املستدامة. فبذلك وحده ميكن احلفاظ على الاروات اليت ال تقدر وال حتصى اليت توفرها لنا الطبيعة 

 املستدامة، وذلك لصاحل رفاهتنا يف ويقلها إىل أبنائنا. وجيب تغيري أمناط اإليتاج واالستهالك احلالية غري
 املستقبل ورفاهة أبنائنا.

جيب أن تتقاسم أمم العامل مسؤولية إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية على الصعيد  تقاسم المسؤولية: .و 
العاملي، والتصدي لألخطار اليت هتدد السالم واألمن الدوليني، واالضطالع هبذه املسؤولية على أساس تعدد 
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األطراف. واألمم املتحدة بوصفها املنظمة األكار عاملية واألكار متايال يف العامل جيب أن تؤدي الدور املركزي يف 
1هذا الصدد.

 

  السلم واألمن ونزع السالح .2

لتخليص شعوب العامل من ويالت النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية اليت أودت حبياة أكار من مخس 
، وللقضاء على املخاطر اليت متالها أسلحة الدمار الشامل قرر املؤمترون على ما 2عقد األخريماليني شخص يف ال

 يلي:

دة القايون، يف الشؤون الدولية والوطنية على السواء، وال سيما لكفالة امتاال الدول األعضاء اتعزيز احرتام سي ( أ
 قضية تكون فيها أطرافا. لقرارات حمكمة العدل الدولية، وفقا مليااق األمم املتحدة، يف أي

زيادة فعالية األمم املتحدة يف صون السالم واألمن بتزويدها مبا يلزمها من موارد وأدوات ملنع الصراعات  ( ب
 وتسوية املنازعات بالوسائل السلمية وحفظ السالم وبناء السالم والتعمري بعد الصراع. 

 فقا للفصل الاامن من هذا امليااق.تعزيز التعاون بني األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية و  ( ج

كفالة تنفيذ الدول األطراف للمعاهدات يف جماالت مال احلد من التسلح ويزع السالح والقايون الدويل  ( د
لنظر يف التوقيع والتصديق على يظام روما األساسي لاإليساين وقايون حقوق اإليسان، ودعوة مجيع الدول 

 للمحكمة اجلنائية الدولية.

اختاذ اجراءات متضافرة ضد اإلرهاب الدويل، وااليضمام يف أقرب وقت إىل مجيع االتفاقيات الدولية ذات  ( ه
 الصلة. 

 مضاعفة اجلهود لتنفيذ االلتزام ملكافحة مشكل املخدرات يف العامل. ( و

وهتريبهم وغسل  تكايف اجلهود ملكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنية جبميع أبعادها، مبا فيها االجتار بالبشر ( ز
 األموال.

التقليل إىل احلد األدىن مما ينجم عن اجلزاءات االقتصادية اليت تفرضها األمم املتحدة من آثار ضارة بالسكان  ( ح
األبرياء، وإخضاع أيظمة اجلزاءات لعمليات استعراض منظمة، وإزالة ما للجزاءات من آثار ضارة باألطراف 

 األخرى.

                                                           
 .3،2، املرجع السابق. ص 55/2قرار اجلمعية العامة رقم   1
.2000إىل هناية سنة  1990أي من سنة   2  
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حة التدمري الشامل، والسيما األسلحة النووية، وإىل إبقاء مجيع اخليارات السعي بشدة للقضاء على أسل ( ط
 متاحة لتحقيق هذا اهلدف، مبا يف ذلك إمكايية عقد مؤمتر دويل لتحديد سبل القضاء على األخطار النووية.

اخلفيفة، جل القضاء على االجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واألسلحة أافرة من ظاختاذ اجراءات مت ( ي
 والسيما بزيادة الشفافية يف عمليات يقل األسلحة ودعم تدابري يزع السالح على الصعيد اإلقليمي.

اتفاقية حظر استعمال وختزين وإيتاج ويقل األلغام املضادة  دعوة مجيع الدول إىل النظر يف االيضمام إىل ( ك
1لحة التقليدية املعدل املتعلق باأللغام.لألفراد، وتدمري تلك األلغام، وكذلك إىل بروتوكول اتفاقية األس

 

 نسان والديمقراطية والحكم الراشدحقوق اإل .3

أفرد إعالن األلفية احملور اخلامس حلقوق اإليسان والدميقراطية واحلكم الراشد حيث مت التأكيد على تعزيز 
األساسية املعرتف هبا دوليا، الدميقراطية وتدعيم سيادة القايون، فضال عن احرتام مجيع حقوق اإليسان واحلريات 

 مبا يف ذلك احلق يف التنمية، وقد قرر املؤمتر هلذا احملور ما يلي:

 احرتام االعالن العاملي حلقوق اإليسان والتقيد بأحكامه بصفة تامة. .أ 

جل محاية احلقوق املديية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والاقافية للجميع وتعزيزها أالسعي بشدة من  .ب 
 صورة تامة يف مجيع البلدان.ب

تعزيز قدرات مجيع البلدان على تطبيق املبادئ واملمارسات الدميقراطية واحرتام حقوق اإليسان، مبا يف ذلك  .ج 
 حقوق األقليات.

 مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. .د 

م ومحاية حقوق اإليسان للمهاجرين والعمال املهاجرين وأسرهم، والقضاء على اختاذ تدابري لكفالة احرتا .ه 
األفعال العنصرية وكراهية األجايب املتزايدة يف جمتمعات كارية، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح يف مجيع 

 اجملتمعات.

ملواطنني فيها بصورة العمل بصورة مجاعية جلعل العمليات السياسية أكار مشوال، مما يسمح مبشاركة مجيع ا .و 
 حقيقية يف كافة جمتمعاتنا.

كفالة حرية وسائط اإلعالم لكي تؤدي دورها السياسي، وضمان حق اجلمهور يف احلصول على  .ز 
2املعلومات.

 

                                                           
 .3، املرجع السابق، ص 55/2قرار اجلمعية العامة رقم  1
 .9ص  املرجع يفسه،  2



 حقوق اإلنسانالنظام القانوني للمجلس الدولي ل      ثاني:الفصل ال

 

105 
 

 تعزيز األمم المتحدة .4

أمهية فقد جعل حمور تعزيز األمم املتحدة يظرا ملا يف هذا احملور من  ومن بني احملاور اهلامة اليت أدرجها املؤمتر
 األمم املتحدة أداة أكار فعالية لتحقيق مجيع هذه األولويات الواردة يف اإلعالن، ألجل هذا قرر ما يلي:

اجلهاز الرئيسي للتداول وتقرير  باعتبارهااعادة تأكيد املركز األساسي للجمعية العامة لألمم املتحدة  .أ 
 داء ذلك الدور بفعالية.السياسات والتمايل يف األمم املتحدة ومتكينها من أ

 تكايف اجلهود ألجراء إصالح شامل جمللس األمن جبميع جوايبه. .ب 

مواصلة تعزيز اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ارتكاز على املنجزات اليت حققها مؤخرا ملساعدته  .ج 
 على االطالع بالدور املسند إليه يف امليااق.

 ة القايون يف الشؤون الدولية.تعزيز حمكمة العدل الدولية لضمان العدالة وسياد .د 

تشجيع التشاور والتنسيق بصورة منتظمة فيما بني األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة يف سعيها ألداء  .ه 
 وظائفها.

وطالب املؤمترون اجلمعية العامة أن تقوم على حنو منتظم باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ احكام هذا 
يصدر تقارير دورية لتنظر فيها اجلمعية العامة للعلم ولكي تكون أساسا الختاذ اإلعالن وطالبوا األمني العام أن 

 مزيد من االجراءات. 

ويف األخري مت التأكيد على أن األمم املتحدة هي الدار املشرتكة اليت ال غىن عنها لألسرة البشرية كلها، 
والتنمية، ولذلك يتعهد بأن يؤيد بال حدود واليت سنسعى من خالهلا إىل حتقيق آمالنا مجيعا يف السالم والتعاون 

  1هذه األهداف املشرتكة ويعلن تصميمنا على حتقيقها.

 أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة( ثانيا: مذكرة األمين العام لنتائج مؤتمر قمة األلفية )عالم

، 2000سبتمرب عام  8املؤرخ يف  (،55/2)استجابة لتوصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  
حكام اإلعالن وأن يصدر األمني العام تقارير دورية لتنظر فيها اجلمعية أالقاضية باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ 

رئيس "اناند بنياراتشون" العامة. فقد قام األمني العام بتشكيل فريق رفيع املستوى من الشخصيات البارزة برئاسة 
ق لتايلند، وطلب من الفريق أن يق يم التهديدات اليت يتعرض هلا السالم واألمن الدوليان يف الوقت الوزراء الساب

احلايل، وما مت إجنازه للتصدي لتلك التهديدات، وطلب من الفريق بان يقوم بتوصيات لتعزيز األمم املتحدة كي 
 ميكنها أن توفر األمن اجلماعي للجميع يف القرن الواحد والعشرين.

                                                           
 .12،11، املرجع السابق، ص 55/2قرار اجلمعية العامة رقم  1
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عالم واملعنون ب:"  "بالتهديدات والتحديات والتغيير"وقد مت عرض تقرير الفريق رفيع املستوى املعين 
من قبل األمني العام لألمم املتحدة يف الدورة التاسعة واخلمسون للجمعية العامة أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة" 

اليت أصبحت تشكل خطرا على اجملتمع ، وقد مشل التقرير التهديدات والتحديات 2004ديسمرب  02يف 
ربعة أجزاء متال اجلزء األول يف التوافق بشأن األمن، واجلزء الااين أالدويل، حيث مت تقسيمها حسب التقرير إىل 

بعنوان األمن اجلماعي وحتدي املنع، واجلزء الاالث بعنوان األمن اجلماعي واستعمال القوة، واجلزء األخري بعنوان 
يقتصر يف دراستنا على ما ورد يف اجلزء الاالث واجلزء  1األمم املتحدة يف القرن احلادي والعشرين. زيادة فعالية

 األخري من التقرير لعالقتهما مبوضوع البحث.

 األمن الجماعي واستعمال القوة .1

، بدءا تناول التقرير يف هذا اجلزء الظروف اليت قد يتطلب فيها األمن اجلماعي الفعال دعم القوة العسكرية
بقواعد القايون الدويل اليت جيب أن حتكم أي قرار بشن احلرب، إذا أريد أن ال تسود الفوضى. ومن الضروري 
التمييز بني احلاالت اليت تزعم فيها إحدى الدول أهنا تتصرف دفاعا عن النفس واحلاالت اليت تشكل فيها دولة 

ا التهديد داخليا اليت تقع فيها مسؤولية الدول محاية هتديدا لآلخرين خارج حدودها، واحلاالت اليت يكون فيه
شعوهبا، ويف مجيع تلك احلاالت يؤكد التقرير أن ميااق األمم املتحدة جدير بأن يرقى إىل مستوى املهمة. واملادة 

ن جملس األمن مد طويل. كما ان الفصل السابع ميكِ أ( ال حتتاج إىل توسيع أو تقييد لنطاقها الذي فهم منذ 51)
متاما من معاجلة أي يوع من التهديد الذي قد تواجهه الدول، واملهمة ليست يف البحث عن بدائل جمللس األمن 

 بل يف جعله يعمل أكار مما مضى. 

وتناول التقرير أيضا القضايا الرئيسية األخرى اليت تنشأ خالل الصراع العنيف، مبا يف ذلك القدرات الالزمة 
األربع لعام  م وحفظ السالم ومحاية املدييني وذلك يتقيد كافة املقاتلني بأحكام اتفاقيات جنيفإليفاذ السال

  1977.2، وبروتوكوليها امللحقني لعام 1949

 إصالح لجنة حقوق اإلنسان .2

أسهب تقرير الفريق رفيع املستوى على ضرورة إصالح األجهزة الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة وإىل ضرورة 
جلنة للسالم، وخص التقرير جايبا للجنة حقوق اإليسان حيث أكد على أن من مهام األمم املتحدة، محاية  إيشاء

 احرتامعاد تأكيدها اإلعالن بشأن األلفية، وقد عهد للجنة حقوق اإليسان بتشجيع أحقوق اإليسان، وقد 
                                                           

، على الرابط التايل: 2004ديسمرب  2املؤرخة يف  A/59/565أيظر وثائق اجلمعية العامة، وثيقة رقم  1
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551  15/06/2015أطلع عليه يوم. 

 .84،71املرجع السابق، ص  A/59/565وثيقة رقم  2

http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
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اإليسان، والرد على ايتهاكات اليت  حقوق اإليسان على الصعيد العاملي، وتعزيز التعاون الدويل يف جمال حقوق
 1حتدث يف بلدان معينة، ومساعدة البلدان يف بناء قدراهتا يف جمال حقوق اإليسان.

دى تآكل مصداقية اللجنة وكفاءهتا املهنية إىل تقويض قدراهتا على أداء مهامها يف السنوات األخرية. أوقد 
اإليسان ومحايتها ال ميكنها وضع معايري لتعزيز تلك احلقوق. والدول اليت ليس لديها التزام ثابت بتعزيز حقوق 

عضوية اللجنة  إىلقلقنا أن دوال قد طلبت يف السنوات األخرية االيضمام  -ضاف التقريرأ –ر ار اليت تاو ومن األم
 ال لتعزيز حقوق اإليسان بل حلماية يفسها من النقد أو اليتقاد اآلخرين. وال ميكن أن تكون اللجنة ذات

 مصداقية إذا كايت يف يظر الناس تكيل مبكيالني يف التصدي للشواغل املتعلقة حبقوق اإليسان.

التقرير إىل ضرورة إصالح جلنة حقوق اإليسان جلعل يظام حقوق اإليسان يسري بصورة فعالة  اودع
ومفوض األمم املتحدة  ولضمان قيامه بالواليات واملهام املوكلة إليه بصورة أفضل، كما أيد دعوة األمني العام

عمال األمم املتحدة، ودعم إيشاء مؤسسات أالسامي حلقوق اإليسان لضمان دمج حقوق اإليسان يف مجيع 
 داخلية قوية حلقوق اإليسان، وخاصة يف البلدان اخلارجة من الصراعات ويف سياق حماربة اإلرهاب. 

ة اليت تعد من أصعب املسائل املتصلة بلجنة كد التقرير على ضرورة إعادة النظر يف مسألة العضويأكما 
أي دولة لعضوية اللجنة  ايتخابهبا يف السنوات األخرية إىل  أدى حقوق اإليسان وأكارها حساسية، األمر الذي
ثار إجيابية على حقوق اإليسان وكان له تأثري سليب على أعمال آأصبح مصدر توتر دويل حمموم مل يكن له 

اللجنة. وأوصى الفريق خبصوص مسألة العضوية بزيادة أعضاء جلنة حقوق اإليسان لتصبح ذات عضوية عاملية.  
 برتأسكما طالب الفريق بأن تتكون عضوية اللجنة من شخصيات بارزة وخبرية يف جمال حقوق اإليسان 

  2وفودها.

ا اقرتح الفريق يف تقريره بأن تتلقى جلنة حقوق اإليسان يف عملها الدعم من اجمللس أو فريق استشاري كم
( عضوا تقريبا من اخلرباء املستقلني )ثالثة من كل منطقة ماال( 15على أن يتألف هذا اجمللس أو الفريق من )

 اقرتاحوتقوم اللجنة بتعيينهم بناء على يعينون بسبب مهاراهتم ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
 مشرتك من األمني العام واملفوض السامي. 

مجلسا لحقوق وخيتم الفريق تقريره بدعوة الدول على املدى األطول يف رفع مستوى اللجنة لتصبح" 
فال تكون بعد ذلك من اهليئات الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي بل هيئة من هيئات امليااق  اإلنسان"

                                                           
 .100، ص  السابق املرجع A/59/565 رقم وثيقة 1
 .101، ص املرجع يفسه 2
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تقف جنبا إىل جنب معه ومع جملس األمن، وذلك مبا يعكس األمهية اليت توليها ديباجة امليااق حلقوق اإليسان 
  1إىل جايب القضايا األمنية واالقتصادية.

 " في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميعثالثا: تقرير األمين العام 

، تقريره للجمعية العامة لألمم املتحدة، يف 2005مارس  21قدم األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ  
 في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيقدورهتا التاسعة واخلمسون، وقد جاء تقرير األمني العام بعنوان: "

"، مجلس حقوق اإلنسانعقبه إيشاء "أوهو أخر تقرير الذي  "التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميع
( صفحة تضمنت العديد من املوضوعات، يقتصر يف دراستنا على اجلزء اخلامس املعنون 84وتضمن التقرير )

 2 "بتعزيز األمم املتحدة" ومنه يتطرق إىل جملس حقوق اإليسان.

 المتحدةتعزيز األمم  .1

يف تقريره على صالحية مبادئ ومقاصد األمم املتحدة مالما كايت عليه  أكد األمني العام لألمم املتحدة 
(، غري أن املنظمة قد أسست يف حقبة خمتلفة على ما حنن عليه اليوم، األمر الذى دعا رؤساء 1945يف عام )

ألمم املتحدة جلعلها أداة أجنع لتحقيق أولوياهتم، األمر الدول واحلكومات يسلمون يف إعالن األلفية بضرورة تعزيز ا
 3الذى يتطلب بعث حياة جديدة ألجهزة األمم املتحدة.

تطرق األمني العام يف تقريره إىل اجلهاز العام املتمال يف اجلمعية العامة، مبديا قلق اجملتمع الدويل من تدين و  
املنظمة، مما يتطلب للجمعية العامة أن تتخذ تدابري جريئة مكاية اجلمعية العامة وتضاؤل اسهامها يف أيشطة 

لرتشيد اعماهلا وتسريع عملية التداول، السيما بتبسيط جدول أعماهلا، وهيكل جلاهنا، وإجراءاهتا إلجراء 
 4النقاشات العامة وطلب تقدمي التقارير، وتعزيز دور رئيسها وسلطته.

الدول األعضاء بأيه اجلهاز الذي يتوىل مسؤولية صون كما تطرق إىل جملس األمن وتأكيد متسك كل 
السلم واألمن الدوليني وااللتزام بقراراته، مما يتطلب هتيئة اجمللس للنهوض هبذه املسؤولية وجعل قراراته موجبة 

                                                           
 .102، ص  السابق املرجع A/59/565 رقم وثيقة 1
"يف جو من احلرية أفسح: صوب حتقيق التنمية واألمن وحقوق اإليسان للجميع"، املؤرخة يف  A/59/2005أيظر وثائق اجلمعية العامة، وثيقة رقم  2

 أطلع عليه يوم http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551. على الرابط التايل: 55، ص 2005مارس  21
18/06/2015. 

 .56املرجع يفسه  3

 .58املرجع يفسه، ص  4

http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
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يع املستوى لالحرتام يف مجيع أحناء العامل واقرتح األمني العام تعزيز اجمللس وفق املوقف الوارد يف تقرير الفريق الرف
 املتعلق بإصالح جملس األمن.  (،A/59/565)املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري 

سند له ميااق األمم املتحدة جمموعة من الوظائف أُ أما خبصوص اجمللس االقتصادي واالجتماعي الذي 
تقريره على أن األمم  املهمة تشمل التنسيق واستعراض السياسات وحوار السياسات، فقد أكد األمني العام يف

املتحدة حتتاج اآلن أكار من أي وقت مضى إىل أن تكون قادرة على وضع وتنفيذ سياسات يف هذا امليدان بصورة 
متماسكة، وأن وظائف اجمللس االقتصادي واالجتماعي مرتبطة ارتباط فريدا من يوعه هبذه التحديات ولكنه مل 

اجة إىل أن جيري تقييمات سنوية على املستوى الوزاري للتقدم احملرز يوف حقها حلد اآلن، وعليه فإن اجمللس حب
صوب األهداف اإلمنائية لأللفية املتفق عليها، كما ينبغي للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يعمل بوصفه 

 منتدى رفيع املستوى للتعاون اإلمنائي، وميكن أن يعقد هذا املنتدى مرة كل سنتني. 

االقتصادية واالجتماعية، فينبغي للمجلس أن يعقد يف الوقت املناسب  أما خبصوص التحديات
االجتماعات الالزمة لتقييم ما يواجه التنمية من هتديدات مال اجملاعات واألوبئة والكوارث الطبيعية، وتشجيع 

فيها الفعالية القيام باستجابات منسقة للتصدي هلا، إضافة إىل ذلك حيتاج اجمللس إىل آلية حكومية دولية تتوفر 
والكفاءة والتمايل من أجل إشراك يظائرها يف املؤسسات اليت تعمل يف جمايل متويل والتجارة، ومين أن يتحقق ذلك 

  1إما بتوسيع يطاق مكتبه أو بإيشاء جلنة تنفيذية ذات تشكيل إقليمي متوازن.

يدهم سلطة اختاذ القرارات يف اجلمعية وعرج تقرير األمني العام يف األخري على األماية العامة مطالبا مبن ب
العامة وجملس األمن اصالح جهاز األماية العامة بتوفري املوارد الكافية هلذا اإلصالح، مع تعرض اإلدارة للمسائلة 

سلطات تقديرية والوسائل،  ومساعديهمع تعزيز قدرة اهليئات احلكومية يف الرقابة عليها، مع إعطاء لألمني العام 
والسلطات اإلدارية واملساعدات الالزمة من اخلرباء لتمكينهم من ادارة منظمة يتوقع منها أن تليب االحتياجات 

  2التشغيلية السريعة التغري يف أجزاء خمتلفة من العامل.

 مجلس حقوق اإلنسان المقترح .2

جلنة حقوق اإليسان مبجلس حقوق اإليسان  الستعاضةة يأيت تقرير األمني العام لألمم املتحدة بدعوة صرحي
عطت إطارا عامليا حلقوق اإليسان يضم اإلعالن أبعد أن تطرق إىل الدور الذي لعبته جلنة حقوق اإليسان حيث 

العاملي حلقوق اإليسان والعهدين الدوليني، وغري ذلك من املعاهدات األساسية يف جمال حقوق اإليسان، إضافة 
كايت منتدى لوضع سياسة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإليسان، وأيشأت يظاما فريدا من االجراءات   إىل أهنها

                                                           
 .62،61، املرجع السابق، ص A/59/2005وثيقة رقم  1
 . 68، 63، املرجع يفسه. ص A/59/2005لالطالع أكار على مشروع إصالح األماية العامة أيظر وثيقة رقم  2
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اخلاصة املستقلة واملستندة إىل اخلربة ملراقبة وحتليل االلتزام حبقوق اإليسان حبسب املوضوع والبلد. غري أن قدرة 
لتآكل مصداقيتها وكفاءهتا املهنية، وذكر تقرير اللجنة على أداء واجباهتا قد تعرضت إىل تقويض متزايد يتيجة 

األمني العام أن هناك دوال طلبت االيضمام إىل عضوية اللجنة ال لتعزيز حقوق اإليسان وإمنا حلماية يفسها من 
النقد أو اليتقاد غريها. ويتيجة لذلك يشأ عجز يف املصداقية أصبح يلقي ظالال قامتة على مسعة منظومة األمم 

 برمتها.املتحدة 

وحىت تكون األمم املتحدة على قدر توقعات الرجال والنساء يف كل مكان وحىت تنهض املنظمة بقضية 
ينبغي أن توافق  -يضيف التقرير –الدفاع عن حقوق اإليسان بنفس اجلدية اليت تعمل هبا يف جمايل األمن والتنمية 

 دائم أصغر حجما لحقوق اإلنسان. الدول األعضاء على االستعاضة عن لجنة حقوق اإلنسان بمجلس
هيئة رئيسية من وسوف يتعني على الدول األعضاء أن تقرر ما إذا كايت تريد أن جتعل جملس حقوق اإليسان 

، ويف كلتا احلالتني، تنتخب اجلمعية العامة أعضاءها هيئات األمم المتحدة أو هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة
ي األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف التصويت. ومن شأن إيشاء هذا اجمللس أن يعطي ايتخابا مباشرا بأغلبية ثلا

حلقوق اإليسان منزلة رفيعة تتناسب واألولوية اليت حتظى هبا حقوق اإليسان يف ميااق األمم املتحدة. وينبغي أن 
لعضوية اجمللس بااللتزام أن يتعهد املنتخبون  يتعنيحتدد الدول األعضاء تشكيل اجمللس ومدة عضوية أعضائه، و 

  1بأرفع معايري حقوق اإليسان.

، خبصوص جملس حقوق اإليسان 2005مارس  23وتابع السيد كويف عنان تقريره مبذكرة تفسريية بتاريخ 
املقرتح أكد فيه أن جملس حقوق اإليسان سيكون مباابة جتسيدا فعلي لألمهية املتزايدة اليت حتظى هبا حقوق 

بنا اجلماعي، وسيكون من شأن ترفيع حلنة حقوق اإليسان إىل مكاية جملس مكتمل الشخصية، اإليسان يف خطا
النهوض حبقوق اإليسان إىل مستوى األولوية اليت مينحها إياه ميااق األمم املتحدة. ومن شأن هيكل من هذا 

ن يستهدفان غرضني رئيسني القبيل أن يتيح وضوح بنيويا ومفاهيميا، يظرا ألن األمم املتحدة لديها فعال جملسا
 آخرين مها األمن والتنمية.

كما دعا األمني العام باإلشادة بعمل جلنة حلقوق اإليسان وبتارخيها الذي يدعو إىل االعتزاز، غري أن 
. دورتها وانتقائية أعمالها تسيس قد تجاوزتها االحتياجات الجديدة كما قوض كيانهاقدرهتا على أداء مهامها 

                                                           
 .63، املرجع السابق، ص ،A/59/2005وثيقة رقم  1
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م جملس جديد حلقوق اإليسان على التغلب على بعض املشاكل املتنامية واملرتبطة باللجنة مما يسمح وسيساعد قيا
  1يسان.اإلبإعادة تقييم شامل لفعالية آلية األمم املتحدة احلكومية الدولية من أجل التصدي لشواغل حقوق 

، أمام جلنة حقوق اإليسان عن مهمة رئيسية جديدة 2005 أبريل 7كما أكد يف خطابه الذي ألقاه يف 
ث من ايتهاكات دتوكل جمللس حقوق اإليسان تتمال يف استعراض أقران.... وقيام اجمللس بالتصدي ملا قد حي

جسيمة وسافرة ومن مث ينبغي أن يكون اجمللس قادرا بالفعل على اسرتعاء اهتمام اجملتمع العاملي إىل األزمات 
حقوق اإليسان واملسامهة  الدويل قايونالبغي للمجلس أن يضطلع بدور حموري يف اإلشراف على ن. كما يامللحة..

يف تفسريه وتطويره وأن يعزز أيضا األعمال اجلوهرية اليت تضطلع هبا منظومة اهليئات املعاهدات اليت سامهت كاريا 
إمكايه أن يساعد يف عملية تبسيط وتعزيز يف تطوير القايون الدويل على مدى السنوات العشرين املاضية وب

وفتح األمين العام في أخر تقرير مجال الحرية للدول األعضاء املنظومة لالضطالع بواليتها على حنو أفضل. 
في أن تختار طبيعة مجلس حقوق اإلنسان كجهاز رئيسي مثله مثل مجلس األمن والمجلس االقتصادي 

يثاق، أو هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة فلن يستدعي تعديال واالجتماعي، وهذا يستدعي تعديال للم
. واقرتح األمني العام يف أخر تقريره رؤيته يف تشكيلة اجمللس وحجمه، مع ترك احلرية الكاملة للدول للميثاق

  2األعضاء يف آخر املطاف يف اختاذ القرار املناسب إليشاء جملس حقوق اإليسان.

إىل توافق مَجَع بني اآلراء الفقهية واجلهود الفردية لبعض الدول للدعوة إىل وهكذا خنلص يف األخري 
استعاضة جلنة حقوق اإليسان مبجلس حلقوق اإليسان، وبعدها اإلمجاع الدويل الذي شهده على ضرورة إصالح 

األمني العام تقارير  ، وصوال إىل2000آلية حقوق اإليسان بداية من إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية لسنة 
لألمم املتحدة بالتأكيد صراحة على إيشاء جملس حلقوق اإليسان خلفا للجنة حقوق اإليسان ملواكبة تطور 

، مما أدى يف أخر املطاف بإقرار الدول األعضاء يف األمم منظومة األمم املتحدة خاصة يف جمال حقوق اإليسان
  املتحدة على قرار إيشاء جملس حقوق اإليسان.

 

 

                                                           
. 1،2، ص 2005مارس 23 مذكرة تفسريية مقدمة من األمني العام، املؤرخة يف  A/59/2005/Add1أيظر وثائق اجلمعية العامة، وثيقة رقم  1

 .18/06/2014أطلع عليه يوم  m#551http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htعلى الرابط التايل: 
 املرجع يفسه. 2
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 الخاصة بإنشاء مجلس حقوق اإلنسانالجمعية  الثاني: قراراتالمطلب 

ايتهت اجلهود اليت بذلت من قبل اجملتمع الدويل إىل إرساء فكرة إيشاء جملس حقوق اإليسان تابع لألمم 
رار إيشاء املتحدة، ويف هذا الصدد يشري إىل أهم اخلطوات اليت اختذهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة للوصول إىل ق

 جملس حقوق اإليسان.

 2005أكتوبر  24المؤرخ في  (60/1)الفرع األول: قرار الجمعية العامة رقم 

ايتهت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد اجلهود اليت بذهلا األمني العام لألمم املتحدة يف إطار حماوالت 
ملوضوع للنقاش أمام مؤمتر قمة العامل يف سبتمرب إصالح وجتديد األمم املتحدة للحفاظ على مصداقيتها، إىل طرح ا

 ، ملناقشة كيفية اداء اجمللس مهامه، وكل ما يتعلق باجمللس من حيث احلجم وتشكيل وإيشاء اجمللس.2005

لنتائج  ، الذي جاء كتتويج2005أكتوبر  24، املؤرخ يف 60/1ويشري هنا إىل قرار اجلمعية العامة رقم  
، حيث أشار إىل عقد العزم على إيشاء جملسا حلقوق اإليسان، وطالب القرار 2005لعام مؤمتر القمة العاملي 

رئيس اجلمعية العامة إجراء مفاوضات تتسم بااليفتاح والشفافية والشمول وتكتمل يف أقرب وقت ممكن خالل 
أساليب عمله الدورة الستني، وذلك هبدف إقرار والية اجمللس وطرائقه ومهامه وحجمه وتشكيله وعضويته و 

  1وإجراءاته.

 وع قرار إنشاء مجلس حقوق اإلنسانالفرع الثاني: مشر 

يف دورهتا الستون مشروع القرار  -Jean Pingجون بني  -قدم رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
فرباير  24، من جدول األعمال وذلك بتاريخ 120، 46املتعلق بإيشاء جملس حقوق اإليسان حتت البندين 

، وتضمن املشروع ديباجة وستة عشر بندا، يقر إيشاء جملسا حلقوق اإليسان مقره جنيف، حيل حمل جلنة 2006
 47حقوق اإليسان ويكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة وليس للمجلس االقتصادي واالجتماعي، يتألف من 

  2دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء اجلمعية العامة.

                                                           
. على الرابط 45(، ص 160، 157، فقرة )2005أكتوبر  24، املؤرخ يف A/RES/60/1، مستند رقم 60/1أيظر قرار اجلمعية العامة رقم  1

أطلع   ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf-dds-http://daccessالتايل:
 .  22/06/2014عليه يوم 

dds-http://daccess-الرابط التايل: ، على A/60/L.48أيظر مشروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامة، وثيقة رقم  2
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

23/06/2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement
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أن جيري اجمللس بناء على معلومات موضوعية وموثوق هبا، استعراض  يت وردت يف املشروعوأهم الطلبات ال
مبا  وتعهداهتا يف جمال حقوق اإليسان، بالتزاماهتادوريا شامال لتقييد كل دولة وإىل مدى وفاء الدول األعضاء 

راض شكل آلية تعاون، تستند إىل يكفل مشولية التطبيق واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول وسيتخذ هذا االستع
حوار تفاعلي ومبشاركة كاملة من البلد املعين مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات، وتكّمل هذه اآللية عمل 
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وال تكرر عملها، وسيضع اجمللس طرائق عمل آلية االستعراض الدوري الشامل 

 1ت يف غضون عام واحد من ايعقاد دورته األوىل.وما يلزمها من اعتمادا

ويف الفقرة )و( من ذات البند للمشروع، خول جمللس حقوق اإليسان االسهام من خالل احلوار والتعاون،  
  2يف منع حدوث ايتهاكات حلقوق اإليسان واالستجابة سريعا يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان.

  .(60/251)الفرع الثالث: قرار إنشاء مجلس حقوق اإلنسان، 

، 2006فرباير  24بعد عرض مشروع قرار جملس حقوق اإليسان على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
، 120و 46ويف الدورة الستني للجمعية العامة حتت البندين 3وبعد التعديالت الطفيفة اليت طرأت على املشروع،

، القاضي بإيشاء 2006مارس  15املؤرخ يف  60/251من جدول األعمال اختذت اجلمعية العامة قرارها رقم 
( من ميااق األمم املتحدة بأن " للجمعية العامة أن تنشئ 22جملس حقوق اإليسان وفق ما خول هلا يص املادة )

، وأربعة امتناعصوتا بنعم مقابل ثالثة أصوات  170من الفروع الاايوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها". ب 
وقد وضع القرار حدا ملراحل عديدة من النقاشات حول طبيعة وتركيبة وعمل جملس حقوق  4أصوات ضد.

  5اإليسان.

على اهم ما ورد يف ديباجة قرار اجلمعية وإىل والوظائف واملهام املسندة إليه وإىل االجراءات  االطالعحناول 
 القيام مبهامه كجهاز فرعي تابع للجمعية العامة. اليت ختول له

                                                           
 ، املرجع السابق.A/60/L.48مشروع قرار مقدم من رئيس اجلمعية العامة، وثيقة رقم  1
 املرجع يفسه. 2
طرأت تعديالت طفيفة على مشروع إيشاء جملس حقوق اإليسان، وهذه التعديالت مل متس جوهر القرار بقدر ما مست اجلايب الشكلي للقرار وقد  3

ل، الفقرة األوىل من ديباجة املشروع جاءت على الشكل التايل: " إذ تؤكد من جديد ..... حل املسائل جتاوزت العشرون تعديال فعلى سبيل املاا
ء بالصيغة الدولية..." عدلت يف القرار على الشكل التايل: " إذ تؤكد من جديد....على حل املشاكل الدولية". يف البند الاالث من مشروع القرار جا

يقوم أيضا بتعزيز التنسيق الفعال...". عدلت يف القرار على الشكل التايل:" تقرر أيضا.... وينبغي أن يقوم اجمللس أيضا  التالية: " تقرر أيضا.... وأن
 بتعزيز التنسيق الفعال....إخل". 

 ، مجهورية جزر مارشال، بالو.الدول املمتنعة هي: بالروسيا، إيران، فنزويال. أما الدول اليت ضد القرار هي: الواليات املتحدة األمريكية، إسرائيل 4
5 Anne Weber, op.cit., pp.322, 323. 
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 أوال: الديباجة

ورد يف ديباجة القرار التأكيد على املقاصد واملبادئ املكرسة يف ميااق األمم املتحدة، مبا يف ذلك تنمية 
واحلريات العالقات الودية بني األمم والتعاون الدويل حلل املشاكل الدولية، وعلى تعزيز احرتام حقوق اإليسان 

 األساسية للجميع والتشجيع على ذلك.

كما أكدت الديباجة على الشرعية الدولية حلقوق اإليسان وصكوك حقوق اإليسان األخرى، وأن مجيع 
ألمهية اخلصوصيات الوطنية واإلقليمية واخللفيات  االعتبارحقوق اإليسان عاملية وغري قابلة للتجزئة، مع وضع 

 1لدينية، ومن واجب الدول تشجيع ومحاية مجيع حقوق اإليسان واحلريات األساسية.التارخيية والاقافية وا

كما شددت ديباجة القرار على مسؤولية الدول طبقا مليااق األمم املتحدة، عن احرتام حقوق اإليسان 
أو دين، واحلريات األساسية للجميع دون متييز من أي يوع بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس، أو اللغة أو ال

 أو املولد أو أي وضع أخر. االجتماعياألفكار السياسية، أو املنشأ الوطين أو 

وأعرتف القرار يف ديباجته على أن السالم واألمن والتنمية وحقوق اإليسان هي الدعائم اليت تقوم عليها 
 منظومة األمم املتحدة وأسس األمن اجلماعي والرفاه، وأن الكل يعزز بعضه بعضا.

أكدت الديباجة على ضرورة تواصل الدول من اجل تعزيز احلوار وتوسيع آفاق التفاهم فيما بني  كما
احلضارات والاقافات واألديان، ودور وأمهية الدول واملنظمات االقليمية واملنظمات غري احلكومية واهليئات الدينية 

 .ووسائط اإلعالم يف تشجيع التسامح، وحرية الدين واملعتقد واحرتامها

وأشاد القرار يف ديباجته أيضا بإجنازات جلنة حقوق اإليسان، وطالب بااللتزام عند النظر يف قضايا حقوق 
، والقضاء على أسلوب املعايري املزدوجة والتسيس، بالنسبة لآللية وااليتقائيةاإليسان مببادئ العاملية واملوضوعية 

 اجلديدة املتمالة يف جملس حقوق اإليسان.

بتعزيز آلية األمم املتحدة حلقوق اإليسان هبدف التمتع  االلتزامديباجة القرار أكد مرة أخرى على  ويف آخر 
 2الفعلي بكل حقوق اإليسان، وحتقيقا هلذه الغاية مت إيشاء جملس حقوق اإليسان.

                                                           
، على الرابط التايل: 2006مارس  15( املؤرخ يف 60/251اجلمعية العامة القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان رقم ) أيظر القرار 1

-dds-http://daccess
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement أطلع عليه يف .

23/06/2014. 
 .234حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص  2

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/502/64/PDF/N0550264.pdf?OpenElement
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 : وظائف ومهام مجلس حقوق اإلنسانثانيا

تتمال الوظيفة الرئيسية جمللس حقوق اإليسان يف مسؤولية تعزيز االحرتام العاملي حلماية مجيع حقوق 
اإليسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز من أي يوع وبطريقة عادلة ومنصفة، وقد أورد صلب القرار تسعة 

على أهم وظائف ومهام جملس حقوق  للوقوف باختصاربنود تابت املهمة املسندة إليه، يتطرق هلذه البنود 
 اإليسان.

 الوظيفة األولى .1

قرار إيشاء جملس حقوق اإليسان، تتمال يف النهوض بالتاقيف والتعلم يف  اليت ميكن أن يستخلصها منو    
جمال حقوق اإليسان، فضال عن اخلدمات االستشارية، واملساعدة التقنية وبناء القدرات على أن جيري توفريها 

وسيكون عمل اجمللس يف هذا اجملال بالتعاون مع املفوض 1بالتشاور مع الدول األعضاء املعنية ومبوافقتها،
2السامي لألمم املتحدة حلقوق اإليسان الذي له مهام مماثلة.

 

3:المتعلقة بجميع حقوق اإلنسان الموضعيةاالضطالع بدور منتدى للحوار بشان القضايا  .2
 

وعند االقتضاء  وباستعراضهايضطلع جبميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإليسان إذ    
. هذا بالرغم من أن األصلية. إخلحتسينها وترشيدها، مال قضايا الفقر يف العامل، حق التنمية، حالة الشعوب 

4النظر يف مركزه كجهاز رئيسي. إعادة ايتظارالعامة، يف  للجمعيةطبيعة اجمللس ال تزال كهيئة فرعية تابعة 
 

 توصيات المجلس .3

بتقدمي توصيات للجمعية العامة هتدف إىل مواصلة تطوير القايون الدويل يف  جملس حقوق اإليسانيقوم    
ويعد مشاريع معيارية مال ما كايت عليه جلنة حقوق  اقرتاحاتجمال حقوق اإليسان، وله أيضا ان يقدم 

                                                           
 املرجع السابق. (،5فقرة )أ( من البند ) ،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1

2 Claudio ZANGHI, « De la commission au conseil des droits de l’homme des Nations Unies, 
une reforme réalisée », Les droits de l'homme : une nouvelle cohérence pour le droit 
international ?. Colloque des 17 ,18 et 19 avril 2008, sous la direction de Rfaa Ben Achour et 
Salim Loghmani, Faculté des Sciences juridiques Politiques et sociales de Tunis, pp.154,155. 

  .السابق املرجع ،(5) البند من( ب) فقرة ،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 3
مصر، اجمللد الرابع  عنان عمار، " إيشاء جملس حقوق اإليسان التابع لألمم املتحدة هل هو جمرد إجراء شكلي؟"، اجمللة املصرية للقايون الدويل، 4

 .227،226، ص 2008والستون، 
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اإليسان اليت قدمت العديد من مشاريع ختص العديد من االتفاقيات واالعاليات اليت وافقت عليها األمم 
  1املتحدة.

 تشجيع الدول األعضاء .4

داف اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق اإليسان، ومتابعة االه االلتزاماتعلى أن تنفذ بالكامل    
وااللتزامات املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإليسان املنباقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم 

 إخل...... 2املتحدة

 معالجة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان .5

يف سياق منع االيتهاكات احملتملة حلقوق اإليسان، يقوم اجمللس مبعاجلة حاالت ايتهاك حقوق اإليسان،    
مبا فيها االيتهاكات اجلسيمة واملنهجية، وتقدمي توصيات بشأهنا، كما يساهم من خالل احلوار والتعاون، يف 

وله أيضا  3منع حدوث ايتهاكات حقوق اإليسان واالستجابة فورا يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان.
  4الوضع. ةالتعامل بصفة مباشرة مع الدول يف حالة خطور 

 حقوق اإلنسان والمفوض الساميمجلس  .6

مبجلس حقوق اإليسان فإن له يفس الدور الذي أسند إليه يف جلنة  فيما يتعلق بعالقة املفوض السامي   
حقوق اإليسان، وجمللس حقوق اإليسان دور يف إمكايية النظر يف ضبط وتوسيع هذه العالقة خصوصا فيما 

  5االستعراض الدوري الشامل.يتعلق مبا يؤثر يف مصادر املعلومات اخلاصة ب

 التعاون .7

أي يشاط جمللس حقوق اإليسان جيب ان ينفذ بالتعاون الوثيق مع الدول، وهذه طبيعة كل اهليئات اليت    
تتألف عضويتها من الدول، غري ايه أضيف للمجلس معيار أخر يتمال يف املنظمات اإلقليمية واملنظمات 

حكام هذا أوقد مت النص عن  الوطنية للدفاع عن حقوق اإليسان ودور اجملتمع املدين يف جمال حقوق اإليسان،

                                                           
1 Claudio ZANGHI, op.cit., p155. 

 املرجع السابق.(، 5فقرة )د( من البند ) ،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 2
 . (5الث، والفقرة )و( من البند )البند الا  ،املرجع يفسه 3

4 Claudio ZANGHI, op.cit., p156. 
5 Ibid, op.cit., p156. 
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املعيار يف ديباجة القرار إذ تعرتف بأن املنظمات غري احلكومية تضطلع بدور هام على كل من الصعيد الوطين 
  1واإلقليمي والدويل يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان.

 التوصيات .8

مواصلة تطوير القايون كما حيق جمللس حقوق اإليسان بتقدمي توصيات إىل اجلمعية العامة هتدف إىل  
الدويل حلقوق اإليسان، كما حيق له أيضا تقدمي توصيات تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإليسان إىل كل من 

  2الدول واملنظمات الدولية.

 التقرير السنوي  .9

ويف األخري وكما هو معروف بالنسبة للهيئات الفرعية، يقوم اجمللس بتقدمي تقرير سنوي إىل اجلمعية   
  3مة.العا

 ثانيا اإلجراءات الشكلية للقرار

، اجلايب الشكلي جمللس حقوق اإليسان خبصوص العضوية يف (60/251)حدد قرار اجلمعية العامة 
اليت جيب أن تتوفر يف طالب العضوية، كما يص على مدة الدورات، والنظام الداخلي  والصفاتاجمللس وشروطها، 

 الذي حيكم سري عمل اجمللس، وغريها من الشروط الشكلية لضمان سري جملس حقوق اإليسان.

( عضوا من الدول 47من القرار على عضوية اجمللس حيث حدد العضوية ب ) البند السابعفقد يص 
بأغلبية أعضاء اجلمعية العامة، وتستند عضوية اجمللس إىل التوزيع اجلغرايف العادل. وتفتح  تخاهبماياألعضاء، يتم 

باب عضوية اجمللس أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم أملتحدة مع مراعاة إسهام املرشحني يف تعزيز ومحاية 
اجمللس يرتكب ايتهاكات جسيمة  حقوق اإليسان، وللجمعية العامة احلق يف تعليق عضوية أي عضو من أعضاء

 4ومنهجية حلقوق اإليسان، وذلك بأغلبية ثلاي األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف التصويت.

                                                           
1 Claudio ZANGHI, op.cit., p 156.  

  املرجع ،(5) البند من( ط)و(د) فقرة ، 2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 2
 .السابق

 املرجع يفسه. 3
 .املرجع يفسه، البند السابع والاامن 4
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على حتلي األعضاء املنتخبون يف اجمللس بأعلى املعايري يف تعزيز ومحاية حقوق  البند التاسعكما تقرر يف 
 1الدوري الشامل خالل فرتة عضويتهم. لالستعراضخضعوا وأن يتعاويوا مع اجمللس تعاويا كامال و  ،اإليسان

على أن جيتمع اجمللس بايتظام طوال العام، وأن يعقد  البند العاشروخبصوص اجتماعات اجمللس فقد يص 
ما ال يقل عن ثالث دورات يف السنة، بينها دورة رئيسية، متتد لفرتة ال تقل مدهتا عن عشرة أسابيع، وجيوز له 

رات استانائية، عند االقتضاء، بناء على طلب من احد األعضاء اجمللس، حيظى بتأييد ثلث أعضاء أيضا عقد دو 
 اجمللس.

النظام الداخلي للمجلس الذي تعمل به جلان اجلمعية العامة، مامل تقرر  الحادي عشروأقر القرار يف البند 
معهم، مبا فيهم الدول غري األعضاء يف اجلمعية أو اجمللس خالف ذلك، كما قرر مشاركة املراقبني والتشاور 

اجمللس، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، فضال 
 عن املنظمات غري احلكومية.

قيقي، على الشفافية والعدالة واحلياد لتفضي إىل إجراء حوار حالبند الثاني عشر كما أكد القرار أيضا يف 
وأن تكون قائمة على النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة الحقة تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح 

 2بالتفاعل املوضوعي مع االجراءات واآلليات اخلاصة.

 وسنستعرض أحكام يظام العضوية يف جملس حقوق اإليسان بالتفصيل يف املبحث املوايل من هذا الفصل.

 حكام العضويةأي: تركيبة المجلس و المبحث الثان

هذا بالرغم من  ،جاءت تركيبة جملس حقوق اإليسان شبيه متاما على ما كايت علية جلنة حقوق اإليسان
االيتقادات اليت وجهت إىل طبيعة تركيبة اللجنة، فقد يص قرار اجلمعية العامة على تركيبة جملس حقوق اإليسان 

ن تتوفر لطاليب العضوية يف جملس حقوق أيف املادة السابعة، كما أورد يص املادة الاامنة على الشروط اليت جيب 
 يف املطلبني التاليني. فيهحقوق اإليسان وشروط العضوية  اإليسان، يتطرق إىل كل من تركيبة جملس

 المطلب األول: تركيبة مجلس حقوق اإلنسان.

، من قبل الفريق رفيع املستوى املعين "بالتهديدات والتحديات 2004ديسمرب  2يف التقرير الذي يشر يف 
التقرير بزيادة اعضاء جلنة حقوق  فقد أوصى :" عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة"والتغيري" واملعنون ب

                                                           
 .(9فقرة )د(و)ط( من البند ) ،2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1
 الااين عشر.، البند املرجع يفسه 2
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 1اإليسان لتصبح ذات عضوية عاملية، األمر الذي من شأيه أن يلزم مجيع األعضاء بامليااق وتعزيز حقوق اإليسان.
" في جو من الحرية وخالفا ملا جاء يف تقرير الفريق رفيع املستوى، طالب األمني العام لألمم املتحدة يف تقريره 

حتديد عضوية جملس حقوق اإليسان ومدة  2."التنمية واألمن وحقوق اإلنسان للجميعأفسح: صوب تحقيق 
عضوية أعضائه، لينتهي اخلالف يف األخري عند اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبال وسطا يتمال يف تقليل عدد 

 عضوا يف جملس حقوق اإليسان.  47عضوا اليت كايت تشغلها جلنة حقوق اإليسان إىل  53العضوية من 

يتألف مجلس حقوق اإلنسان من سبع لبند السابع ينص على: " وقد جاء القرار يف األخري وفق ا
السري المباشر  باالقتراعمن الدول األعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة  (47) وأربعين دولة

عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات اإلقليمية على  وبشكل فردي، وتستند
وستة  ،: ثالثة عشر لمجموعة الدول اإلفريقية، وثالثة عشر لمجموعة الدول اآلسيويةالنحو التالي

لمجموعة دول أوروبا الشرقية، وثمانية لمجموعة دول امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وسبعة 
وز إعادة لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، وتمتد فترة والية أعضاء المجلس ثالث سنوات وال تج

  انتخابهم مباشرة بعد شغل واليتين متتاليتين".

وهكذا جاء البند السادس من قرار اجلمعية العامة ليحدد الطبيعة السياسية لرتكيبة جملس حقوق اإليسان 
عضاء اجمللس من ممالي الدول وليس بالتمايل أمال ما كايت عليه جلنة حقوق اإليسان، وذلك من خالل ايتخاب 

 3لذي جيعل األعضاء يعملون بصفتهم الشخصية ال بوصفهم ممالني حلكوماهتم.الشخصي ا

يف اإليسان حناول دراسة يسب كل جمموعة يف جملس حقوق اإليسان مقارية بالعضوية يف جلنة حقوق 
 اجلدول التايل:

 مجلس حقوق اإلنسان لجنة حقوق اإلنسان المجموعات الجغرافية
%28,30 15 جمموعة الدول اإلفريقية  13 27,66%  
%22,64 12 جمموعة الدول اآلسيوية  13 27,66%  

الالتينيةجمموعة دول أمريكا   11 20,76%  8 17,02%  
%9,43 5 جمموعة دول اوروبا الشرقية  6 12,77%  

                                                           
 .101. املرجع السابق، ص 285بند  A/59/565أيظر وثيقة رقم   1
 .63، ص 182املرجع يفسه، بند   2
 .239حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص   3
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%18,87 10 جمموعة دول أوروبا الغربية ودول اخرى  7 14,89%  
%100 53 اجملموع:...............................  47 100%  

 جدول يبني تركيبة جملس حقوق اإليسان مقارية برتكيبة جلنة حقوق اإليسان. 

يف يسبة التمايل لبعض اجملموعات مال اجملموعة  اخنفاضويظهر من خالل التوزيع اجلغرايف أن هناك 
اإلفريقية اليت فقدت منصبني مقارية لعضويتها سابقا يف جلنة حقوق اإليسان غري أن هذا الرتاجع مل يؤثر على 

 الالتينية(، كما فقدت جمموعة أمريكا 47يسبة متايل اجملموعة يف اجمللس مقارية بسقف العضوية احملدد ب )
ييب ثالثة مقاعد األمر الذي أثر سلبا على يسبة متايلها يف اجمللس، أما بالنسبة جملموعة أوروبا الغربية والبحر الكار 

ودول أخرى فقد فقدت ثالثة مقاعد مما أثر بشكل سليب كذلك على يسبة متايلهما يف اجمللس، يف حني استفادت  
  مع زيادة يف يسبة التمايل. إضافينيكال من اجملموعة األسيوية وجمموعة أوروبا الشرقية على مقعدين 

وتأيت تركيبة جملس حقوق اإليسان بالنظر إىل جايبها السياسي مغايرة ملا كايت علية تركيبة جلنة حقوق 
مها اجملموعتان اإلفريقية واآلسيوية،  واأليديولوجيةاإليسان، فاجملموعات اليت تعد اكار تقاربا يف الوجهة السياسية 

(، وهذا ما يؤهل 47صوتا من بني  26يؤدي بالضرورة إىل أغلبية عدد األصوات يف اجمللس ) والتحالف بينهما
يف قدرهتما على فرض آرائهما من خالل االحنياز لكل من منظمة املؤمتر العامل اإلسالمي ومنظمة حركة عدم 

يوع القضايا اليت تطرح  متايلهما يف اجملموعتني األكار متايال يف جملس حقوق اإليسان، وهذا ما يعكس بوضوح
 1.جملس حقوق اإليسانجندة أعلى 

 ي: أحكام نظام العضوية في المجلسالمطلب الثان

يف البند الاامن حناول التطرق إىل األحكام اخلاصة بشروط الرتشح وإجراءات  الواردةمن خالل األحكام 
 التصويت، والعضوية.

 الفرع األول: الترشح لعضوية المجلس.

إىل البند الاامن  استنادالدول األعضاء يف األمم املتحدة احلق يف الرتشح لعضوية جملس حقوق اإليسان  
، وعلى الدول الراغبة يف الرتشح أن تبلغ األماية العامة يف (60/251)من قرار إيشاء جملس حقوق اإليسان رقم 

، ووفق االطالعبغرض  األعضاءعلى مجيع الدول رغبتها بالرتشح إلدراجها بعد ذلك يف قائمة املرتشحني وتوزيعها 

                                                           
1 CLAIRE Calljon, op.cit., p.105 et suit. 
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أعضاء اجمللس، اسهام  ايتخاهبافإن الدول األعضاء يف األمم املتحدة ملزمة بأن تراعي لدى  1،البند الاامن
املرشحني يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان وما أبدوه جتاهها من تعهدات والتزامات بصفة طواعية. وعليه فإن 

التحلي بأعلى املعايري يف تعزيز ومحاية حقوق  نتخبون جمللس حقوق اإليسان جيب أن يراعى فيهاألعضاء امل اختيار
الدوري الشامل خالل  االستعراضمبوجب آلية  لالستعراضاإليسان، وأن يتعاويوا مع اجمللس تعاويا كامال وخيضعوا 

  2فرتة عضويتهم.

وعليه تكون الدول أمام حتقيق أول شرط للرتشح أن تتعهد كتابيا أمام الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
جبملة من التعهدات لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان، ويتم يشر هذا التعهد للرتشح على موقع اجلمعية العامة لألمم 

 املتحدة. 

 الفرع الثاني: إجراءات التصويت.

مة لألمم املتحدة اهليئة الوصية جمللس حقوق اإليسان وبالتايل فهي اليت تشرف على تعد اجلمعية العا
: إليه األمني العام يف تقريره اوعلى خالف ما دع 3،أعضاء جملس حقوق اإليسان وفق يظامها الداخلي ايتخاب

لس بأغلبية بايتخاب أعضاء اجمل "في جو من الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية، واألمن وحقوق اإلنسان".
إال أن القرار املنشئ جمللس حقوق اإليسان جاء على خالف  4ثلاي األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف التصويت،

باالقرتاع السري املباشر  (47)أعضاء اجمللس ال  ايتخابذلك، واستنادا إىل البند السابع من القرار أكد على 
  5وبشكل فردي من قبل أغلبية أعضاء اجلمعية العامة أي باألغلبية البسيطة.

املقاعد املتبقية  ايتخاب( صوتا يف االقرتاع السري، تعد دوال منتخبة، وجيري 97فالدول اليت تتحصل على )
األعضاء بغض النظر عما إذا كايت قد وختص اجلولة األوىل مجيع الدول  ،ن ينتخب مجيع أعضاء اجمللسأإىل 

عليها،  االقرتاععلنت عن ترشحها أم ال، أما اجلوالت الاالث اليت تلي اجلولة األوىل فتقتصر على الدول اليت مت أ
مبعىن أيه عن كل مقعد شاغر تكون الدول األعضاء مقصورة على اإلدالء بأصواهتا على واحد من املرشحني 

 دد من األصوات يف االقرتاع السابق.كرب عأاللذين حصال على 

                                                           
 املرجع السابق.، البند الاامن، 2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1
. ولالطالع اكار على هذا املوضوع أيظر املطلب األول من املبحث الاالث، آلية االستعراض الدوري الشامل، 271التاسع، ص ، البند املرجع يفسه 2

 .250الفصل الااين من الباب الااين، ص
لالطالع على النظام الداخلي للجمعية العامة، أيظر موقع اجلمعية العامة على الرابط التايل:  3

http://www.un.org/ar/ga/documents/index.shtml  01/07/2014أطلع عليه يوم. 
 .63،املرجع السابق، ص 183، بند A/59/2005أيظر وثيقة رقم   4

5 CLAIRE Calljon, op. cit., pp. 126,129. 

http://www.un.org/ar/ga/documents/index.shtml
http://www.un.org/ar/ga/documents/index.shtml
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وإذا كان ال يزال يوجد بعد اجلوالت الاالث املقصورة من االقرتاع مقاعد شاغرة يف هذه احلالة جيب إشغاهلا 
من كل منطقة، فإن الرتشح للجوالت الاالث التالية ستكون مرة أخرى مفتوحة جلميع الدول األعضاء عن تلك 

مجيع املقاعد السبعة  استفاءإىل أن يتم املنطقة لشغل ذلك املقعد فيستمر االقرتاع غري املقصور من جديد 
  1(.47واألربعون )

( صوتا تكون قد استوفت 97ووفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة فإن أي دولة عضو حتصلت على )
عضوية اجمللس، وهي األغلبية البسيطة اليت تتطلب احلصول على مقعد يف اجمللس، ويف حالة حصول عدد من 

(، ففي هذه احلالة يتم اإلعالن عن 47(، عدد املقاعد املطلوبة أي )97لبية البسيطة )الدول املرشحة األغ
 2املنتخبني بأكرب عدد من األصوات ليتم شغل املقاعد املطلوبة.

 الفرع الثالث: العضوية في المجلس

البند  يفتح باب العضوية يف جملس حقوق اإليسان أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وفق يص
حيث أيه ميكن لكل دولة أن ترشح يفسها للعضوية يف  3 (60/251) الاامن من قرار اجلمعية العامة رقم

اجمللس، وتبلغ األماية العامة كما سبق وأن ذكريا يف تركيبة اجمللس، عن ترشحها حىت تدرج يف قائمة املرشحني، 
ومتتد فرتة والية أعضاء اجمللس ثالث سنوات وال جيوز  ،لالطالعلتوزع على مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 

أيه يف كل  أي إعادة ايتخاهبم مباشرة بعد شغل واليتني متتاليتني، وتكون فرتات ايتخاب أعضاء اجمللس متداخلة،
عضاء اجمللس على ثالثة مراحل أي على مدى مرور كل ثالث سنوات يكون قد مت جتديد أسنة جيدد جزء من 

لس بالكامل. ولكي يتسىن ذلك فإيه البد أن تكون هناك حالة خاصة بالرتكيبة األوىل للمجلس سنة أعضاء اجمل
 4، حيث وزعت ثالث مدد خمتلفة على مجيع املناطق اجلغرافية واليت يوضحها يف اجلدول التايل.2006

 المنطقة الجغرافية
عدد 

 المقاعد

 لسنة

عدد 
 المقاعد

 لسنتين

 عدد المقاعد

 لثالث سنوات

مجموع 
 عدد

 المقاعد

 13 05 04 04 مجموعة الدول اإلفريقية

                                                           
 .243،242حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص   1
 .244املرجع يفسه، ص   2
 املرجع السابق.البند الاامن،  ، 2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار  3
 .108رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص   4
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 13 05 04 04 مجموعة دول أسيا والمحيط الهادي

والكاريبي الالتينيةمجموعة دول امريكا   02 03 03 08 

 07 03 02 02 مجموعة دول اوروبا الغربية ودول أخرى

 06 02 02 02 مجموعة دول أوروبا الشرقية

 47 18 15 14 المجموع:..................................

 1جدول يبني تداخل عضوية اجمللس ملدى ثالث سنوات.

، حسب البند الرابع 2014، 2009، و2006وعلى هذا األساس فقد تشكلت عضوية اجمللس لسنة 
الذي يص على أن تكون فرتات والية األعضاء متداخلة على أن يتخذ قرار إجراء  (60/251) عشر من قرار

وقد جاءت عضوية جملس حقوق  2األوىل حبسب القرعة، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل. االيتخابعملية 
 ، على النحو التايل:2014اإليسان لسنة 

 قائمة باألعضاء الحاليين

 3حبسب اجملموعات اإلقليمية. 2014اإليسان العضوية احلالية جمللس حقوق 

دول آسيا مجموعة  الدول اإلفريقية
 والمحيط الهادي

 دول أوروبا الشرقية
دول أمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر 
 الكاريبي

دول اوروبا الغربية 
 ودول أخرى

2016اجلزائر  2016الصني   2014)ج( التشيكية   2015األرجنتني   2014النمسا    
2014بنن  2014اهلند   2015استوييا   2015الربازيل   2016فريسا    

2014بوتسوايا  2014إيدوييسيا   2015اجلبل األسود   2014شيلي   2015أملاييا    
بوركينا فاسو 

2014 
2015اليابان  2014روماييا   2014كوستاريكا   2015إرلندا    

                                                           
 .110، ص  السابق املرجع عمار، حممود أمحد سيد رضوى  1
 املرجع السابق.البند الرابع عشر،  ، 2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار  2
:  أيظر موقع جملس حقوق اإليسان على الرابط التايل 3

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/MembersByGroup.aspx  أطلع عليه يوم
02/07/2014. 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/MembersByGroup.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/MembersByGroup.aspx
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2014الكويغو  2015كازاخستان   اإلحتاد الروسي  
2016 

2016كوبا  2014إيطاليا    

كوت ديفوار 
2015 

2014الكويت  2016مقدوييا   2016املكسيك   2016إرلندا    

2015إثيوبيا  جزر املالديف  
2016 

2014بريو   2015امريكا    
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أما خبصوص مدة العضوية يف جملس حقوق اإليسان فقد حددت باالث سنوات وال جيوز إعادة ايتخاهبم 
 اعتبارامن قبل اجلمعية العامة  ايتخبتوتكتسب صفة العضوية الدولة اليت  1مباشرة بعد شغل واليتني متتاليتني،

من تاريخ إعالن يتيجة فوزها، على أن يتم احتساب مدة العضوية اعتبار من تاريخ أول اجتماع للمجلس الذي 
 2حتدده اجلمعية العامة وينتهي بعد هذا التاريخ باالث سنوات.

وق، من بينها احلق يف ومبجرد حصول الدولة على عضوية اجمللس تكتسب الدولة بعدها العديد من احلق
حضور الدورات واملشاركة يف اجللسات والنقاشات، واحلق يف التصويت على القرارات واملقررات والبيايات 
املطروحة للنقاش أمام اجمللس، وحقها يف تقدمي مشاريع على اجمللس، واملشاركة يف املناقشات كدولة عضو، وحقها 

 3وغريها ....إخل. استانائيةلطلب دورة  يف طلب عقد دورات استانائية أو تأييدها

ويف احلاالت اليت ترتكب فيها الدولة العضو ايتهاكات جسيمة حلقوق اإليسان حيق للجمعية العامة أن 
تقرر بأغلبية ثلاي األعضاء احلاضرين املشرتكني يف التصويت تعليق عضويتها من اجمللس وهو ما يعين حرمان الدولة 

  4اجمللس بقدر املدة اليت تعلق فيها عضويتها وفق ما هو منصوص عليه يف البند الاامن.من ممارسة حقوقها يف 

                                                           
 .املرجع السابقالبند السابع،  ، 2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1
 .244حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص  2
 .254، ص املرجع يفسه 3
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وتعليق العضوية وفق النص جاء بصفة مؤقتة، أي مبفهوم املخالفة جيوز للدولة العضو اليت ُعلقت عضويتها 
ب قرار أيضا من اجلمعية أو الكف عن االيتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبتها، مبوج االستجابةأن تسرتدها يف حالة 
  1ثلاي األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف التصويت. وبأغلبيةالعامة لألمم املتحدة 

جسيمة حلقوق  ايتهاكاتويف يفس الوقت مل يتطرق القرار على إلغاء العضوية كجزاء للدول اليت ترتكب 
طبيعة العضوية يف جملس حقوق اإليسان اإليسان، ويعتقد أن السكوت عن مال هذا اجلزاء كان متعمدا، كون أن 

بتعليق العضوية دون إلغائها، وعودة  االكتفاءدى بالقرار أمؤقتة، ومادامت كذلك فال تتطلب كل هذا اإلجراء مما 
الدولة إىل عضوية اجمللس يتوقف على مدى التزامها والكف عن االيتهاكات اجلسيمة حلقوق اإليسان، أو البقاء 

 ن تنتهي مدة عضويتها دون أن يتطلب من اجملتمع الدويل إلغاء عضوية الدولة.أعلى تعليق عضويتها، إىل 

 األعضاء في مجلس حقوق اإلنسان يرالفرع الرابع: الممثلون غ

حيق لغري األعضاء يف جملس حقوق اإليسان من الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء، 
 اجتماعاتواملنظمات الدولية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان فضال عن املنظمات غري احلكومية حضور 

، على هؤالء صفة (60/251)، وقد أطلق البند احلادي عشرة من قرار اجلمعية العامة جملس حقوق اإليسان
 2املراقبني باملشاركة يف مناقشة بنود أعمال اجمللس وتقدمي بيايات شفوية وحتريرية غري أيه ال حيق هلم التصويت.

 قوق اإليسان تضم اجلهات التالية:وعليه فإن اجتماعات جملس ح

 اء في المجلسأوال: الدول األعض

(، حيث 47من قبل اجلمعية العامة، وفازت مبقعد يف اجمللس من بني املقاعد ال ) ايتخبتأي الدول اليت 
ة املنصوص عليها يف النظام ليعني كل منها رئيس للوفد إىل جايب أعضاء الوفد، وهلذه الدول العضوية الكام

 القرار، وحق الرد...إخل.الداخلي للمجلس، فلها حق التصويت وتقدمي مشروعات 

 الدول األعضاء في األمم المتحدة ثانيا:

تحدة أي الدول املنظمة إىل ميااق األمم املتحدة واليت مل تكن عضوا يقصد بالدول األعضاء يف األمم امل 
، فلهذه يف اجمللس سواء تقدمت بالرتشح لعضوية اجمللس ومل حتصل على األغلبية البسيطة أو أهنا مل تتقدم للرتشح

الدول احلق يف حضور اجتماعات اجمللس بصفة مراقب، وحيق هلذه الدول أن تقدم مشاريع قرارات ميكن عرضها 

                                                           
 .255حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص   1
 .املرجع السابقالبند احلادي عشرة،  ، 2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 2
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للتصويت يف حالة تبين أحدى الدول األعضاء يف اجمللس هلا، كما حيق هلا الرد على املسائل اليت هتمها واليت تاار 
 لس.أثناء اجللسات بإذن من رئيس اجللسة ومبوافقة اجمل

 ول غير األعضاء في األمم المتحدةثالثا: الد

حيق للدول غري األعضاء هي األخرى حضور جلسات جملس حقوق اإليسان بصفة مراقب وهلا احلقوق 
 املرتتبة على هذه الصفة. 

 ظمات الدولية والوكاالت المتخصصةرابعا: ممثلي المن

 ب دون أن يكون هلما حق التصويت.حيق للمنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة بصفة مراق

 خامسا: حركات التحرير الوطني

وهي احلركات اليت تضم تيارات فكرية سياسية وعسكرية واجتماعية متارس الكفاح السياسي والعسكري 
، هبدف حترير األراضي الوطنية احملتلة واعادة السيادة واالستقالل ولديها مشروع لبناء الدولة ملرحلة ما بعد التحرير

كد بأن الصراعات املسلحة اليت تقاتل الشعوب فيها ضد السيطرة أوقد تعزز هذا املفهوم يف القايون الدويل الذي 
االستعمارية واالحتالل األجنيب هي حروب دولية وهو ما اقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة واتفاقيات جنيف 

عطى احلق هلذه احلركات التمايل يف أألمر الذي ا. 1977والربتوكول امللحق االضايف األول لعام  1949لعام 
  1بصفة مراقب. الفلسطينيةاملنظمات الدولية ومنها جملس حقوق اإليسان، مال منظمة التحرير 

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان سادسا:

املؤسسات  تؤديه، على الدور اهلام والبناء الذي 1993العاملي حلقوق اإليسان عام فيينا أكد مؤمتر 
دى تأكيد أالوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإليسان، وخاصة بصفتها االستشارية إزاء اجلهات املختصة مما 

ث أصبحت املؤسسات الوطنية يحب 1997.2لعام ( 52/128) هذا الدور قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم
 ن ويف جملس حقوق اإليسان بعد ذلك.حلقوق اإليسان ذات مركز مراقب يف جلنة حلقوق اإليسا

 

 
                                                           

 .170،169عمر سعد اهلل، معجم يف القايون الدويل املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة األوىل، ص  1
 .455(، ص ن دامساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، معجم مصطلحات حقوق اإليسان، )ب  2
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 سابعا: المنظمات غير الحكومية

من اهليئات ض، يف البند احلادي عشر املنظمات غري احلكومية من (60/251)خص قرار اجلمعية 
واملنظمات الدولية والدول بصفتها كمراقب يف جملس حقوق اإليسان، وهذا ما هلا من دور فعال يف تعزيز ومحاية 
حقوق اإليسان، كما سبق مشاركتها يف جلنة حقوق اإليسان وهي مدرجة ضمن قائمة املركز االستشارية وفق قرار 

 .1996 جوليه 25خ يف املؤر  1996/31اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 

 الداخلي لمجلس حقوق اإلنسان الثالث: النظامالمبحث 

يتضمن النظام الداخلي جمللس حقوق اإليسان االحكام اليت تنظم إعداد جدول األعمال وطريقة التصويت 
تأجيل ووقف على االقرتاحات والتعديالت، والقواعد اليت تنظم احرتام النظام أثناء املناقشة والتصويت، وطرق 

املناقشة واجللسات، وعدد األصوات الالزمة للتصويت، ويتناول النظام الداخلي كذلك كيفية تعيني املوظفني 
 واخلرباء، ومعاملتهم املالية، وكل ما له عالقة بالتنظيم املايل وإدارة اجلهاز.

والنظام  (60/251) قرم وقد تضمن كل من قرار اجلمعية العامة القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان
اخلاص ببناء مؤسسات جملس حقوق اإليسان  (،5/1)الداخلي للجمعية العامة وقرار جملس حقوق اإليسان رقم 

التابع لألمم املتحدة، مبادئ ودورات وأطر وأساليب عمل اجمللس وتنظيم الدورات العادية واالستانائية، يتطرق 
 1 هلذه املواضيع يف املطالب التالية:

 المطلب األول: جدول األعمال وإطار برنامج العمل

تضمن قرار اجلمعية العامة القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان يف فقرته الرابعة والفقرة الاايية عشرة مجلة 
اخلاص ببناء  (5/1)كد قرار اجمللس رقم كما أمن املبادئ ليسرتشد هبا جملس حقوق اإليسان أثناء عمله،  

وق اإليسان على هذه املبادئ، إضافة إىل تبين جدول أعمال لدوراته العادية واالستانائية مؤسسات جملس حق
 يتطرق إىل البند اخلامس من القرار على النحو التايل: -وإلطار بريامج العمل يف البند اخلامس

 

 

                                                           
على الرابط ، 18/08/2007" املؤرخ يف بناء مؤسسات جملس حقوق اإليسان التابع لألمم املتحدة" (:5/1)لس حقوق اإليسان رقم أيظر قرار جم 1

. أطلع عليه يوم  http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx.التايل: 
02/07/2014. 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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 التي يسترشد بها مجلس حقوق اإلنسان في عمله الفرع األول: المبادئ

على أن يسرتشد جملس حقوق اإليسان يف عمله  (60/251)من قرار اجلمعية العامة يصت الفقرة الرابعة 
، وباحلوار والتعاون الدوليني البنائني هبدف النهوض بتعزيز ومحاية مجيع وااليتقائيةمببادئ العاملية واحلياد واملوضوعية 

ضافت الفقرة الاايية عشر من القرار بأن تتسم أعمال اجمللس بالشفافية والعدالة واحلياد وأن أحقوق اإليسان، كما 
جراء حوار حقيقي، وأن تكون قائمة على النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة الحقة تتعلق إتفضي على 

  1صة.بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل املوضوعي مع االجراءات واآلليات اخلا

 وقد اكد قرار اجمللس على هذه املبادئ على النحو التايل:

 االيطباق على مجيع دول العامل )العاملية(. -

 احلياد. -

 املوضوعية. -

 .االيتقائيةعدم  -

 احلوار والتعاون البناءان. -

 القابلية للتنبؤ. -

 املروية. -

 الشفافية. -

 املساءلة. -

 التوازن. -

 الشمول. -

 املنظور اجلسماين. -

 القرارات ومتابعتها.تنفيذ  -

يعد إدراج مال هذه املبادئ من قبل قرار اجلمعية العامة القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان وتأكيدها و 
بقرار جملس حقوق اإليسان يية صرحية من قبل اجملتمع الدويل وخطوة إجيابية للحرص على تعزيز ومحاية حقوق 

ن حتقيق مال هذه املبادئ يتطلب بذل جهد كبري من قبل اإليسان عن طريق جملس حقوق اإليسان، وال شك أ
 أعضائه، بدون أن ينسى اإلرادة السياسية للطبيعة السياسية لرتكيبة جملس حقوق اإليسان.بني اجمللس بتعاون 

                                                           
 .املرجع السابق ،الفقرة الرابعة والااين عشر ،2006مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1
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 الفرع الثاني: جدول األعمال

اخلاص ببناء مؤسسات جملس حقوق اإليسان التابع لألمم املتحدة يف بنده اخلامس  (5/1)تضمن قرار 
)ب( جدوال ألعمال جملس حقوق اإليسان، كمعيار للقضايا اليت تطرح للنقاش أثناء دوراته العادية، حيث 

 حددت مواضيع اجلدول يف عشرة بنود اساسية جاءت كالتايل:

 جرائيةل: المسائل التنظيمية واالالبند األو 

 التالية: املوضوعاتيدرج ضمن هذا البند مناقشة  

 .ايتخاب أعضاء املكتب 

 .اعتماد بريامج العمل السنوي 

   بريامج عمل الدورة، مع النظر يف مسائل أخرى.اعتماد 

 .اختيار وتعيني أصحاب الواليات 

 .ايتحاب اعضاء اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإليسان 

 .اعتماد تقرير الدورة 

 .1اعتماد التقرير السنوي  

البند الثاني: التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقرير المفوضية السامية 
 يدرج ضمن هذا البند عرض التقرير السنوي واالضافات التحدياية.  لحقوق اإلنسان واألمين العام.

بما  المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةالبند الثالث: تعزيز وحماية حقوق اإلنسان كافة، 
 فيها الحق في التنمية.

 يتم مناقشة حتت هذا البند املوضوعات التالية:

 .احلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية 

 .احلقوق املديية والسياسية 

 .حقوق الشعوب وفئات حمددة وأفراد معينني 

 .احلق يف التنمية 

 املتعلقة هبا. حقوق اإليسان واملسائل املواضعية الرتابط بني 

                                                           
 .املرجع السابق، )ج( جدول األعمال، "املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار  1



 حقوق اإلنسانالنظام القانوني للمجلس الدولي ل      ثاني:الفصل ال

 

130 
 

وهنا ميكن إدراج مجيع  البند الرابع: حاالت حقوق اإلنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق اإلنسان بها.
ايتهاكات حقوق اإليسان وطرحها للنقاش من قبل ممالي الدول واملنظمات وتقارير املفوضية السامية حلقوق 

 اإليسان. 

 الخامس: هيئات وآليات حقوق اإلنسان.البند 

 يتم عرض حتت هذا البند تقارير اهليئات وآليات حقوق اإليسان التالية.

 .تقرير اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإليسان 

  جراء تقدمي الشكاوى.إتقرير 

 البند السادس: االستعراض الدوري الشامل.

يعتمد يف هذا البند تقارير جمموعة العمل ألعضاء جملس حقوق اإليسان بصفة هنائية، بعد عملية 
التقارير بصفة  باعتماددولة لكل دورة ليقوم اجمللس يف األخري  (16) الدوري الشامل اليت تشمل االستعراض

  1هنائية.

 المحتلة األخرى. البند السابع: حالة حقوق اإلنسان في فلسطين وفي األراضي العربية

وضع هذا البند يف جدول أعمال جملس حقوق اإليسان ملدى أمهية وضع حقوق اإليسان يف األراضي 
جملس حقوق اإليسان جتاه ما يرتكبه االحتالل االسرائيلي من ايتهاكات جسيمة حلقوق اإليسان  ومسؤوليةاحملتلة، 

 .االحتالل جدول أعمال اجمللس ما مل تنتهي حالة والقايون الدويل اإليساين، وسيبقى هذا البند قائما يف

 البند الثامن: متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا.

البند التاسع: العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ومتابعة وتنفيذ إعالن 
 وبرنامج عمل دربان.

 القدرات.البند العاشر: المساعدة التقنية وبناء 

التقنية وبناء القدرات لبعض الدول اليت يرى اجمللس أهنا  املساعداتخصص هذا البند من اجل تقدمي 
1حباجة إىل ذلك، أو الدول اليت تطلب املساعدة.
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واستنادا جلدول أعمال اجمللس وإطار بريامج عمله فإن جملس حقوق اإليسان يلتزم يف مجيع دوراته العادية 
. إال إذا طرأ طارئ يتطلب بعد ذلك (5/1) كل القضايا وفق البنود العشرة اليت أقرها يف قراره  مبناقشة ودراسة

 تعديل قراره إلدراج ما يراه مناسبا.

يستخلص من خالل ما يعده جملس حقوق اإليسان من جدول أعماله بطريقة مسبقة وثابتة جلميع دوراته، 
ذلك ستعان يف حتقيق اف، وأكأهد اختذهااليت  حقوق اإليسان جماالتلتنفيذ اليت ستعقد كنتيجة حتمية 

بالتقارير السنوية للمفوض السامي حلقوق اإليسان واألمني العام لألمم املتحدة، كما و إجراءات تنظيمية وإجرائية، ب
اته من خالل جدول أعماله االطالع على كل النتائج اليت تتوصل إليها هيئاته وآلي جمللس حقوق اإليسان حيق

إضافة إىل ذلك فقد أدرج جملس حقوق اإليسان بعض أثناء عقد دوراهتا، من خالل عرض تقاريرها على اجمللس. 
حالة حقوق اإليسان يف فلسطني ويف  ما هو عليه مالاليت تتطلب متابعة مستمرة البنود لبعض احلاالت اخلاصة 
العنصري وكره األجايب وما يتصل بذلك من تعصب  العنصرية والتمييزموضوع و  األراضي العربية احملتلة األخرى،

مما يابت مرة أخرى اهتمامات جملس حقوق اإليسان بكل جماالت ومتابعة وتنفيذ إعالن وبريامج عمل دربان، 
حقوق اإليسان مبا يف ذلك االيتهاكات اليت ترتكب أثناء النزاعات املسلحة الدولية مال ما تقوم به إسرائيل يف 

    طينية احملتلة. األراضي الفلس

 ي: أساليب عمل مجلس حقوق اإلنسانالمطلب الثان

يصت الفقرة الاايية عشر من قرار اجلمعية العامة القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان على ضرورة بأن 
سلوب عمل اجمللس بالشفافية والعدالة واحلياد وأن تفضي إىل اجراء حوار حقيقي، وأن تكون قائمة على أُ يتسم 

النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة الحقة تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل املوضوعي مع 
 2االجراءات واآلليات اخلاصة.

يف الفرع السادس ليؤكد ما جاء يف الفقرة  (5/1)وعلى هذا األساس جاء قرار جملس حقوق اإليسان رقم 
ل اجمللس مع بعض اإلضافات مال اإليصاف والنزاهة، وقدرة اجمللس على أساليب عم الاايية عشر السالفة الذكر

حتديث وتعديل أساليب عمله إذا تطلب ذلك مع مرور الوقت. وحدد قرار اجمللس أساليب عمله على النحو 
 التايل:
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 الفرع األول: الترتيبات المؤسسية

 باإلجراءاتيقصد بالرتتيبات املؤسسية ما يقوم به جملس حقوق اإليسان من إعالم املمالني واملراقبني  
 والرتتيبات التالية:

االحاطة هذه  الجتماعاتوقد يص قرار اجمللس اجتماعات االحاطة بالقرارات أو المقررات المتوقعة:  .1
وظيفة إعالمية فقط، وهي احاطة الوفود علما بالقرارات أو املقررات املقدمة أو املزمع تقدميها. وستتوىل عقد 

  1هذه االجتماعات الوفود املعنية.

اجتماعات الرئيس االعالمية المفتوحة باب المشاركة بشأن القرارات والمقررات وغير ذلك من األعمال  .2
هذه االجتماعات معلومات عن حالة املفاوضات بشأن مشاريع القرارات أو املقررات تقدم ذات الصلة: 

لتمكني الوفود من تكوين فكرة عامة عن حالة هذه املشاريع. وهلذه املشورات غرض إعالمي حمض يضاف إىل 
 للتفاوض. املعلومات املعروضة على الشبكة اخلارجية، وتعقد بطريقة شفافة وجامعة. ولن تكون مباابة منربا

 المقترحات الرئيسيون مقدموالمشاورات غير الرسمية بشأن المقترحات التي يعقدها  .3

، وعقدها من مسؤولية مقدمي هذه املقرراتوهي الوسيلة األساسية للتفاوض بشأن مشاريع القرارات أو    
بشأن كل مشروع قرار أو  املشاريع، وينبغي أن تعقد على األقل مشاورة غري رمسية واحدة مفتوحة باب املشاركة

ظر فيه اجمللس الختاذ إجراء. وينبغي بذل أكرب جهد ممكن لعقد املشاورات يف وقت مناسب نمقرر قبل أن ي
2وبطريقة شفافة وجامعة تأخذ يف االعتبار القيود اليت تواجه الوفود، وخباصة الوفود الصغرية منها.

 

 دور المكتب .4

عن مضامني اجتماعاته، وذلك يف  بايتظاميتناول املكتب املسائل اإلجرائية والتنظيمية، ويبلغ املكتب   
 تقرير موجز يقدم يف وقت مناسب.

 ، وحلقات دراسية، وموائد مستديرةنقاش فرقيمكن أن تشمل أشكال العمل األخرى  .5

لصيغ، وذلك بالنظر يف كل حالة على يبث اجمللس يف استخدام هذه األشكال، مبا فيها املوضوعات وا   
حدة. تكون هذه األشكال مباابة أدوات يستخدمها اجمللس يف تعزيز احلوار والتفاهم بشأن مسائل معينة. 
وينبغي استخدام هذه األشكال يف سياق جدول أعمال اجمللس وبريامج عمله السنوي. وينبغي هلا أن تعزز أو 

                                                           
 .املرجع السابقالفرع اخلامس،  ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1
 اخلامس. الفرع ،املرجع يفسه 2
 



 حقوق اإلنسانالنظام القانوني للمجلس الدولي ل      ثاني:الفصل ال

 

133 
 

كن أن تستخدم هذه األشكال كبديل عن اآلليات احلالية حلقوق تكمل طابعها احلكومي الدويل. وال مي
 اإليسان وأساليب العمل املعمول هبا أو أن حتل حملها. 

 الجزء الرفيع المستوى .6

يُعقد اجلزء الرفيع املستوى مرة يف السنة يف أثناء دورة اجمللس الرئيسية. ويليه جزء عام ميكن فيه للوفود    
 الرفيع املستوى أن تديل ببيايات عامة. اليت مل تشارك يف اجلزء

 الفرع الثاني: ثقافة العمل.

، وقد حدد (5/1)أدرج فرع ثقافة العمل يف الفقرة )ب( من الفرع اخلامس لقرار جملس حقوق اإليسان 
 فرع ثقافة يظام عمل جملس حقوق اإليسان القيام مبا يلي:

 اإلبالغ املبكر باملقرتحات. .1

 ملشاريع القرارات واملقررات، ويفضل أن يكون ذلك قبيل هناية األسبوع قبل األخري من الدورة.التقدمي املبكر  .2

التوزيع املبكر جلميع التقارير، وخباصة تقارير االجراءات اخلاصة، ألحالتها إىل الوفود يف وقت مناسب قبل أن  .3
 باألمم املتحدة.يوما على األقل، وذلك جبميع اللغات الرمسية  (15)ينظر فيها اجمللس ب 

تقع على مقرتحي أي قرار يتعلق ببلد ما مسؤولية احلصول على اكرب قدر ممكن من التأييد ملبادراهتم )ويفضل  .4
 عضوا قبل اختاذ اإلجراء. (15)احلصول على تأييد 

التحفظ يف اللجوء إىل القرارات وذلك لتجنب تكاثر القرارات دون املساس حبق الدول يف البث يف فرتات  .5
 لتقدمي الدوري ملشاريع مقرتحاهتا وذلك عن طريق:ا

 الذي ال لزوم له مع مبادرات اجلمعية العامة/ اللجنة الاالاة. االزدواجالتقليل إىل احلد األدىن من  (أ 

 جتميع بنود جدول األعمال. (ب 

1األعمال.التعاقب يف تقدمي املقررات أو القرارات والنظر يف االجراءات املتعلقة ببنود قضايا جدول  (ج 
 

 األخرى خالف القرارات والمقررات الفرع الثالث: النتائج

قد تشمل هذه النتائج التوصيات واالستنتاجات وموجزات املناقشات، وبيايات الرئيس. ويظرا إىل األثار 
 حتل حملها.القايويية املختلفة اليت ترتتب على هذه النتائج فإيه ينبغي هلا أن تستكمل القرارات واملقررات ال أن 
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جمللس حقوق اإليسان حيبذ إرجاء  االستانائيةتبقى الفقرة )دال( من الفرع اخلامس املعنوية بالدورات و 
 بالنظام الداخلي لدورات اجمللس. دراستها يف املطلب املوايل اخلاص

 ث: النظام الداخلي لدورات المجلسالمطلب الثال

القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان  (60/251) امة رقميصت الفقرة احلادي عشر من قرار اجلمعية الع
على أن يطبق جملس حقوق اإليسان النظام الداخلي الذي تعمل به جلان اجلمعية العامة ما مل تقرر اجلمعية أو 

اخلاص ببناء مؤسسات  (5/1)اجمللس خالف ذلك الحقا، وبالفعل فقد أقر جملس حقوق اإليسان القرار رقم 
سان الذي أورد مجلة من األحكام اخلاصة بالنظام الداخلي للمجلس يف الفرع السابع املعنون جملس حقوق اإلي

حكام النظام الداخلي أبالنظام الداخلي لدورات جملس حقوق اإليسان، يف حني بقي اجمللس يستعني يف كاري من 
هم األحكام اليت حتكم دورات جملس حقوق اإليسان أيتطرق إىل وعليه الذي تعمل به جلان اجلمعية العامة. 
 العادية واالستانائية يف الفرعني التالني: 

 الدورات العاديةأحكام عقد الفرع األول: 

جمللس حقوق اإليسان دورات عادية يعقدها حسب املدة املخولة له يف الفقرة العاشرة من قرار اجلمعية 
دوراته يتطلب له قبل ذلك اختاذ إجراءات تسبق سري أعمال الدورة تكمن  العامة لألمم املتحدة، وليتسىن له عقد

 يف تنظيم اعمال الدورات العادية وجدول اعماهلا وتتمال يف االجراءات التالية:

 أوال: االجتماعات التنظيمية

ي يعقده حددت املادة الاامنة من الفرع السابع اخلاص بالنظام الداخلي للدورات، االجتماع التنظيمي الذ
جدول األعمال وبريامج العمل، واجلدول الزمين للدورات  واعتمادوحبث  هأعضاء اليتخاباجمللس يف بداية السنة 

أعماله، والتواريخ التقريبية للنظر يف البنود، وعدد  اليتهاءمكن تارخيا حمددا أالعادية لسنة اجمللس، مبينا إذا 
كما يعقد أيضا رئيس اجمللس اجتماعات تنظيمية قبل بدئ كل دورة بأسبوعني،   1اجللسات املخصصة لكل بند.

 2وإذا اقتضت الضرورة يف أثناء دورات اجمللس، لبحث مسائل تنظيمية واجرائية تتصل بتلك الدورة.
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 نيا: انتخاب الرئيس ونواب الرئيسثا

رئيس اجمللس ويوابه من بني ممالي أعضاء  بايتخابيف بداية سنة اجمللس يقوم أعضاء جملس حقوق اإليسان 
حد يواب الرئيس مقررا، ويراعى يف ايتخاهبم مبدأ أاجمللس، ويكون الرئيس ويواب الرئيس مكتب اجمللس، ويعمل 

التعاقب اجلغرايف العادل يف هذا املنصب بني اجملموعات االقليمية التالية: الدول اإلفريقية، والدول االسيوية، ودول 
، والكارييب، والدول األوروبية ودول أخرى. وخيتار النواب األربعة من جمموعات الالتينيةلشرقية، ودول أمريكا أوربا ا

 1منها الرئيس. ويستند كذلك اختيار املقرر إىل التعاقب اجلغرايف. اختريتلك اليت 

وز إعادة ايتخاهبم ويتوىل الرئيس ويوابه الذين يشكلون مكتب اجمللس مناصبهم ملدة سنة واحدة وال جي
(. أي إذا مل يعد الرئيس أو أي من يواب الرئيس قادرا على 13مباشرة للمنصب ذاته مع مراعاة أحكام املادة )

األمم املتحدة الذي مياله عضوا يف  ا يفأداء مهامه، أو إذا مل يعد مماال ألحد أعضاء اجمللس، أو إذا مل يعد عضو 
 2اجمللس، توقف عن شغل ذلك املنصب وأيتخب رئيس جديد أو يائب جديد للرئيس للمدة املتبقية.

حد النواب ليقوم أسمى أن يوجيوز للرئيس إذا رأى ضرورة لتغيبه عن إحدى اجللسات أو عن جزء منها، 
ا للرئيس من سلطات وعليه ما على الرئيس من واجبات. وإذا مقامه. ولنائب الرئيس الذي يتوىل مهام الرئيس م

حد يواب الرئيس ليقوم مقامه أ(، مسى أعضاء املكتب الباقون 13توقف الرئيس عن شغل منصبه عمال باملادة )
 3رئيس جديد. ايتخابإىل حني 

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان() ثالثا: أمانة المجلس

( من النظام الداخلي جمللس 14تتمال اماية اجمللس املفوضية السامية حلقوق اإليسان، وفق يص املادة )
( من النظام الداخلي للجان الرئيسية للجمعية العامة، فهي اليت تتلقى وترتجم وتطبع 47حقوق اإليسان واملادة )

تحدة وتقوم بالرتمجة الشفوية املغات الرمسية يف األمم وتعمم وثائق وتقارير وقرارات اجمللس وجلايه وهيئاته جبميع الل
للكلمات اليت تلقى يف اجللسات، وتُِعد حماضر الدورة وتطبعها وتعممها، وحتفظ الوثائق يف حمفوظات اجمللس 
وتتعهدها بالصياية الالزمة، وتوزع كل وثائق اجمللس على األعضاء واملراقبني، وتؤدي بوجه عام كل اعمال الدعم 

 اجلمعية ( من النظام الداخلي تقريرا سنويا إىل15ويقدم اجمللس حسب املادة ) 4خرى اليت قد حيتاجها اجمللس.األ
 العامة لألمم املتحدة.
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 لنية والسرية لمجلس حقوق اإلنسانرابعا: الجلسات الع

تكون وجود ظروف استانائية تقتضي أن  جملس حقوق اإليسانتعقد جلسات اجمللس علنا ما مل يقرر 
وكل القرارات اليت يتخذها اجمللس يف جلسات سرية تعلن يف جلسة علنية للمجلس تتلوها بوقت  1اجللسة سرية.

عاملة وترتيبات أخرى. ويبث األعضاء يف مسألة  فرقوحيق للمجلس أثناء تصريف األعمال أن ينشئ  2قريب.
م الداخلي هلذه اهليئات يطابق النظام الداخلي املشاركة يف هذه اهليئات، استنادا إىل املادة السابعة. والنظا

 3للمجلس، حبسب االقتضاء، ما مل يقرر اجمللس خالف ذلك.

 : النصاب القانوني لسير المناقشةخامسا

للرئيس أن يعلن افتتاح اجللسة وأن يسمح بسري املناقشة عند حضور ثلث اعضاء اجمللس على األقل. ويلزم 
( غري أن هذا 16مما يعين شرعية سري اجللسة بالث أعضاء اجمللس ال ) 4أي قرار.حضور أغلبية األعضاء الختاذ 

العدد ال يكفي الختاذ القرارات اليت تتطلب حضور اغلبية األعضاء، أي األغلبية البسيطة من األعضاء احلاضرين 
يعم دون أن يعتد ( عضوا املصوتون بال أو 24وتتمال األغلبية البسيطة يف ) 5(.19املصوتني وفقا للمادة )
 باملمتنعني عن التصويت.

 سا: اجراءات التصويت داخل المجلسساد

التصويت ويف كيفية بيتطرق إىل دراسة يظام التصويت، والطرق اليت يسلكها اجمللس للسماح للممال 
وإدخال التعديالت التصويت والقواعد الواجبة اليت يتبعها اثناء التصويت، والطريقة اليت يتم هبا تقدمي املقرتحات 

 وحاالت تساوي األصوات. عليها والتصويت عليها،

 

 

 
                                                           

( من النظام 60(، وتقابلها املادة )16، املادة)"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1
 .، املرجع السابقالداخلي للجان الرئيسية للجمعية العامة

 ( من النظام الداخلي للجان الرئيسية للجمعية.61( وتقابلها املادة )17املرجع يفسه، الفرع السابع املادة ) 2
 (.18، املادة)املرجع يفسه 3
 ( من النظام الداخلي للجان الرئيسية للجمعية العامة.67(، وتقابلها املادة )19دة)املرجع يفسه، املا 4
 ( من النظام الداخلي للجان الرئيسية للجمعية العامة. 125(، وتقابلها املادة )20) ، املادةاملرجع يفسه 5
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 حق التصويت .1

لكل عضو يف اجمللس صوت واحد، ويتم اختاذ قرارات اجمللس بأغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين 
  1صوات املمتنعني عن التصويت.أوال حيسب  ،"ال"أو  "يعم"املصوتني الذين يدلون ب

 طريقة التصويت .2

يصوت أعضاء جملس حقوق اإليسان برفع األيدي أو بالوقوف ولكن ألي ممال أن يطلب التصويت بنداء 
بالقرعة،  امسهبالعضو الذي يسحب الرئيس  ابتداءاألمساء حسب الرتتيب اهليجائي اإلجنليزي ألمساء األعضاء، 

يعم" أو" ال" أو "ممتنع"، وتابت فريد أحد مماليه ب " بامسهويف كل تصويت بنداء األمساء، ينادي كل عضو ب 
  2ألمساء األعضاء. اإلجنليزييتيجة التصويت يف احملضر حسب الرتتيب اهلجائي 

وأورد يص املادة يف فقرته الاايية طريقة التصويت بواسطة اجلهاز اآليل حمل التصويت برفع األيدي أو 
ممال أن يطلب التصويت املسجل بواسطة  بالوقوف وحيل التصويت املسجل حمل التصويت بنداء األمساء. وألي

عن يداء أمساء األعضاء ما مل يطلب أحد األعضاء  االستغناءاجلهاز اآليل. ويف حالة التصويت املسجل، يتم 
 3خالف ذلك. على أن يتيجة التصويت تابت يف احملضر على غرار إثبات يتيجة التصويت بنداء األمساء.

 القواعد الواجبة اثناء التصويت .3

بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت، ال جيوز ألي ممال أن يقطع التصويت إال إلثارة يقطة يظام 
جراء التصويت. وللرئيس أن يأذن لألعضاء بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده، إال عندما إتتعلق بطريقة 

به لتعليل التصويت. وال جيوز للرئيس أن السري. وللرئيس أن حيدد الوقت الذي يسمح  باالقرتاعيكون التصويت 
 4أو تعديل بأن يعلل تصويته على االقرتاح أو التعديل الذي قدمه. اقرتاحيأذن لصاحب 

 

                                                           
، على الرابط التايل: A/520/REV/.17(، من النظام الداخلي للجمعية العامة مسند وثيقة رقم 125،124أيظر املواد، ) 1

ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/520/Rev.12&Lang=A-http://daccess   أطلع عليه يوم
الفرع السابع  ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار. وأيظر أيضا 11/07/2014

 املرجع السابق.(، 29املادة )
 (، املرجع السابق.127النظام الداخلي للجمعية العامة، املادة )  2
 املرجع يفسه.  3
 .(128، املادة )املرجع يفسه  4

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/520/Rev.12&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=A/520/Rev.12&Lang=A
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 والتصويت عليهاتجزئة االقتراحات والتعديالت  .4

وإذا أثري اعرتاض . على أجزاء من االقرتاح أو من التعديل مستقل تصويت إجراء يقرتح أن ممال أليحيق 
وال يسمح بالكالم يف اقرتاح التجزئة لغري متكلمني اثنني  .على طلب التجزئة يطرح اقرتاح التجزئة للتصويت

 تطرح تعتمد اليت التعديل أو فإن أجزاء االقرتاح اقرتاح التجزئة قُبل فإذايؤيدايه ومتكلمني اثنني يعارضايه. 
 يُعترب االقرتاح أو التعديل مرفوضا، أو التعديل رتاحمجيع أجزاء منطوق االق وإذا رفضت. جمتمعة عليها للتصويت
  1.مبجموعه

وإذا أُقرتح تعديالن أو أكار على . أوال على التعديل جيري التصويت، ما على اقرتاح وعند اقرتاح تعديل
اقرتاح ما، فإن اجلمعية العامة تصوت أوال على التعديل األبعد من حيث املضمون عن االقرتاح األصلي، مث على 

إال أيه حياما يكون اعتماد تعديل التعديل األقل منه بعدا، وهكذا دوالك حىت تطرح مجيع التعديالت للتصويت. 
رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل األخر ال يطرح للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد  ما منطويا بالضرورة على

أو أكار، يطرح االقرتاح بصيغته املعدلة للتصويت. ويعترب أي اقرتاح تعديال القرتاح آخر إذا اقتصر على إضافة إىل 
  2هذا االقرتاح آخر أو على حذف منه أو على تغيري جزء منه.

ن أو أكار يف مسالة واحدة، جيري التصويت على االقرتاحات حسب ترتيب تقدميها ما مل وإذا قدم اقرتاحا
تقرر اجلمعية العامة غري ذلك. وللجمعية العامة، بعد التصويت على أي اقرتاح منها، أن تقرر ما إذا كايت 

3ستصوت على االقرتاح الذي يليه يف الرتتيب.
 

 حالة تساوي األصوات .5

جيري تصويت ثان يف جلسة تالية  ،بالتساوي يف تصويت على مسألة غري ايتخابية إذا ايقسمت األصوات
تعقد خالل مثاين وأربعني ساعة من التصويت األول، وينص صراحة يف جدول أعماهلا على أن تصويتا ثاييا 

 االقرتاح سيجري فيها على املسألة املعنية. فإذا أسفر هذا التصويت أيضا عن ايقسام األصوات بالتساوي يعترب
 4.مرفوضا

 

                                                           
 ، املرجع السابق.(129املادة ) ،العامة للجمعية الداخلي النظام  1
 (.130املادة ) ،املرجع يفسه  2
 (.131املرجع يفسه، املادة )  3
 .(133، املادة )املرجع يفسه  4
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 فرع الثاني: الدورات غير العاديةال

 (60/251)وفقا لنص الفقرة العاشرة من قرار اجلمعية العامة القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان رقم 
، أيه جيوز جمللس حقوق اإليسان عقد دورات استانائية، عند االقتضاء، بناء على 2006مارس  15املؤرخ يف 

 طلب من أحد أعضاء اجمللس حيظى بتأييد ثلث اعضاء اجمللس.

اخلاص ببناء مؤسسات جملس حقوق اإليسان املؤرخ يف  (5/1) وقد جاء قرار جملس حقوق اإليسان، رقم
 حكام اليت تنظم اإلطار العام الذي ينص عليه قرار اجلمعية العامة، مبجموعة األ2007جوان  18

حبيث يكون النظام الداخلي للدورات االستانائية متوافقا مع النظام الداخلي املعمول به يف  1.(60/251)
  2الدورات العادية للمجلس.

( من قرار اجلمعية 10يقدم طلب عقد دورة استانائية للمجلس، وفقا  للشرط املنصوص عليه يف الفقرة )
، إىل رئيس اجمللس وإىل أمايته. وحتدد يف هذا الطلب املسألة املراد تناوهلا يف االجتماع وتدرج فيه 60/251العامة 

  3أية معلومات أخرى ذات صلة قد يرغب مقدمو الطلب يف عرضها.

تُعقد الدورة االستانائية يف أسرع وقت ممكن بعد إرسال الطلب الرمسي، ولكنها تعقد، من حيث املبدأ، يف 
( أيام عمل بعد تسلم الطلب رمسيا . وال تتجاوز مدة الدورة 5مهلة ال تقل عن يومي عمل وال تزيد عن )

 4لك.االستانائية ثالثة أيام )ست جلسات عمل( ما مل يقرر اجمللس خالف ذ

ترسل أماية اجمللس على الفور الطلب وأي معلومات إضافية يدرجها فيه مقدموه، وكذلك تاريخ عقد الدورة 
االستانائية، إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وتتيح األماية هذه املعلومات للوكاالت املتخصصة؛ 

قوق اإليسان، واملنظمات غري احلكومية ذات املركز واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حل
االستشاري، وذلك بأيسب وأسرع سبل اإلرسال. وينبغي إتاحة وثائق الدورة االستانائية، وخباصة مشاريع القرارات 
واملقررات، للدول كافة  جبميع اللغات الرمسية يف األمم املتحدة بطريقة تتسم باملساواة والتوقيت املناسب 

 5افية.والشف

                                                           
 .277حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص   1
 .، املرجع السابق(120الفرع السابع املادة ) ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار  2
 .121املادة  ،املرجع يفسه  3
 .122املرجع يفسه، املادة   4
 .(123،120الفرع السابع املادة ) ،املرجع يفسه  5
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وينبغي لرئيس اجمللس أن جُيري قبل عقد الدورة االستانائية مشاورات إعالمية مفتوحة باب املشاركة بشأن 
تصريف أعمال الدورة وتنظيمها. ويف هذا الصدد، جيوز أن يطلب أيضا  إىل األماية أن تقدم معلومات إضافية 

 1نائية سابقة.تشمل فيما تشمله معلومات عن أساليب العمل يف دورات استا

جيوز ألعضاء اجمللس، والدول املعنية، والدول اليت هلا صفة املراقب، والوكاالت املتخصصة والوكاالت 
احلكومية الدولية األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، وكذلك للمنظمات غري احلكومية ذات املركز 

 2نظام الداخلي للمجلس.االستشاري، أن تساهم يف الدورة االستانائية وفقا  لل

الدول اليت تطلب عقد دورة استانائية أو غريها من الدول طرح مشاريع قرارات أو مقررات،  عزمتإذا 
 ومع ذلك، حُيث مقدمو ،ينبغي هلا إتاحة النصوص وفقا  للمواد ذات الصلة من مواد النظام الداخلي للمجلس

 3املشاريع على عرض هذه النصوص يف أسرع وقت ممكن.

ينبغي ملقدمي مشروع القرار أو املقرر إجراء مشاورات مفتوحة باب املشاركة بشأن يص مشروع قرارهم 
لنظر فيها، وللتوصل إىل ل)مشاريع قراراهتم( أو مشروع مقررهم )مشاريع مقرراهتم(، وذلك لتحقيق أوسع مشاركة 

 4توافق يف اآلراء بشأهنا إذا أمكن ذلك.

الستانائية إجراء مناقشة تقوم على أساس املشاركة، وأن يُتوخى منها حتقيق يتائج، ينبغي أن تتيح الدورة ا
وأن تسعى إىل التوصل إىل يتائج عملية ميكن رصد تنفيذها واإلبالغ عنها يف الدورة العادية التالية للمجلس 

 5ضمايا  إلمكايية اختاذ قرار بشأن متابعتها.

فإن النظام الداخلي للدورات االستانائية جمللس حقوق  (5/1)وحسب يص املادة اخلامسة من قرار اجمللس 
اإليسان هو النظام الداخلي املعمول به فيما يتعلق بالدورات العادية للمجلس، فيكون بذلك عقد الدورة يف 

ئية من قبل اعضاء اجمللس، الذي يتكون مكتب األمم املتحدة جبنيف، ويتم ايتخاب أعضاء مكتب الدورة االستانا
الدول اليت هلا صفة مراقب يف  وممالوالدول األعضاء يف اجمللس،  ممالومن رئيس ويواب الرئيس ومقرر، كما يشارك 

اجمللس، ومراقبون من الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، 
 دولية، واهليئات األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، املنظمات غري احلكومية.واملنظمات احلكومية ال

                                                           
 .(124املادة ) ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1
 .125املرجع يفسه، املادة  2
 (.126املادة ) ،املرجع يفسه 3
 (.127املرجع يفسه، املادة ) 4
 (.128املرجع يفسه، املادة ) 5
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املبادئ  لتنفيذ بعضيتبني من خالل اإلجراءات اليت حتكم عقد الدورات االستانائية، أمهية هذه الدورات 
حقوق اإليسان، يف  احلد ايتهاكاتيف خصوصا ، واملتمالة من أجلهاواألهداف اليت أيشئ جملس حقوق اإليسان 

مجيع الظروف وخاصة منها الظروف الطارئة اليت حتدث عادة أثناء االضطرابات والتوترات أو أثناء النزاعات 
اإلسهام من خالل احلوار والتعاون يف منع بجملس حقوق يف هذه الظروف  فيبادراملسلحة الدولية وغري الدولية، 

  .لحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسانلرا حدوث ايتهاكات حقوق اإليسان واالستجابة فو 

واحلاالت االستانائية كما هو معروف قد حتدث دون سابق إيذار ولالستجابة هلذا النوع من احلاالت 
رات تتوىل دراسة كل ما ياور من أزمات دون ايتظار عقد الدو ل تعقد بصفة مستعجلة يتوجب دورات استانائية

يف جدول األعمال مسبقا. ومن خالل هذه الدورات االستانائية يتاح العادية اليت ختتص عادة باملسائل املدرجة 
جمللس حقوق اإليسان معاجلة االيتهاكات اجلسيمة للقايون الدويل حلقوق اإليسان أثناء االضطرابات والتوترات 

أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدويل اإليسان  وااليتهاكات اجلسيمة للقايوناليت حتدث يف وقت السلم 
 1الدولية، بتفعيل آلياته املخصصة مسبقا لذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هذه لالطالع أكار على دور جملس حقوق اإليسان يف تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، أيظر الباب املوايل من  1

 الدراسة.
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 خالصة الفصل الثاني

إن االيتقادات اليت وجهت إىل جلنة حقوق اإليسان يف احلقبة األخرية من تارخيها، ادت بطبيعة احلال إىل 
لفت اهتمام اجلهات املعنية، بضرورة إعادة النظر يف النظام القايوين للجنة حقوق اإليسان، وذلك من خالل 

ل مبادرة جادة يف هذا اجلايب ياهيك عن ترقيتها من جلنة حقوق اإليسان إىل جملس حلقوق اإليسان، فكايت أو 
املبادرات والدعوات اليت قام هبا بعض الفقهاء والدول، املبادرة اليت قام هبا األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان، 

، 2004يف دعوته إىل ضرورة إصالح جلنة حقوق اإليسان، يف تقريره الذي ألقاه مبناسبة مؤمتر قمة األلفية لسنة 
"في جو من الحرية أفسح: ه الصرحية بعد ذلك يف تقريره اخلاص مبتابعة يتائج مؤمتر قمة األلفية املعنون ب ودعوت

حيث دعا إىل استعاضة جلنة حقوق اإليسان مبجلس  صوب تحقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع"
تريد أن جتعل جملس حقوق اإليسان  حلقوق اإليسان، وفسح جمال احلرية للدول األعضاء أن تقرر ما إن كايت

 سية من هيئات األمم املتحدة أو هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة.يهيئة رئ

على إيشاء جملسا حلقوق اإليسان خلفا للجنة  باإلمجاعجهود اجملتمع الدويل يف آخر املطاف  وايتهت
. 2006مارس  15املؤرخ يف  (60/251) للجمعية العامة يف قراراها رقم نيحقوق اإليسان، يف الدورة الست

الذي حسم يف أول فقرة له بوصف اجمللس بأيه هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، ويكون بذلك قد حسم خالف 
 املقبلة. سنواتأو العشر وضع اجمللس يف غضون اخلمس  املؤمترين على أن تستعرض اجلمعية

ق اإليسان، حيث أسندت عضوية اجمللس إىل متايل الدول وقد جاءت تركيبة اجمللس شبيه برتكيبة جلنة حقو 
مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل. ومل يأخذ اجمللس بنظام التمايل الشخصي الذي جيعل األعضاء يعملون بصفتهم 
الشخصية ال بوصفهم ممالني حلكوماهتم. وحدد القرار شروط عضوية اجمللس يف مدى التزام املرتشحني يف تعزيز 

 ية حقوق اإليسان، الشرط الذي مل يكن مطبقا إبان جلنة حقوق اإليسان. محا

كما اجاز القرار لغري األعضاء حق املشاركة يف أعمال اجمللس بصفة مراقبني للتشاور معهم، من الدول  
نية األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء واملنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة واملؤسسات الوط

 إىل ترتيبات قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم استناداحلقوق اإليسان، مبا فيها املنظمات غري احلكومية، 
حكام الفقرة أإىل  استنادا. كما استعان اجمللس يف تسيري أعماله 1996جوان  25املؤرخ يف  (1996/31)

اخلاص ببناء مؤسسات جملس حقوق اإليسان التابع لألمم املتحدة، حدد فيه جدول  (5/1)قراره من العاشرة 
 األعمال وإطار بريامج العمل وبناء املؤسسات، كما أقر فيه النظام الداخلي للدورات العادية واالستانائية.

   



 حقوق اإلنسانالنظام القانوني للمجلس الدولي ل      ثاني:الفصل ال

 

143 
 

 خالصة الباب األول. 

على احملور يقطة حتول عاملي شهد فيه العامل اهتمامات  احللفاء ايتصاربعد تعد هناية احلرب العاملية الاايية 
ذات صلة مبجال حقوق اإليسان اليت باتت أحدى صمامات أمان تفرض يفسها للحد من ايتهاكات حقوق 
الشعوب أثناء النزاعات املسلحة الدولية، أو االيتهاكات اليت ترتكبها الدول يف حق رعاياها، األمر الذي فرض 

بإقرار رفع سقف حقوق اإليسان إىل اجملال الدويل، وإدراجه يف العديد من مواد  املنتصرينء زعمااليفسه على 
 ميااق األمم املتحدة.

، إال أن إرادة اجملتمع الدويل أملت آيذاكوبالرغم من الطابع السيادي املطلق الذي كان سائدا بني الدول 
ة داخل منظومة األمم املتحدة لتعزيز ومحاية حقوق على اجلميع ضرورة إيشاء جلنة حقوق اإليسان كآلية دولي

واالجتماعي، حمدودة  االقتصاديهيئة فرعية تابعة للمجلس  هذا بالرغم من كون جلنة حقوق اإليساناإليسان، 
الصالحية، إال أن هلا دورا رائدا يف اإلشراف على صياغة الشرعة الدولية حلقوق اإليسان، وجل االتفاقيات 

 األخرى ذات الصلة بالقايون الدويل حلقوق اإليسان.

ري من الكا اشاهباليت أرادها واضعوا ميااق األمم املتحدة فقد على احلالة يبق غري أن دور اللجنة مل 
ملت على اجملتمع الدويل ضرورة إعادة النظر أ، مث أن الظروف السياسية تهادت إىل الطعن يف مصداقيأااليتقادات 

من جديد يف الطبيعة القايويية ملركز جلنة حقوق اإليسان متاشيا مع األوضاع السياسية املستجدة اليت شهدها 
ئاار الواليات املتحدة بالقطبية اأُلحادية، مما أثر بطريقة مباشرة االحتاد السوفيايت، واست اهنيارالعامل، خاصة بعد 

على أروقة األمم املتحدة، يف اختاذ العديد من القرارات على مستوى أجهزهتا الرئيسية، فكان من بني أهم القرارات 
تابع مبجلس حقوق اإليسان كجهاز فرعي  اإليسان جلنة حقوق استعاضةاليت جاءت كنتيجة هلذا التحول، 

وضعه يف كل مرة لرتقيته إىل جهاز رئيسي ماله مال جملس األمن واجمللس  استعراضللجمعية العامة، مع 
 االقتصادي واالجتماعي، األمر الذي يتطلب بالضرورة إعادة النظر يف تعديل ميااق األمم املتحدة.

السلم واألمن يف حدة املتمال أهداف األمم املت الستكمالإن يشأة جملس حقوق اإليسان تعد يقلة يوعية، 
اليت أسندت للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ويأيت  والتنميةالدوليني الذي يشرف على تنفيذمها جملس األمن، 

مؤخرا جملس حقوق اإليسان لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان كتتويج للمحاور الاالث اليت تعمل األمم املتحدة على 
استكمال أهداف األمم املتحدة املتمالة ، مما يؤكد عزم اجملتمع الدويل على ع الدويلتوافق أعضاء اجملتمجتسيدمها ب

 يف السلم واألمن والتنمية وحقوق اإليسان.

   



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني
في تنفيذ القانون الدولي  حقوق اإلنسان مجلسدور 

 والقانون الدولي اإلنساني لحقوق اإلنسان
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 تمهيد

من خالل الصالحيات املخولة له وفق أحكام قرار اجلمعية العامة رقم  تتجلى مهمة جملس حقوق اإليسان
واحلريات  ماية حقوق اإليساناالحرتام العاملي حلتعزيز ، مسؤولية 2006مارس  15املؤرخ يف  (60/251)

وبتعزيز التنسيق الفعال حلقوق اإليسان وتعميم مراعاهتا داخل منظومة األمم األساسية دون متييز من أي يوع، 
، وباحلوار والتعاون الدوليني، فضال يتقائيةواالاملتحدة، ويسرتشد اجمللس يف عمله مببادئ العاملية واحلياد واملوضوعية 

عن االضطالع بدور منتدى احلوار بشأن القضايا املواضعية املتعلقة جبميع حقوق اإليسان، وتقدمي توصياته إىل 
اجلمعية العامة هبدف تطوير القايون الدويل حلقوق اإليسان، والقيام بتشجيع الدول األعضاء على أن تنفذ 

مات اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق اإليسان، مع متابعة األهداف وااللتزامات املتصلة بتعزيز بالكامل االلتزا
 سان واملعاهدات األخرى ذات الصلة.ة حقوق اإليسان املنباقة عن الشرعية الدولية حلقوق اإليومحاي

كما تتجلى مهمة جملس حقوق اإليسان يف واليته على تنفيذ القايون الدويل اإليساين من خالل البند  
" أن يقوم المجلس بمعالجة حاالت انتهاك الاالث من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة والذي يص على: 

 إضافة إىل دور اجمللس أنها".حقوق اإلنسان، بما فيها االنتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بش
النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية،  مبا فيهااالستجابة للحاالت الطارئة حلقوق اإليسان  يف

" اإلسهام من خالل الحوار والتعاون في وفق يص البند اخلامس فقرة )و( من يفس القرار اليت يصت على: 
 نسان واالستجابة فورا في الحاالت الطارئة المتعلقة بحقوق اإلنسان".منع حدوث انتهاكات لحقوق اإل

بآلية االستعراض الدوري الشامل وفق يص الفقرة )ه( من  كذلك جملس حقوق اإليسان يستعني كما  
لى وأكد عوفاء كل دولة بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين بذات البند مبدى 

" إضافة إلى ما تقدم ونظر لما على:  حيث يص  من قرار جملس حقوق اإليسان ،(15)يص املادة هذا أيضا 
يتصف به القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني من طابع تكاملي ومترابط ومعزز لبعضه 

  التطبيق". البعض، تراعى في االستعراض احكام القانون الدولي اإلنساني الواجبة

املتمالتان يف تعزيز ومحاية حقوق  ومن خالل هتني املهمتني اللتني اختص هبما جملس حقوق اإليسان
يكون قد مجع بني فرعني من فروع القايون الدويل العام، القايون الدويل حلقوق  اإليسان والقايون الدويل اإليساين،

يف العمل على فمهمته تكمن مشرتكة لكل من القايويني، نفيذ تصبح كآلية لياإليسان والقايون الدويل اإليساين، 
ومن خالل ما تقدم يتطرق يف الفصل األول إىل دور جملس حقوق تعزيزمها ومحايتهما واحلد من ايتهاكهما، 

 اإليسان يف تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان، مث يليه الفصل الااين دور جملس حقوق اإليسان يف تنفيذ القايون
  الدويل اإليساين.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
القانون  في تنفيذ حقوق اإلنسان  مجلسدور 

 الدولي لحقوق اإلنسان
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يعد جملس حقوق اإليسان الوريث الشرعي للجنة حقوق اإليسان فهو يضطلع جبميع والياهتا وآليتها وعند 
العاملي حلماية مجيع حقوق اإليسان واحلريات األساسية  االحرتاميقوم بتحسينها وترشيدها من أجل تعزيز  االقتضاء

 دون متييز من أي يوع وبطريقة عادلة ومنصفة.

ومن أجل حتقيق األهداف املناطة به أقر جملس حقوق اإليسان يف دورته األوىل العمل بواليات وآليات جلنة 
. كما أكد اجمللس من (60/251) ةحقوق اإليسان كما يصت على ذلك الفقرة السادسة من قرار اجلمعية العام

على مجلة من اآلليات اليت يستعني هبا يف تنفيذ القايون الدويل  2007أوت  18املؤرخ يف  (5/1) خالل قرار
 حلقوق اإليسان.

وعندما يتطرق إىل دور جملس حقوق اإليسان يف تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان فإينا يعين بذلك 
رعية الدولية حلقوق اإليسان، مستعني يف ذلك بكل اآلليات اليت ورثها عن جلنة حقوق والية اجمللس على الش

اإليسان إضافة إىل قدراته اليت خوهلا له قرار النشأة يف حتسني اآلليات القدمية لتتماشى حسب املستجدات اليت 
 .تغطية كلما يراه ضروريالمتليها املمارسات الدولية، إضافة إىل صالحياته املتمالة يف إيشاء فروع جديدة 

جيدر تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان من  جملس حقوق اإليسان  اآلليات اليت متكن وقبل التطرق إىل 
 وسلطاته،جملس حقوق اإليسان  اختصاصاتإىل و ملفهوم القايون الدويل حلقوق اإليسان،  بنا التطرق أوال

اآلليات اليت يستعني إىل  وباهليئات خارج منظمة األمم املتحدة لنصل يف األخرياخلارجية باألمم املتحدة  وعالقاته 
 .وذلك يف املباحث التالية جملس حقوق اإليسان يف تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان هبا
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 المبحث األول: مفهوم القانون الدولي لحقوق اإلنسان

واصطلح  كويه إيسايا والناس سواسية يف أصل متتعهم هبا،حقوق اإليسان هي حقوق لكل إيسان مبجرد  
العلماء على تسميتها حبقوق اإليسان تقديرا ألمهيتها واحرتاما للكرامة والقيم اإليسايية وهي لصيقة بالشخصية،  
كحق الشخص يف احلياة ويف سالمة جسمه وأعضائه وحقه يف احملافظة على شرفه وكرامته، فهي حقوق طبيعية 

 1وتنتهي بوفاته كما تابت جلميع الناس بشكل متساو.عامة تابت لإليسان لكويه إيسايا وتابت مبجرد والدته 

" يا أيها  وقد أكد هذا املفهوم جل الديايات السماوية منها ديننا احلنيف لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
الناس، أال إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب على اعجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألمحر 

 2.سود على أمحر إال بالتقوى ..." على أسود وال أ

وال يوجد قايون متمدن ينكر على أي إيسان أصل التمتع حبقوق وحريات األفراد ومن جهة القايون الدويل 
العام، فهي حقوق وحريات األفراد والشعوب يف مواجهة الدولة أساسا، فال جيوز للدولة االعتداء على حقوق 

، على الصعيد السياسي مدى جواز تدخل اجملتمع الدويل لرفع االضطهاد مواطنيها، ولكن مازال حمل شد وجذب
 الواقع على فئة املواطنني من جايب دولتهم فلم يتقرر يف هذا الصدد قاعدة دولية عامة.

 التالية: املطالبمن خالل هذا املبحث مفهوم القايون الدويل حلقوق اإليسان  وعليه سنتناول يف 

 القانون الدولي لحقوق اإلنسانيف المطلب األول: تعر 

يقصد بالقايون الدويل حلقوق اإليسان بصورة عامة " جمموعة االتفاقيات الدولية اليت وقع عليها العديد   
من دول العامل كالعهد اخلاص باحلقوق املديية والسياسية، والعهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

واملعاهدات األخرى اخلاصة مبنع التعذيب والتمييز العنصري وايتهاك حقوق املرأة  والاقافية باإلضافة للربوتوكوالت
والطفل. اجملموعة يطلق عليها بــ : "القايون الدويل حلقوق اإليسان". أو هو فرع من فروع القايون الدويل العام 

جلماعات واألقليات والشعوب واليت ال هتدف قواعده العرفية واملكتوبة إيل محاية احلقوق املتأصلة يف طبيعة األفراد وا
ويف يظر البعض أيه تعبري عن النصوص القايويية والقواعد العرفية اليت حتمي يتسىن بغريها العيش عيشة البشر. 

 3حقوق اإليسان بصرف النظر عن مصدرها الدويل أو الوطين أو الديين.

                                                           
 .9، ص 2010كمال سعدي مصطفى، حقوق اإليسان ومعايريها الدولية، دار دجلة، األردن، طبعة   1
 .4احلديث رواه أمحد، من كتاب، حممد راتب النابلسي، ومضات يف اإلسالم، دار املكتيب،)د ط(، ص  2
 .  16،17،ص 2003زائر، ط،عمر سعداهلل، مدخل يف القايون الدويل حلقوق اإليسان، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل 3
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جمموعة القواعد واملبادئ املنصوص عليها يف عدد " البعض األخر حقوق اإليسان بأهنا: يف حني عرفه   
من االعاليات واملعاهدات الدولية واليت تؤمن حقوق وحريات األفراد والشعوب يف مواجهة الدولة أساسا. وهي 

   1أو االيتهاك. االعتداءحقوق لصيقة باإليسان وغري قابلة للتنازل عنها، وتلزم الدولة حبمايتها من 

كل " بأيه  عرفه موقف القايون الدويل من تعريف حقوق اإليسان فإن الفقه اإلسالميوإذا كان هذا هو  
ما تعلق به مصلحة لإليسان أقرها الشرع على جهة االختصاص ويظمها وفرض محايتها، كاحلقوق السياسية 

ق اليت حتمي ولده وللرجل على زوجته إىل ذلك من احلقو  ىواألدبية واملعنوية كحق الطاعة يف معروف للوالد عل
 2مصاحل اإليسان.

ويشتمل القايون الدويل حلقوق اإليسان على جمموعة القواعد القايويية اليت أقرهتا جمموعة املعاهدات  
واالتفاقيات املتعلقة حبماية حقوق اإليسان يف حالة السلم من اعتداء سلطاته العامة، كذلك محاية حقوق 

االعتداء على احلياة والسالمة كأثناء النزاعات املسلحة   اليت ال جيوز تعليقها اإليسان ذوات احلصاية
 اجلسدية...اخل.

 ويتكون من الوثائق الدولية يف جمال محاية حقوق اإليسان من اآليت:  

 .10/12/1948صادر يف الاإلعالن العاملي حلقوق اإليسان  -1

 .1976والنافذ عام  1966ة الصادر عام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املديية والسياسي -2

 1966الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املديية والسياسية لعام  -3
  3يااق حقوق اإليسان.مبالوثائق املذكورة سالفا  ويطلق على هذه .1976والنافذ عام 

 المطلب الثاني: مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان

يأيت يف مقدمتها االتفاقيات الدولية مث  أيواع ثالثةميكن تقسيم مصادر القايون الدويل حلقوق اإليسان إىل  
 :العرف الدويل ويليها أخريا املبادئ العامة للقايون والذي سنتناوله بالدراسة على النحو التايل

                                                           
خنبة من  حممد يور فرحات، تاريخ القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان، ضمن كتاب دراسات يف القايون الدويل اإليساين إعداد 1

 .85،84، ص 2000، 1املختصني واخلرباء، تقدمي، مفيد شهاب، دار املستقبل العريب، بريوت،ط
 .هاملرجع يفس 2
، املكتب اجلامعي -دراسة مقارية  -مدهش حممد عبد اهلل املعمري، احلماية القايويية حلقوق اإليسان يف أحكام القايون الدويل والشريعة اإلسالمية 3

 .109-108، ص 2007احلديث، اإلسكندرية، 
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 الفرع األول: االتفاقيات الدولية

دويل حلقوق اإليسان على شكل اتفاقيات ومواثيق دولية إال بعد منتصف مل يبدأ تقنني قواعد القايون ال 
 القرن العشرين، حيث أبرم عديد من املواثيق الدولية منها ما هو ذو طابع أديب ومنها ما هو إلزامي.

 عالنات الدولية أوال: اإل

قة دولية تعىن حبقوق كويه أول وثي  وثيقة ذات أمهية، 1948اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان لعام  يعد 
اإليسان على املستوى العاملي، وإن كان له صفة أدبية فقط، حيث استمدت معظم االتفاقيات والعهود الالحقة 
قواعدها من هذا اإلعالن، إضافة إىل عدد أخر من اإلعاليات صدرت فيما بعد، خيتص كل منها حبق معني أو 

وإعالن منح االستقالل للبلدان  1959حقوق الطفل لعام  بفئة معينة، وكلها ذات طابع أديب، ماال إعالن
واإلعالن اخلاص حبماية مجيع األشخاص من التعرض للتعذيب واملعاملة القاسية  1960والشعوب املستعمرة لعام 

 1983.1واإلعالن اخلاص باحلق يف التنمية لعام 1975أو الغري اإليسايية أو املهينة واملعاقبة عليها لعام 

 المواثيق والعهود الدوليةانيا: ث

  مت إبرام عدد من العهود واالتفاقيات الدولية امللزمة أمهها: 

 1948ماعية والمعاقبة عليها لعام اتفاقية منع جريمة اإلبادة الج .1

 1965أشكال التمييز العنصري لعام االتفاقية الدولية للقضاء على جميع  .2

هذه االتفاقية، لنخبة القضاء على التمييز العنصري، اليت أيشأهتا ( من 14حيث أجازت الفقرة األوىل من املادة ) 
االتفاقية، استالم ودراسة الشكاوي، املقدمة من قبل األفراد من الدول الطرف فيها، إذا كايوا ضحية ايتهاك 

( دول على هذه 10من جايب هذه الدول، ألي حق من احلقوق اليت تقرره هذه االتفاقية، بشرط موافقة )
 1982.2( وقد دخلت هذه املادة حيز التنفيذ يف أواخر عام 14ادة )امل

 1966قوق المدنية والسياسية لعام ص بالحاالعهد الدولي الخ .3

يتضمن هذا العهد حقوق اإليسان الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان، إضافة إىل الكاري من     
من حقوق اإليسان، ومن أهم  يسمى )باجليل األول( احلقوق واحلريات األخرى، حيث يشكل هذا العهد ما

                                                           
 ، املرجع السابق.109-108ص  املعمري، اهلل عبد حممد مدهش 1
لداوودي، اللجنة حممد أمني امليداين، مكاية الفرد ومستقبل )القايون الدويل اإليساين(، من كتاب القايون الدويل اإليساين والعالقات الدولية، مطبعة ا 2

 .71، ص 2003الدويل للصليب األمحر، 
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احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد )احلق يف احلياة واحلق يف املساواة وعدم التمييز واحلرية الشخصية 
وتسهر على تنفيذ هذا العهد جلنة حقوق اإليسان اليت  1والسالمة البديية واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة(.

 ( منه.28ويل وفقا للمادة )أيشأها العهد الد

 1966واالجتماعية والثقافية لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  .4

مبجموعة جديدة من احلقوق، وهي ما تسمى )اجليل الااين( من حقوق اإليسان، ومن  جاء هذ العهد   
واحلق يف تشكيل النقابات املهنية وااليضمام إليها، واحلق يف  ،هذه احلقوق: احلق يف احلصول على فرصة عمل

اللجوء إىل اإلضراب كوسيلة للضغط لتحصيل احلقوق، واحلق يف الضمان االجتماعي والتأمني االجتماعي 
 2واحلق يف الاقافة وتداول املعلومات.

 .1966فردية لعام البروتوكول االختياري الملحق بالعهد األول والذي يسمح بتقديم الشكاوى ال .5
 .1989البروتوكول الثاني الملحق بالعهد األول أيضا والخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام لعام  .6

والبروتوكول االختياري  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام  .7
 .1999الملحق بها والذي يسمح بتقديم الشكاوى الفردية لعام 

ينة لعام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهاتفاقية مناهضة  .8
1983 

 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  .9

  لثا: المواثيق والصكوك اإلقليميةثا

 :يذكر منها باإلضافة إىل االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية، هناك الكاري من املواثيق والصكوك اإلقليمية 

 1950وروبية لحقوق اإلنسان لعام االتفاقية األ .1

على عدة مراحل،  1953دخلت حيز النفاذ عام ، و 1950اعتمدت االتفاقية األوروبية حلقوق اإليسان سنة   
حيث كان حق رفع الشكاوى أمام اللجنة األوروبية حلقوق اإليسان مقتصرا يف املرحلة األوىل على الدول 

ألفراد واملنظمات غري احلكومية تقدمي هذه الشكاوى إال مبوافقة الدول املشتكى منها، األطراف فيها، وال جيوز ل
بعد دخول الربوتوكول التاسع املضاف إىل االتفاقية و  وذلك بإعالن تقدمه إىل األمني العام ملنظمة جملس أوروبا.

ات غري احلكومية اللجوء إىل ، فإيه أصبح من املمكن، لألفراد واملنظم1994حيز النفاذ يف تشرين األول عام 
                                                           

 .227، ص 2003لية، الطبعة األوىل، مكتب الشروق الدو  -دراسة مقارية يف النظرية والتطبيق -أمحد الرشيدي، حقوق اإليسان 1
 .118املرجع يفسه، ص  2
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احملكمة األوروبية حلقوق اإليسان، وبعد دخول الربوتوكول احلادي عشر املضاف لالتفاقية حيز النفاذ عام 
، مت إهناء دور اللجنة األوروبية حلقوق اإليسان، وتكليف احملكمة األوروبية حلقوق اإليسان، السهر 1998

وأصبح للفرد وجملموعة األفراد وللمنظمات غري احلكومية احلق يف  على تطبيق يصوص االتفاقية واحرتامها،
جيوز اللجوء إىل احملكمة ألي "( من االتفاقية اليت تنص: 34تطبيقا لنص املادة ) تقدمي الشكاوى للمحكمة،

شخص طبيعي أو ألية منظمة غري حكومية، أو ألية جمموعة من األفراد تدعي أهنا ضحية اليتهاك أحد 
السامية املتعاقدة، للحقوق اليت تعرتف هبا االتفاقية وبروتوكوهلا، وتتعهد األطراف املتعاقدة بأن تعرقل األطراف 

 1."بأية وسيلة املمارسة الفعلية هلذا احلق

 1969لعاماالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان  .2

بتمام إيداع  18/07/1978ودخلت حيز النفاذ يف ، 22/11/1969اعتمدت االتفاقية األمريكية يف  
التصديق أو االيضمام، العديد من أحكامها من اإلعالن األمريكي حلقوق اإليسان  قائثإحدى عشر دولة لو 

 .1966وواجباته، فضال عن اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان والعهدين الدوليني حلقوق اإليسان لعام 

هر هذه االتفاقية يقتصر على احلقوق املديية والسياسية، ولكنها جاءت خمتلفة عن االتفاقية األوروبية فجو    
بينما االتفاقية األمريكية كان يطاقها أوسع فلم تقتصر أحكامها على احلقوق املديية والسياسية بل مشلت 

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية.

كما تتميز هذه االتفاقية باملقارية مع غريها من االتفاقيات والعهود السابقة، وخصوصا االتفاقية األوروبية  
حق الفرد أو جمموعة من األفراد أو املنظمات غري احلكومية بتقدمي الشكاوى إىل  يف إعطاءحلقوق اإليسان، 

أو التصديق على بروتوكول إضايف حيث  اللجنة األمريكية حلقوق اإليسان، دون حاجة لتقدمي إعالن خاص
حيق هلؤالء تقدمي الشكاوى دون حاجة لقبول أو موافقة الدول املشتكى منها، بشرط أن تكون هذه الدولة قد 

 صادقت على االتفاقية.

يف كما أعلنت اللجنة األمريكية حلقوق اإليسان، قدرهتا على االستعاية بقواعد القايون الدويل اإليساين للنظر     
 2الشكاوى املعروضة عليها.

 

 
                                                           

 . 118حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص  1
 .املرجع يفسه 2
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 الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب .3

ودخل  08/06/1981يف العاصمة الكينية يريويب يف أعتمد امليااق اإلفريقي حلقوق اإليسان والشعوب    
يتألف امليااق من مقدمة ومثان وستني مادة، وقد تضمن هذا امليااق الكاري من  .21/10/1986حيز النفاذ يف 

احلقوق املذكورة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان، إال أيه أضاف أبعادا جديدة حلقوق اإليسان مل يكن اإلعالن 
اللجنة قبل ايعقاد كل ( من امليااق بالنص التايل: ))يقوم أمني 55العاملي قد يص عليها، فقد جاءت املادة )

دورة، بوضع قائمة املراسالت الواردة من غري الدول األطراف يف هذا امليااق، ويقدمها إىل أعضاء اللجنة الذين 
وقد فسر الفقهاء األفارقة عبارة ))املراسالت الواردة من غري الدول  عليها والنظر فيها((. االطالعجيوز هلم 

تلك اليت يقدمها األفراد واملنظمات غري احلكومية تقدمي الشكوى إثر ايتهاك  األطراف يف هذا امليااق(( بأهنا
  1حقوقهم وذلك إىل اللجنة اإلفريقية حلقوق اإليسان.

 1994العربي لحقوق اإلنسان لعام  الميثاق .4

 ةتوصلت اللجنة العربية الدائمة بعد يقل مقر اجلامعة العربية إىل تويس، وعلى وجه التحديد يف دور   
إىل اعتماد مشروع جديد أمسته امليااق العريب حلقوق  1982تشرين الااين  يوفمرب،1يف ايعقادها الااين 

( 5427اإليسان. ومل يتمكن جملس اجلامعة من إقرار امليااق سوى يف دورته الاايية بعد املائة مبوجب القرار )
2شروع املقرتح.مل، وبعد إجراء عدد من التعديالت على ا15/09/1997الصادر بتاريخ 

 

هذا امليااق الذي أعادت فيه الدول العربية تأكيد التزامها مبا ورد من مبادئ يف ميااق األمم املتحدة     
واإلعالن العاملي حلقوق اإليسان وأحكام العهدين الدوليني لألمم املتحدة للحقوق املديية والسياسية واحلقوق 

 1981.3وبإعالن القاهرة حول حقوق اإليسان يف اإلسالم لعام  االقتصادية واالجتماعية والاقافية

وإىل جايب هذه االتفاقيات اإلقليمية العامة وجدت جمموعة من االتفاقيات اإلقليمية اخلاصة يذكر منها  
تفاقية ، واملوضوعة يف كولومبيا، واال1985على سبيل املاال االتفاقية األمريكية ملنع ومعاقبة التعذيب املعتمد لعام 

، واالتفاقية األمريكية بشأن منع 1994األمريكية املتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص املعتمدة يف الربازيل عام 
 .1999ومعاقبة القضاء على العنف ضد املرأة املعتمدة يف الربازيل عام 

                                                           
 .75.حممد أمني امليداين، املرجع السابق، ص 1
ألول، دار الاقافة للنشر والتوزيع، الطبعة حممد يوسف علوان وحممد خليل املوسى، القايون الدويل حلقوق اإليسان )املصادر ووسائل الرقابة( اجلزء ا 2

 .225، ص 2005األوىل، 
سبتمرب  15( املؤرخ يف 54 27مت يشر هذه االتفاقية )امليااق العريب حلقوق اإليسان( مبوجب قرار جملس جامعة الدول العربية بقرار رقمه ) 3

1997www1.mnu.edv /humants.arabic. 
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ألشخاص بني الدول من االتفاقيات األوربية اخلاصة، االتفاق األورويب بشأن التنظيم الذي حيكم تنقل ا
، واالتفاق األورويب بشأن إلغاء مسة الدخول )الفيزا( لالجئني لعام 1957األعضاء يف اجمللس األورويب املعتمد 

 سرتاسبورغ، االتفاقية األوروبية بشأن الوضع القايوين للعمال املهاجرين املعتمد يف سرتاسبورغاملوضوع يف  1959
 1987لعام  سرتاسبورغملنع التعذيب واملعاملة القاسية والالإيسايية املعتمدة يف ، واالتفاقية األوروبية 1977عام 

 . 1993عام  سرتاسبورغوالربوتوكولني امللحقني هبا املعتمدين يف 

ن مظاهر حمددة من مشاكل أفريقية اخلاصة، اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية بشإلومن االتفاقيات ا
 1990املعتمدة يف أديس أبابا، وامليااق اإلفريقي لرعاية حق الطفل لعام  1969الالجئني يف إفريقيا لعام 

 1املعتمدة يف أديس أبابا.

أما بالنسبة إىل االتفاقيات العربية اخلاصة يذكر منها على سبيل املاال ميااق االقتصادي القومي الصادر 
االجتماعي العريب الذي أصدره املؤمتر  عوجلت فيه احلقوق االقتصادية، وامليااق 1980عن مؤمتر القمة العريب 

واملعاهدة الاقافية العربية لعام  1965، وامليااق العريب للعمل لعام 1980األول لوزراء العرب للشؤون االجتماعية 
عوجلت فيها احلقوق الاقافية وميااق حقوق الطفل العريب  1961، وميااق الوحدة الاقافية العربية لعام 1945

  1983.2لس وزراء الشؤون االجتماعية والعمل العريب لعام املعتمد من جم

  الفرع الثاني: العرف

يعترب العرف مصدرا هاما من مصادر حقوق اإليسان على الصعيد الدويل، خصوصا إذا علمنا أن هذا 
لذا هو قايون غري مكتمل أيضا، و القايون يسبيا، حيث مل يظهر كقايون دويل إال بعد منتصف القرن العشرين 

قواعد هذا القايون، والكشف عنها وإعطائها صفة العمومية مستمدا إياها من  إيشاءيلعب العرف دورا مهما يف 
الديايات السماوية وخصوصا الشريعة اإلسالمية الغراء، اليت تعد أقدم واهم مصدر من مصادر حقوق اإليسان، 

اليت وضع اإلعالن  1789كالاورة الفريسية لعام إضافة إىل الفالسفة واملفكرين، حىت مبادئ الاورات الكربى  
الشعوب تزخر حتت يري االستعمار والعبودية، فكل هذه فيه العاملي حلقوق اإليسان واملواطن، يف وقت كايت 

 العوامل جمتمعة شكلت قواعد عرفية أقرت الكاري من حقوق اإليسان.

يل العام، وعلى الرغم من مزايا االتفاقيات الدولية  ويعد العرف املصدر الرمسي الااين من مصادر القايون الدو 
ن الكاري من الفقهاء أكمصدر للقايون الدويل، إال أن العرف يبقى له األمهية الكبرية لتنظيم العالقات الدولية، و 

                                                           
 وما بعدها. 27، ص 2002بيت احملكمة، بغداد،  -املرجعية القايويية واآلليات -باسيل يوسف، دبلوماسية حقوق اإليسان 1
 .28املرجع يفسه، ص  2
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يرون أن للعرف أمهية على صعيد العالقات الدولية تفوق أمهية االتفاقيات الدولية وذلك يظرا لكويه ينظم 
  قات يف جمتمع غري منظم بشكل تام إىل اآلن، أال وهو اجملتمع الدويل.العال

وتأيت أمهية العرف الدويل من ياحيتني، األوىل كويه أوجد معظم قواعد القايون الدويل العام والاايية لكويه  
اإللزامية يف  يتفوق على املعاهدات بكون قواعده عامة وشاملة، أي أهنا ملزمة جلميع الدول يف حني أن القوة

ويتكون العرف باطراد الدول  تبعا ملبدأ األثر النسيب للمعاهدات الدولية، املعاهدات تقتصر على الدول املتعاقدة
على إتباع قواعد معينة يف سلوكهم دون أن تكن ملزمة، ومبرور الزمن واالستمرار يف إتباع هذه القواعد يتولد شعور 

ء على خمالفتها وقد كان والزال للعرف أمهية ودور كبري يف إجياد وتطبيق القايون لدى الدول بإلزاميتها وترتيب جزا
 1سواء داخليا أو دوليا.

وإذا كايت هذه األمهية للعرف واضحة كمصدر مهم للقايون بشكل عام فإهنا قد تكون أكرب بالنسبة إىل 
حقوق اإليسان سواء على الصعيد الداخلي أو الدويل، فإن من املعروف وكما تناولنا فيما تقدم أيه قد كايت 

الداخلي وأن أغلب قواعد هذا هناك أمهية ودور كبري للعرف يف تكوين قواعد حقوق اإليسان على الصعيد 
ايتقلت من النطاق الداخلي إىل  مثالقايون فيما يتعلق حبقوق اإليسان كايت يف بداية األمر عبارة عن أعراف 

 النطاق الدويل على شكل قواعد دولية عرفية تطور األمر هبا بعد ذلك وأصبحت بأشكال وصيغ دولية أخرى. 

ويعد العرف من ياحية أخرى املصدر األكار مالئمة من مصادر القايون الدويل لتلبية متطلبات تكوين 
قايون دويل حلقوق اإليسان حيث أيه من املعروف أن مبادئ حقوق اإليسان تكويت جبهود ويضال وإسهام كبري 

صول يرجع الكاري منها إىل تعاليم للبشرية كلها على اختالف األمم واحلضارات كما أن هذه املبادئ يابعة من أ
قايون أن يتكون ويتطور ويواكب  الاألديان وقواعد األخالق العامة إذ أن العرف هو الوسيلة الفعالة اليت تتيح هلذا 

كل احلاجات البشرية على اختالف األماكن والعصور ويضاف إىل ما تقدم أن أمهية العرف حلقوق اإليسان 
تكون ملزمة  ا، فإهنحت قاعدة معينة من قواعد حقوق اإليسان جزءا من قايون العريفتكمن يف كويه أيه إذا أصب

اتفاقيات حقوق اإليسان  جلميع الدول األعضاء يف األسرة الدولية عكس احلال فيما يتعلق باتفاقيات حمدودة من
 2حيث أهنا ال تسري إال على الدول األطراف فيها.

ىل أن اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان الذي جاءت به األمم املتحدة إبذلك يذهب رأي كاري من الفقهاء و 
بالقوة اإللزامية للمعاهدات فإن قبوله وعدم معارضته من قبل الدول سواء  حيظىمل يكن  حىت وإن 1948عام 

                                                           
 .76،75املرجع السابق، ص اإليسان، حلقوق الدويل القايون يف مدخل سعداهلل، عمر 1
 .67، ص 1999جعفر عبد السالم، القايون الدويل حلقوق اإليسان، دار الكتاب املصري، الطبعة األوىل،  2
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 أعمال األعضاء أو غري األعضاء يف األمم املتحدة قد كون جمموعة من القواعد العرفية اليت كان هلا دور كبري يف
 1حقوق اإليسان على الصعيد الدويل.

 الفرع الثالث: المبادئ العامة للقانون

وهي جمموعة من املبادئ والقواعد املشرتكة بني معظم األيظمة القايويية الرئيسية يف العامل، ممالة بالنظام 
 2النظام اجلرماين.و  األجنلو كسويناإلسالمي والنظام الالتيين والنظام 

يف هذه النظم جمموعة من املبادئ والقواعد تعطي اإليسان حقوقا متشاهبة، خصوصا ما تنص  حيث توجد
والذي حيدد عالقة الفرد بالدولة  عليها يف هذا اجملال، الدساتري الوطنية للدول، باعتبارها القايون األعلى للدولة
احلقوق اليت يتمتع هبا الفرد، مال ومجلة احلقوق املمنوحة له، حيث تنص معظم دساتري الدول على جمموعة من 

حرمة  -حرية الرأي والتعبري والعقيدة -احلرية الشخصية حق املساواة، وعدم التمييز والعدالة واحلريات الفردية:
 احلياة اخلاصة....وغري ذلك.

قايون اليت وتتصف املبادئ اليت يقوم عليها القايون الدويل حلقوق اإليسان، بأهنا تعرب عن املبادئ العامة لل
كمة العدل الدولية يف الفقرة حمل األساسي ظامالنمن  38أقرهتا الشعوب واألمم املتمدية وفق ما أشارت إليه املادة 

، وبالتايل تعد مصدرا مستقال من مصادر القايون الدويل العام إذا خال العرف أو االتفاقيات من األحكام )ج(
يف أن املبادئ اليت يقوم عليها القايون الدويل حلقوق اإليسان، هي  الالزمة حلكم املوضوع حمل اخلالف والسبب

من املبادئ العامة للقايون، يعود إىل أن ما يرتدد من مفاهيم وأفكار حول حقوق اإليسان وحرياته، ما هو إال 
حقيقة قدمية ولدت مع اإليسان عرب تطور فلسفي وسياسي واجتماعي طويل، والقيم اليت تتضمنها حقوق 

  3إليسان جند أصوهلا يف مجيع املذاهب السياسية واالجتماعية والدينية، فهي يتاج لكل احلضارات والديايات.ا

فهذه القواعد واملبادئ يظرا لوجودها يف معظم القوايني الوطنية للدول، وشيوعها لدى مجيع األفراد 
 حلقوق اإليسان لتصبح مصدرا من مصادرها.باختالف جنسياهتم، أدى إىل االيتقال هبا إىل يطاق القايون الدويل 
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 .2،1، ص 1985عزت السيد الربعي، محاية حقوق اإليسان يف ضل التنظيم اإلقليمي، مطبعة العاصمة، القاهرة،  3



  حقوق اإلنساندور المجلس في تنفيذ القانون الدولي ل             :ألولا فصلال

 

157 
 

 الفرع الرابع: قرارات المنظمة الدولية.

قرارات املنظمات الدولية ليست كلها إلزامية، وإمنا بعضها تصدر قراراهتا على شكل توصيات ذات صفة 
دة عرفية ملزمة، قاعإىل أن تكرار هذه التوصيات يف يفس املوضوع والظروف، من املمكن أن حيوهلا و  ،أدبية فقط

حقوق  فبعض القرارات الصادرة عن املنظمات الدولية تتعلق حبماية حقوق اإليسان، كالقرارات الصادرة عن جملس
، خصوصا عندما يكون من شأن ايتهاكات حقوق اإليسان تعريض السلم واألمن الدوليني للخطر، ومنها اإليسان
والذي  1970لعام  (282) جنوب إفريقيا، كالقرار رقم جتاه سياسة الفصل العنصري يف جملس األمن قرارات

اعرتف بشرعية كفاح شعب جنوب إفريقيا من أجل احلصول على حقوقهم اإليسايية املقررة مبيااق األمم املتحدة 
  1واإلعالن العاملي حلقوق اإليسان.

وإن كان له صفة ومن هنا ميكن اعتبار قرارات املنظمات الدولية مصدرا من مصادر حقوق اإليسان 
  احتياطية.

ففي الفصل الرابع من ميااق األمم املتحدة، جند أيه فيما يتعلق بوظائف وسلطات اجلمعية العامة، أن من 
 الفقرة األوىل على أيه: (13)وظائفها إصدار التوصيات لإلعاية على حتقيق حقوق اإليسان حيث تنص املادة 

 .بتوصياتتنشئ اجلمعية العامة دراسات وتشري  - أ

التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية واإلعاية على حتقيق  ءإمنا - ب
حقوق اإليسان واحلريات األساسية للناس كافة بال متييز بينهم يف اجلنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بني الرجال 

2.والنساء
 

ا اخلصوص من توصيات، هلا صفة أدبية فقط، إال أن بأغلبية  ورغم أن ما تصدره اجلمعية العامة يف هذ
 كبرية ميكن أن حيوهلا إىل قاعدة عرفية ملزمة.

 يق القانون الدولي لحقوق اإلنسانالمطلب الثالث: نطاق تطب

قايون شامل حبماية حقوق اإليسان  يتبني لنا أيهتعريف القايون الدويل حلقوق اإليسان تطرقنا لمن خالل 
وقت السلم، فكاريا ما يعرقل  يف سواء يف وقت السلم أو احلرب، وإذا كان دوره الرئيسي محاية حقوق اإليسان

كما أن القايون الدويل حلقوق اإليسان، هو عالقة بني  ظرف النزاع املسلح تطبيق هذا القايون وقت احلرب.
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وعليه يتطرق إىل  حبماية حقوق اإليسان يف مواجهة الدولة اليت ينتمي إليها جبنسيته.يعىن  فهو 1الدولة ومواطنيها.
 النطاق املادي والشخصي للقايون الدويل حلقوق اإليسان يف الفرعني التالني:

 الفرع األول: النطاق المادي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 ،يف كل األوقات، أي يف زمن السلم كما يف حاالت النزاع املسلح اإليسان حلقوق الدويل القايون يطبق
غري أن بعض معاهدات القايون الدويل حلقوق اإليسان تسمح للحكومات بتعليق بعض احلقوق يف حاالت 

، قد يصت على 1966( من اتفاقية حقوق املديية والسياسية لعام 4فنجد املادة ) الطوارئ اليت هتدد حياة األمة
ول يف حاالت الطوارئ االستانائية اليت هتدد حياة األمة أن تتخذ يف أضيق احلدود اليت يتطلبها الوضع أن للد

 2.تدابري ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة عليها على أن ال ختالف هذه التدابري أحكام هذه االتفاقية 

تحدة باالهتمام حبقوق اإليسان يف يف هذا االجتاه وذلك بقيام األمم املاالستمرار العمل الدويل ب مما أدى
وقت احلرب والنزاعات املسلحة بشكل عام ويف الوقت الذي كايت يف البداية تعىن حبقوق اإليسان يف زمن السلم 
فحسب واتضح ذلك يف العديد من التقارير السنوية لألمني العام وبيايات اجلمعية العامة يف قراراهتا إضافة إىل 

والذي أكد فيه على احرتام  1968( عام 2444على ذلك قرار اجلمعية العامة رقم ) الاقرارات جملس األمن وم
وبالنسبة  1968حقوق اإليسان يف وقت النزاعات املسلحة وكذلك التقرير السنوي لألمني العام لألمم املتحدة 

النزاع يف  بشأن 1992لقرارات جملس األمن فقد تضمنت سلسلة القرارات اليت أصدرها هذا اجمللس عام 
م إىل سلسلة اتفاقيات حقوق اإليسان واليت ضواليت ت 1997يوغسالفيا، كذلك يصوص اتفاقية )أوتارا( لسنة 

اختصت حبظر استعمال األلغام املضادة لألشخاص وختزينها وإيتاجها ويقلها وتدمريها، ومبا أن القايون الدويل 
  3يف مقدمتها الدول واملنظمات الدولية.حلقوق اإليسان، قايون تضعه أشخاص القايون الدويل و 

 الفرع الثاني: النطاق الشخصي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان

القاعدة األساسية اليت يستند إليها القايون الدويل حلقوق اإليسان هي أن مجيع البشر يف كل األزمنة 
 القايونمها هذا ظواألماكن يتمتعون على قدم املساواة بكافة احلقوق اليت ي

كما اجتهت البشرية بعد احلرب العاملية الاايية إىل العمل على إقامة يظام دويل يهدف إىل حتقيق السالم 
والرفاهية، وقد عمل ميااق األمم املتحدة على حتقيق هذه املبادئ عن طريق خلق مناخ دويل مناسب وظروف 
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تحقق من خالل احرتام املساواة يف احلقوق بني مالئمة لعالقات دولية مبنية على السلم، وهذا ما ميكن أن ي
الشعوب، وأن يكون لكل منها تقرير مصريها وتعزيز حقوق اإليسان وحرياته بدون متييز بسبب األصل أو اجلنس 

ه وتكون يتيجة هلذه اجلهود أو اللغة، أو الدين دون تفرقة بني رجال والنساء، وقد عملت األمم املتحدة هبذا االجتا
 يعرف اليوم بالقايون الدويل حلقوق اإليسان. ما أصبح

ماية واحرتام حقوق البشر مجيعا وفق االلتزامات اليت حلضمان كأحكام القايون الدويل حلقوق اإليسان   تعد
ألعراف الدولية اليت استقرت بصدد بعض احلقوق اليت اارتضتها الدول بدخوهلا طرفا يف اتفاقيات حقوق اإليسان و 

فقد عاجل ميااق  ميكن لإليسان أن يعيش بدوهنا وهي احلق يف احلياة وعدم تعرضهم للتعذيب. هي أساسية، وال
هذا املوضوع، واملادة  56،62،68،76، 55، 13، 1األمم املتحدة حقوق اإليسان يف الديباجة ويف املواد 

  1( من امليااق حات على االحرتام العاملي هلذه احلقوق.55)

يلزم الدول األعضاء واملنظمة بالعمل على احرتام حقوق اإليسان كافة وال  املتحدة األمم وهكذا فإن ميااق
تستطيع أي دولة أن تتحلل من التزاماهتا املتعلقة هبذه احلقوق حبجة ما تقوم به يعد من مسائل االختصاص 

أن ميااق األمم املتحدة أي  الداخلي للدول اليت تنظم على املستوى الوطين فقط من الناحية التشريعية والقضائية.
مل يعترب املشاكل ذات الصلة حبقوق اإليسان من األمور الداخلة يف صميم االختصاص الداخلي للدول األعضاء 
يف املنظمة بل على العكس من ذلك حيث يكفي أن يكون األمر معروضا عليها لياري اهتماما دوليا ليابت 

ملسائل اليت تعرض عليها ذات الصلة حبقوق اإليسان حىت ولو اختصاصها، ولقد اعتربت األمم املتحدة مجيع ا
تعلق األمر مبعاملة دولة لرعاياها من املسائل الدولية وتستطيع حباها دون أن مينعها ذلك قيد االختصاص الداخلي 

ة أن ليس يف هذا امليااق ما يسوغ لألمم املتحد"من امليااق اليت يصت على:  (،7()2)املنصوص عليه يف املادة 
تتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلطات الداخلية لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا 
مال هذه املسائل، ألن حتل حبكم هذا امليااق، على أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل 

 2."السابع

جاء يف  1948كايون األول   10ان الذي مت إصداره يوم ومن ذلك أن اإلعالن العاملي حلقوق اإليس
يصوصه ليؤكد عاملية حقوق اإليسان فنصوصه موجهة إىل اإليسان أين ما وجد بغض النظر عن ديايته وجنسه 
ولويه، وجنسيته أي أيه إعالن ال حيمل السمة الوطنية لدولة معينة أو اخلصائص املميزة ألمة معينة طاملا أيه يتجاوز 

 الدولة الواحدة. يطاق

                                                           
 .128،129.ص املرجع السابق،  عمار، احلبيب اهلل عبد  1
 .128،129، ص املرجع يفسه  2
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 القانون الدولي لحقوق اإلنسانتنفيذ المطلب الرابع: آليات 

كاري هي املنظمات احلكومية وعلى رأسها منظمة األمم املتحدة اليت متارس أعمال الرقابة واإلشراف على 
ويساعدها يف مهمتها الوكاالت قيام الدول بتنفيذ التزاماهتا املرتتبة عليها مبوجب القايون الدويل حلقوق اإليسان، 

واملنظمة الدولية للعمل، املنظمة الدولية للزراعة والتغذية،  ، املتخصصة كمنظمة الصحة العاملية، منظمة اليوييسكو
كما تباشر األمم املتحدة اختصاصاهتا يف جمال حقوق اإليسان بواسطة أجهزهتا الرئيسية والاايوية، كاجلمعية العامة 

والجتماعي واألماية العامة وجملس الوصايا، وحمكمة العدل  االقتصاديوجملس األمن واجمللس لألمم املتحدة 
الدولية، وكذا األجهزة الاايوية اليت تكون مهمتها حقوق اإليسان كلجنة حقوق اإليسان سابقا وجملس حقوق 

فاقيات الدولية حلقوق اإليسان الذي حنن بصدد دراسته، فضال عن اللجان التعاهدية اليت أيشئت طبقا لالت
 ، فضال عما متارسه املنظمات غري احلكومية بواسطة أيشطتها من رقابة على حقوق اإليسان.اإليسان

ومتارس هذه اهليئات واجلهات مهمة الرقابة على حقوق اإليسان ومدى تنفيذ الدول اللتزاماهتا املرتتبة 
 .عليها، يتطرق إىل أهم هذه اآلليات يف الفروع التالية

 الفرع األول: إرسال التقارير

الدول األعضاء يف األمم املتحدة وهو اآللية األوىل اليت يتم بواسطتها  يقع علىإرسال التقارير هو التزام 
رصد سلوك الدول، ومن أمالة التقارير اليت ترسلها الدول إىل املنظمات الدولية احلكومية، التقارير اليت ترسلها 

، والتقارير اليت ترسل إىل اللجنة املعنية حبقوق االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإليسانآلية الدول إىل 
وفق ، كما تقوم الدول األطراف بإرسال 1966اإليسان واملشكلة طبقا التفاقية احلقوق املديية والسياسية لعام 

رها إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي االتفاقية اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية بإرسال تقاري أحكام
(، من اتفاقية احلقوق االقتصادية 17يقوم بدوره بإرساهلا إىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية طبقا للمادة )
  واالجتماعية والاقافية، لتقوم هذه األخرية بدراستها وإبداء التعليقات عليها.

وتعاملها مع حقوق اإليسان على  التزامهاوألسلوب التقارير أمهية كبرية إذ يكشف سياسة الدولة يف مدى 
مستوى إقليمها من خالل خضوعها للتشخيص من جايب األجهزة الدولية واليت تنتهي بالتعليقات وتقدمي 

 خمتلف الفرتات وبذلك ميكن التوصيات إىل هذه الدول، كما تكمن أمهيتها يف أهنا تستعرض حقوق اإليسان يف
عليها ملراقبة ومعرفة مدى احرتام الدول حلقوق اإليسان حىت يف فرتات النزاعات املسلحة الدولية يف  االعتماد

  1الوقت الذي قد تعجز فيه آليات القايون الدويل اإليساين عن كشف االيتهاكات لسبب من األسباب.

                                                           
 .332، 330، ص 2009يغم إسحاق زيا، القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، طبعة  1
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 تلثاني: تقديم الشكاوى واالدعاءاالفرع ا

اآللية الاايية اليت أقرها القايون الدويل حلقوق اإليسان ملراقبة مدى التزام الدول حلقوق اإليسان الواردة يف 
االتفاقيات، املتمالة يف استالم الشكاوى املتعلقة بايتهاكات حقوق اإليسان، وطريقة تقدمي هذه الشكاوى خيتلف 

 جملس حقوق اإليسان ميكن أن تكون دولة أو فردا حسب كل اتفاقية اليت مسحت به. فالشكاوى املقدمة إىل
 طبيعيا، كما ميكن أن تنوب املنظمات غري احلكومية يف تقدمي الشكاوى ييابة عن األشخاص الطبيعيني. 

أما الشكاوى اليت تقدم إىل جلنة حقوق اإليسان املنشأة مبوجب العهد الدويل للحقوق املديية والسياسية، 
ايت الدولة املشكو منها مصادقة على العهد دون الربوتوكول امللحق بالعهد ففي هذه احلالة فإيه يراعى بني إن ك

يقتصر تقدمي الشكوى من قبل الدول األطراف يف االتفاقية وتكويا كال الدولتني قد أعلنتا قبوهلما باختصاص 
منها مصادقة على العهد الدويل  ذا كايت الدولة املشكوإاللجنة يف استالم الشكاوى ودراستهما. أما يف حالة ما 

االختياري، فإيه حيق لألفراد الذين تكون دولتهم طرفا يف العهد الدويل  وبروتوكوهلاللحقوق املديية والسياسية 
ويشرتط أن يكون مقدم الشكوى  والربوتوكول االختياري تقدمي الشكوى بصفتهم الفردية إىل جلنة حقوق اإليسان

 .كات أو من ورثة الضحيةمن املتضررين من االيتها 

وتقوم اللجنة بعد ذلك بدراسة الشكوى يف جلسة مغلقة مع لفت ايتباه الدولة املعنية مبوضوع الشكوى، 
وبعد ايتهاء من دراسة الشكوى تبعث بوجهة يظرها إىل الدولة املعنية والفرد املعين وتقدم بعد ذلك موجزا عن 

  1مم املتحدة.يشاطها يف تقرير سنوي للجمعية العامة لأل

االتفاقيات اليت مسحت أيضا لألفراد بتقدمي شكاوى ضد الدول اليت خيضعون لواليتها، اتفاقية بني ومن 
القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية حظر التعذيب الذي منحت للفرد احلق يف تقدمي الشكوى، وغريمها من 

  2حسب كل اتفاقية.االتفاقيات اإلقليمية مع اختالف طرق تقدمي الشكوى 

 الثالث: تشكل لجان لتقصي الحقائقالفرع 

 يقصد هبا اللجان اليت تشكلها األجهزة الرئيسية والفرعية ملنظمة األمم املتحدة مال جلان تقصي احلقائق
لغرض مجع املعلومات اليت ينشئها جملس األمن لبحث ايتهاكات حقوق اإليسان، يف العديد من أقاليم الدول، 

لها مال جلنة تقصي احلقائق يف يوغسالفيا ويف دارفور ويف ليبيا. كما أصبح جمللس حقوق اإليسان من خالل وحتلي

                                                           
 .36،35يغم إسحاق زيا، املرجع السابق، ص  1
 .37،36املرجع يفسه، ص  2
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بصفة فورية للحاالت الطارئة للحد من  استجابةتقصي احلقائق إيشاء جلان  يف قاحلدوراته العادية واالستانائية 
على  اإلسرائيليةايتهاكات حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، مال اللجنة اليت أيشئها خبصوص احلرب 

، واللجنة اليت أيشئها مؤخرا كذلك 2009، بداية 2008أواخر  غول دسنتقطاع غزة واليت ترأسها القاضي 
واليت دامت واحد ومخسني يوما قتل فيها ما ال يقل عن  2014ة يف أوت بسبب حرب إسرائيل على قطاع غز 

 مهمتها يف التحقيق.من تنهي حلد األن مل ، قتيل وإحدى عشرة ألف جرحيا، واللجنة 2000

هيئاهتا الرئيسية والاايوية يتبني مدى أمهية الدور الذي تقدمه  عن طريقومن خالل ممارسة األمم املتحدة 
ن يف كشف االيتهاكات اجلسيمة للقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين اليت مال هذه اللجا

 لدولية وغري الدولية.اترتكبها الدول يف حق مواطنيها وأثناء النزاعات املسلحة 

 بع: إسهام المنظمات غير الحكوميةالفرع الرا

دورا ذا أمهية يف محاية حقوق اإليسان فمن تؤدي املنظمات غري احلكومية ذات الصلة حبقوق اإليسان 
خالل يشاطها تقوم بكشف االيتهاكات اليت تقع على هذه احلقوق، وتستخدم عدة وسائل للوصول إىل حتقيق 
أهدافها، من بينها التحقيقات احمللية وإيفاد املراقبني وحضور احملاكمات، وهلا احلق يف رفع أمر االيتهاكات إىل 

الدولية كمجلس حقوق اإليسان وإىل اهليئات اإلقليمية كاحملكمة األوروبية حلقوق اإليسان واللجنة اهليئات الرقابية 
 اإلفريقية حلقوق اإليسان حبسب الربوتوكول امللحق بامليااق اإلفريقي، واللجنة األمريكية حلقوق اإليسان.

اليت أيشأت عام ة العفو الدولية وتأيت يف مقدمة املنظمات غري احلكومية اليت تعين حبقوق اإليسان منظم
(، للدفاع عن سجناء الرأي أو الذين يوضعون قيد االعتقال بسبب معتقداهتم السياسية أو الدينية أو 1961)

اليتماءاهتم العرقية. وتعمل على ضمان توفري أسس احملاكمة العادلة هلؤالء، وتلجأ يف سبيل حتقيق ذلك إىل 
 أو تقدمي املساعدات املالية لألشخاص أيفسهم. باالعتقال السلطة املعنية أساليب شىت كتوجيه اخلطابات إىل

وقد جتاوزت منظمة العفو الدولية مهمتها يف اآلوية األخرية بإيفاد جلان تقصي احلقائق إىل بعض البلدان 
جسيمة حلقوق اإليسان، مال التحقيق الذي قامت به مؤخرا يف مصر جراء  ايتهاكاتاليت وقعت فيها 

االيتهاكات اليت ارتكبتها السلطات املصرية أثناء فض االعتصام السلمي يف رابعة العدوية، واليت أطلقت عليه 
أثناء مشاركتها يف آلية االستعراض الدوري الشامل " جرمية القرن"، كما قدمت تقريرها : اسممنظمة العفو الدولية 

  1الذي خضعت له مصر.

                                                           
يوفمرب اخلاص  7أكتوبر إىل  27الدوري الشامل املعقودة من  لالستعراضأيظر املوجز الذي اعدته املفوضية السامية حلقوق اإليسان للدورة العشرون  1

 -http://daccess-ddsاخلاص باستعراض دولة مصر، على الرابط التايل: 
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 مجلس حقوق اإلنسان وسلطاته المبحث الثاني: اختصاصات

تتحدد سلطات واختصاصات املنظمات الدولية وفق ما خول هلا ميااقها، وتتنوع هذه السلطات 
واالختصاصات من جمرد سلطة البحث واالستعالم، اليت جتعل من املنظمة الدولية جمرد هيئة للدراسة أو مكتب 

أعلى من إرادات الدول، ويالحظ أن  قرارات ملزمة تعطي املنظمة صالحية اختاذبني الدول، إىل سلطة  لالتصال
الدول تسعى عند إبرام االتفاقيات املنشئة للمنظمات، إىل تقييد الصالحيات اليت متنحها هلذه املنظمة. خوفا من 

املطلقة. األمر تقييد سيادهتا وخضوعها لسلطة أعلى من سلطتها، ورغبتها الدائمة يف إبعاد أي قيد عن حريتها 
الذي يدفعها عادة لفرض قيود على صالحيات املنظمة قيد اإليشاء. ومن هنا تأيت املواثيق املنشأة للمنظمات 
الدولية يف أغلبها يف صيغة توفق بني ضرورة أن تتمتع املنظمات بسلطات متكنها من حتقيق اهدافها، وبني رغبة 

اق جملس حقوق اإليسان يتطرق إىل اختصاصات اجمللس وعلى ضوء ميا 1الدول يف االحتفاظ بسيادهتا.
 وصالحياته يف املطلبني التاليني.

  ول: اختصاصات مجلس حقوق اإلنسانالمطلب األ

يوردها   هلذا األخرياورد قرار اجلمعية العامة القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان مجلة من االختصاصات 
 كالتايل:

االحرتام العاملي حلماية مجيع حقوق اإليسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز مسؤولية اجمللس عن تعزيز  .1
2من أي يوع وبطريقة عادلة ومنصفة.

 

يقوم اجمللس مبعاجلة حاالت ايتهاك حقوق اإليسان، مبا فيها االيتهاكات اجلسيمة واملنهجية، وتقدمي توصيات  .2
حقوق اإليسان وتعميم مراعاهتا داخل منظومة األمم بشأهنا. ويقوم أيضا بتعزيز التنسيق الفعال بشأن 

3املتحدة.
 

النهوض بالتاقيف والتعلم يف جمال حقوق اإليسان، فضال عن اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية وبناء  .3
  4القدرات، على أن جيري توفريها بالتشاور مع الدول األعضاء املعنية ومبوافقتها.

  1للحوار بشأن القضايا املواضيعية املتعلقة جبميع حقوق اإليسان.االضطالع بدور منتدى  .4

                                                                                                                                                                                     

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/113/72/PDF/G1411372.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم .
30/11/2014. 

 .125،117حممد السعيد الدقاق، التنظيم الدويل، املرجع السابق، ص   1
 .لفقرة الااييةا ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار  2
 املرجع يفسه، الفقرة الاالاة.  3
 املرجع يفسه، الفقرة اخلامسة )أ(.  4
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تشجيع الدول األعضاء على أن تنفذ بالكامل االلتزامات اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق اإليسان، ومتابعة  .5
قدهتا األهداف وااللتزامات املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإليسان املنباقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة اليت ع

2األمم املتحدة.
 

إجراء استعراض دوري شامل يستند إىل معلومات موضوعية وموثوق هبا، ملدى وفاء كل دولة بالتزاماهتا  .6
وتعهداهتا يف جمال حقوق اإليسان على حنو يكفل مشولية التطبيق واملساواة يف املعاملة بني مجيع الدول؛ ويتخذ 

حوار تفاعلي يشرتك فيه البلد املعين اشرتاكا كامال، مع مراعاة هذا االستعراض شكل آلية تعاون تستند إىل 
احتياجاته يف جمال بناء القدرات؛ وتكمل هذه اآللية عمل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات وال تكرر عملها؛ 
وسيضع اجمللس طرائق عمل آلية االستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من اعتمادات يف غضون عام واحد 

3عقاد دورته األوىل.من اي
 

اإلسهام، من خالل احلوار والتعاون، يف منع حدوث ايتهاكات حقوق اإليسان واالستجابة فورا يف احلاالت  .7
4الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان.

 

االضطالع بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإليسان فيما يتصل بعمل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان  .8
1993.5ديسمرب  20املؤرخ يف  48/141اجلمعية العامة يف قرارها  على حنو ما قررته

 

العمل بتعاون وثيق يف جمال حقوق اإليسان مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوق  .9
6اإليسان واجملتمع املدين.

 

ختصاصات جملس حقوق اإليسان يتضح لنا جليا أن للمجلس يفس اال الختصاصاتمن خالل دراستنا 
يظام االستعراض الدوري الشامل ودور اجمللس املبكر يف منع  باستاناءاليت كايت تتمتع هبا جلنة حقوق اإليسان 

حدوث ايتهاكات حقوق اإليسان واالستجابة فورا يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان، وهذا ما مل تعرفه 
 لها.جلنة حقوق اإليسان إال يف العقد األخري من عم

 

 

                                                                                                                                                                                     
، الفقرة اخلامسة 18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار  1

 ، املرجع السابق.)ب(
 .يفسه، الفقرة اخلامسة )د( جعاملر    2
 ، الفقرة اخلامسة )ه(.املرجع يفسه  3
 املرجع يفسه، الفقرة اخلامسة )و(.  4
 .املرجع السابق (ز، الفقرة اخلامسة )،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار  5
 .)ح( لفقرة اخلامسة، ااملرجع يفسه  6
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 ي: سلطات مجلس حقوق اإلنسانالمطلب الثان

إضافة إىل الصالحيات املخولة جمللس حقوق اإليسان السالفة الذكر جند أن قرار اجلمعية القاضي بإيشاء 
 اجمللس أشار إىل أن اجمللس يتوىل باألساس صالحيات ذات طابع تنفيذي ميكن تصنيفها كالتايل:

 وجمع المعلومات: البحث والدراسة الفرع األول

 يتم تنفيذ هذه الصالحية املتمالة يف البحث والدراسة ومجع املعلومات عرب ثالث صور تتمال فيما يلي:

يقوم اجمللس يف يطاق اختصاصه بأحباث ودراسات ختول له احلق يف إيشاء جلان تقصي  الصورة األولى:
اليت حتدث أثناء النزاعات  االيتهاكاتن مبا فيها احلقائق اليت حتيط اجمللس علما جبميع ايتهاكات حقوق اإليسا

 املسلحة الدولية وغري الدولية، اليت حتكمها قواعد القايون الدويل اإليساين.

 درباناألحباث والدراسات اليت تتم عن طريق املؤمترات الدولية، كما هو احلال يف مؤمتر  الصورة الثانية:
 إليه اجمللس وعقد حتت إشرافه. الذي عقد مؤخرا، والذي دعا (،2009لعام )

األحباث والتقارير اليت يطلبها جملس حقوق اإليسان من الدول الذين هلم العضوية يف  الصورة الثالثة:
اجمللس، ومطالبة اجمللس الدول األعضاء هبذه التقارير تسمح له مبراقبة يشاط الدول األعضاء يف جمال حقوق 

ها على رسم سياسته واختاذ الرتتيبات الالزمة ملمارسة مهامه كما هو احلال اإليسان وجبمع الدراسات اليت تساعد
  1فيما يتعلق بالتقارير اليت تقدمها الدول يف آلية االستعراض الدوري الشامل.

 ع الثاني: إعداد مشاريع اتفاقياتالفر 

ق اإليسان عن جلنة صالحية إعداد مشاريع االتفاقيات الدولية من الصالحيات اليت ورثها جملس حقو تعد 
من خالهلا صياغة أهم االتفاقيات الدولية حلقوق اإليسان، ويظرا ألمهية هذه  استطاعتحقوق اإليسان اليت 

الصالحية أورد قرار اجلمعية العامة املنشئ جمللس حقوق اإليسان يف فقرته السادسة بأن يضطلع اجمللس جبميع 
  2يقوم اجمللس بتحسينها وترشيدها. االقتضاءإليسان، وعند واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق ا

فأغلبية املشاريع اليت يتوىل جملس حقوق اإليسان صياغتها، تكون مببادرة من اجمللس ذاته، أو من قبل 
مبوجب قرار يوصي  واعتمادهااجلمعية العامة على شكل توصية، ليقوم اجمللس بعد ذلك بإعداد مشروع االتفاقية 

                                                           
 .131رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  1
 السابق.ة السادسة، املرجع ، الفقر 2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 2
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، فعلى سبيل املاال قام جملس حقوق اإليسان بإعداد مشروع االتفاقية الدولية حلماية باعتمادهافيه اجلمعية العامة 
، 2006جوان  29( من الدورة األوىل املؤرخة يف 29يف اجللسة ) واعتمادهامجيع األشخاص من االختفاء، 

 1/1.1حتت قرار اجمللس رقم 

 اتخاذ التوصيات الفرع الثالث:

من صالحيات جملس حقوق اإليسان تقدمي توصيات تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإليسان، وفق ما خول له 
 بايتهاك، فيحق للمجلس أن يقدم توصيات إىل اجلهات املعنية اليت تقوم 60/251قرار اجلمعية العامة رقم 

ما يقوم بتشجيع الدول األعضاء من خالل توصياته حقوق اإليسان مبا فيها االيتهاكات اجلسيمة واملنهجية، ك
بكامل التزاماهتا اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق اإليسان سواء من خالل املؤمترات ومؤمترات القمة اليت عقدهتا 

الدوري الشامل. كما  لالستعراضاألمم املتحدة، أو من خالل التوصيات اليت يقدمها اجمللس للدول اليت ختضع 
لس توصياته للجمعية العامة بناء على طلب منها، أو بناء على توصيات جلايه الفرعية مبا فيها جلان يرفع اجمل

  2للحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان. استجابةتقصي احلقائق اليت ينشئها اجمللس 

وختتلف توصيات جملس حقوق اإليسان كما هو شأن كل منظمة دولية إىل توصيات ملزمة وتوصيات غري 
ملزمة، فالتوصيات امللزمة جمللس حقوق اإليسان، ختص أجهزته الفرعية فهي مباابة سلطة الرئيس على مرؤوسيه. 

لوقت احملدد. يف حني تكون فاألجهزة الدييا للمجلس تتلقى توصياته على شكل أوامر يتطلب إجنازها يف ا
تلك التوصيات اليت يرفعها اجمللس إىل اهليئات األعلى منه كاجلمعية كتوصيات جملس حقوق اإليسان غري ملزمة،  

العامة لألمم املتحدة وإىل الدول األعضاء، فاهليئات والدول تتلقى توصيات جملس حقوق اإليسان ليس على 
لتوصيات وبالرغم من عدم إلزاميتها إال أن هلا هذه ام األخذ هبا، غري أن سبيل اإللزام، فيحق األخذ هبا أو عد

 الدويل.  الرأيقيمتها املعنوية والسياسية، اليت قد حترج كاريا الدول واهليئات اليت ترفض تنفيذها أمام 

وصالحيات عدة حسب  اختصاصاتويتضح من خالل هذه الصالحيات أن اجمللس بالرغم مما أعطي من 
اء يف قرار اإليشاء إال أن هذه الصالحيات مل تتعدى سلطة التوصيات والنصائح والتعبري عن الرغبات ما ج

واألمنيات واملناشدات اليت ليس هلا الصفة اإللزامية، وهذا دليل على أن اجملتمع الدويل ال يزال يتعامل حبذر شديد 
ا اليت رفض فيها إيشاء جهاز رئيسي حلقوق يفسه لالعتباراتيف جمال حقوق اإليسان على املستوى الدويل، 

                                                           
dds-http://daccess-، على الرابط التايل. 11،10، ص A/61/53أيظر وثيقة رقم  1

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/140/08/IMG/N0614008.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم
17/07/2014. 

()ج()د()ه(و(، 5) (،3(،)2الفقرة ) ،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 2
 .املرجع السابق 
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، وإن كايت الظروف 1945اإليسان واحلد من صالحيات جلنة حقوق اإليسان يف مؤمتر سان فرايسيسكو لعام 
، يظرا للتطور امللحوظ الذي يشهده القايون الدويل حلقوق اإليسان، على أيداكالسياسية ختتلف عما كان عليه 

  دة.مستوى منظومة األمم املتح

 قات الخارجية لمجلس حقوق اإلنسانالمبحث الثالث: العال

حبكم الرتكيبة الدولية جمللس حقوق اإليسان فإن عالقة اجمللس متتد إىل الدول واملنظمات الدولية والوكاالت 
هذا  املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، وغريها من اهليئات اليت يستعني هبا اجمللس يف أداء مهامه، يتطرق يف

املبحث إىل العالقة بني اجمللس وأجهزة األمم أملتحدة، والعالقة بني اجمللس واألجهزة األخرى خارج يطاق األمم 
 املتحدة.

 وأجهزة األمم المتحدة اإلنسان حقوق مجلسبين المطلب األول: العالقة 

الرئيسية والفرعية ذات الصلة يرتبط جملس حقوق اإليسان بالعديد من األجهزة التابعة لألمم املتحدة منها 
اجلمعية العامة واملفوضية السامية حلقوق اإليسان، والوكاالت املتخصصة، واهليئات ك  مبجال حقوق اإليسان

 :االيتالتعاهدية. يتطرق إىل عالقة اجمللس هبذه املكويات على النحو 

 بالجمعية العامة اإلنسان حقوق مجلسل: عالقة الفرع األو 

امة هو اجلهاز الرئيسي الذي مبوجبه مت إيشاء جملس حقوق اإليسان، فهو ميلك وصاية كاملة اجلمعية الع 
( من ميااق األمم املتحدة اليت 22على جملس حقوق اإليسان من خالل الصالحيات املخولة له مبوجب املادة )

بوظائفها، كما أكد ذلك أيضا تنص على حق اجلمعية العامة يف إيشاء من الفروع الاايوية ما تراه ضروريا للقيام 
  1يظامها الداخلي.

وبذلك يظل اجمللس خاضعا للجمعية العامة اليت هلا حق لفت يظره إىل موضوعات معينة أو إحالة بعض 
املسائل. إضافة إىل ما يقوم به اجمللس من دراسات، ومن إعداد تقارير، وما يصدره من توصيات يف يطاق 

 2إىل اجلمعية العامة لتقرر بعد ذلك ما تراه مناسبا.، اليت حييل مجيعها اختصاصه

                                                           
، املتضمن تعديالت وإضافات أقرهتا اجلمعية العامة يف A/520/Rev.17( من النظام الداخلي للجمعية العامة مسند رقم 161أيظر املادة ) 1

dds-http://daccess-، ص على الرابط التايل: 2007سبتمرب 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/233/14/PDF/N0823314.pdf?OpenElement أطلع عليه يف .

20/10/2014 . 
 .197رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  2
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على اجلمعية العامة  اختصاصهاليت تندرج ضمن  االتفاقياتكما يقوم بعرض املشاريع اليت يعدها خبصوص 
لألمم املتحدة، وحيق له كذلك تقدمي توصياته إىل اجلمعية العامة هبدف مواصلة تطوير القايون الدويل حلقوق 

سلطة اجلمعية يف تعديل مشاريع وتوصيات اجمللس،   االعتباريون الدويل اإليساين، مع األخذ بعني اإليسان والقا
 كباقي سلطتها على هيئاهتا الفرعية األخرى.

أعضاء جملس حقوق  ايتخابكما تظهر عالقة اجلمعية باجمللس من خالل إشراف اجلمعية العامة على 
والقيام بتعليق عضوية أي عضو من  1السري املباشر وبشكل فردي، باالقرتاعاإليسان بأغلبية أعضاء اجلمعية 

جسيمة  ايتهاكاته ارتكابهأعضاء اجمللس بأغلبية ثلاي األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف التصويت، يف حالة 
 2ومنهجية حلقوق اإليسان يف عضوية اجمللس.

ويالحظ من منطق وصاية اجلمعية على جملس حقوق اإليسان، الذي ميال هيئة فرعية، فإيه حيق للجمعية 
أن تتخذ قرارا لوضع حد لنشاطه كويه أحد فروع أجهزهتا الاايوية، كما حيق هلا أيضا وضع حد لنشاط أحد 

اهليئات الفرعية مع أيشطة الفروع  إىل مبدأ ضرورة تطابق وظائف استناداأجهزته الاايوية اليت أيشأها اجمللس، 
غري أن طبيعة املهمة اليت خولتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة جمللس حقوق اإليسان  3الرئيسية اليت أيشأهتا.

العاملي حلماية مجيع حقوق اإليسان واحلريات األساسية للجميع دون متييز من أي يوع،  االحرتاماملتمالة يف تعزيز 
 باعتبارهامبكان إقبال اجلمعية العامة للحد من يشاط اجمللس الذي ميال محاية حقوق اإليسان  بةالصعو جتعل من 

  أحد األعمدة الاالثة لألمم املتحدة إىل جايب التنمية، والسالم واألمن.

 بالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان اإلنسان حقوق مجلسالفرع الثاني: عالقة 

 السامي املفوض يرأسها املتحدة لألمم العامة األماية من جزء اإليسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية 
 باعتبارها، اإليسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية وتضطلع 1993،5وهي وظيفة أيشئت عام  4حلقوق اإليسان،

 ومحاية تعزيز وعن اإليسان حلقوق املتحدة األمم بريامج قيادة عن باملسؤولية اإليسان، حبقوق املعنية العاملية السلطة

                                                           
 .(، املرجع السابق7الفقرة ) ،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1
 .(8الفقرة ) ،املرجع يفسه 2
 .199رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  3
يوييه  16بعد موافقة اجلمعية العامة يف  2014سبتمرب  1زيد رعد احلسني، يف  يرأس املفوض السامي حلقوق اإليسان يف الفرتة احلالية السيد :  4

على قرار تعيينه الصادر عن األمني العام لألمم املتحدة. وبذلك، يكون زيد سابع شخص يتوىل قيادة املفوضية السامية حلقوق اإليسان،  2014
 .إضافة إىل كويه أول آسيوي وعريب ومسلم يشغل هذا املنصب

، على الرابط  التايل للجمعية العامة لألمم املتحدة : 1993ديسمرب  20املؤرخ يف  48/141أيظر قرار اجلمعية العامة  5
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/GARes48all1.htm22/10/2014وم . أطلع عليه ي. 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/GARes48all1.htm
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/GARes48all1.htm
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 جمموعة مع تتعاون 1اإليسان. حلقوق الدويل والقايون املتحدة األمم ميااق مبوجب املنشأة اإليسان حقوق مجيع
 غري واملنظمات اإليسان حلقوق الوطنية واملؤسسات احلكومات اليت تشمل الفاعلة العناصر من االتساع متزايدة

 .ممكن يطاق أوسع على اإليسان حبقوق االلتزام بناء هبدف وذلك املدين اجملتمع عناصر من ذلك وغري احلكومية

 املتحدة األمم مقر أيضا ي مكتب وللمفوضية بسويسرا، جنيف يف ويلسون قصر يف املفوضية مقر ويوجد
 امليداين تواجدها ويشمل امليدان، يف يصفهم من أكار يعمل موظف 900 أكار من املفوضية وتتألف. يف ييويورك
 األمم بعاات يف اإليسان حقوق وعناصر اإليسان حقوق ومستشاري إقليمية ومكاتب قطرية ومكاتب جمموعات

 2.للسامل املتحدة

تكمن عالقة املفوضية السامية مبجلس حقوق اإليسان من خالل األحكام الواردة يف النظام الداخلي 
 البحوث من يوعية أفضل تقدمي إىل من خالهلا جمللس حقوق اإليسان والصالحيات املخولة للمفوضية اليت تسعى

 قيامها أثناء املتحدة األمم يف اإليسان حلقوق الرئيسية واآلليات اهليئات إىل اإلدارية واخلدمات واملشورة واخلربات
 هبا املتصل القايوين والفقه اإليسان حلقوق الدويل القايون تطوير يف واملسامهة املعايري، ورصد وضع يف بواجباهتا
تؤدي مفوضية األمم ومن اجلايب اإلجرائي  3.عليها املتفق اإليسان حقوق معايري تنفيذ كفالة على والعمل

املتحدة السامية حلقوق اإليسان دور أماية اجمللس. ويف هذا الصدد، تتلقى وترتجم وتطبع وتعمم وثائق وتقارير 
وتقوم بالرتمجة الشفوية للكلمات اليت تُلقى  ،األمم املتحدةوقرارات اجمللس وجلايه وهيئاته جبميع اللغات الرمسية يف 

وحتفظ الوثائق يف حمفوظات اجمللس وتتعهدها بالصياية  ،وتُِعدُّ حماضر الدورة وتطبعها وتعممها ،يف اجللسات
د وتوزع كل وثائق اجمللس على األعضاء واملراقبني، وتؤدي بوجه عام كل أعمال الدعم األخرى اليت ق ،الالزمة

 4حيتاجها اجمللس.

وينطبق هذا الدور الذي تقوم به املفوضية السامية حلقوق اإليسان على جملس حقوق اإليسان وكذا مجيع 
، وإجراء تقدمي الشكاوى، االستشاريةآلياته مال االستعراض الدوري الشامل، واإلجراءات اخلاصة، واللجنة 

 5.واالستانائيةودورات اجمللس العادية منها 

 
                                                           

:  أيظر "مقدمة للتعريف مبفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان" على الرابط التايل 1
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook1_ar.pdf 22/10/2014. أطلع عليه يوم. 

 .2،املرجع السابق، ص 48/141قرار اجلمعية العامة  2
 .6"مقدمة للتعريف مبفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان"، املرجع السابق، ص  3
(، 14)املادة  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 4

 .املرجع السابق
 (.123(،)101(، )81(، )49(، )43-42(، )19-15املرجع يفسه، مواد، ) 5

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook1_ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ngohandbook1_ar.pdf
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 لية المتخصصة واألجهزة التعاهديةبالوكاالت الدو  اإلنسان حقوق مجلسالفرع الثالث: عالقة 

للمجلس عالقة تنسيق بالوكاالت الدولية املتخصصة، واألجهزة التعاهدية، يف جمال تعزيز ومحاية حقوق 
 لى النحو التايل:الت املتخصصة واألجهزة التعاهدية عااإليسان. يتطرق إىل عالقة اجمللس بكال من الوك

 بالوكاالت الدولية المتخصصة اإلنسان حقوق مجلسأوال: عالقة 

( من ميااق األمم املتحدة الوكاالت الدولية املتخصصة ب" الوكاالت املختلفة اليت تنشأ 58عرفت املادة )
عة يف ميادين دولية واس باختصاصاتمقتضى اتفاقيات بني احلكومات، واليت تضطلع، مبقتضى يظمها السياسية، 

والاقافة والرتبية والصحة العامة، ويف غريها من امليادين املرتابطة هي مرتبطة باألمم املتحدة،  واالجتماع االقتصاد
 (".63وفقا ألحكام املادة )

عالقة اليت حتكم الوكاالت الدولية املتخصصة باألمم املتحدة عالقة تنسيق وليست عالقة الومن هنا جاءت 
عن األمم املتحدة وال تندرج ضمن أجهزهتا، الرئيسية منها والفرعية،  واستقالليتهاتبعية مما حيفظ للوكاالت إرادهتا 

يتها املستقلة عن الدول واملنظمات فالوكاالت املتخصصة من خالل التعريف السابق تعد منظمات دولية هلا شخص
الدولية، ومنظمة األمم املتحدة تقوم بعقد مع الوكاالت املتخصصة ما يلزم من ترتيبات ملوافاهتا عن التقدم احملرز يف 

 ويتمال دور الوكاالت املتخصصة يف محاية حقوق اإليسان فيما يلي: 1حتقيق مراعاة حقوق اإليسان.

 جمال حقوق اإليسان إىل األمم املتحدة اليت تشمل القرارات واملقررات والتوصيات.إرسال التقارير اليت ختص  .1

الدولية يف جمال حقوق  االتفاقياتبذل كل اجلهود املمكنة لتأمني التمتع حبقوق اإليسان، وفق ما أقرته  .2
 األخرى ذات الصلة. االتفاقياتاإليسان وكل 

ت املعنية بتطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق اإليسان، منها متايلها متايل الوكاالت املتخصصة أمام اللجان واهليئا .3
 يف جملس حقوق اإليسان.

تلقي الوكاالت املتخصصة يسخا من التقارير اخلاصة حبقوق اإليسان اليت ترسلها الدول إىل السكرتري العام  .4
  2لألمم املتحدة واليت تندرج ضمن مسؤولياهتا طبقا لوثائقها الرمسية.

ومن خالل العالقة اليت تربط الوكاالت املتخصصة باألمم املتحدة يتنب لنا أوجه التعاون والتنسيق بني 
( اليت 11، القاضي بإيشاء اجمللس يف مادته )60/251اجمللس وتلك الوكاالت وفق ما اقره قرار اجلمعية العامة 

                                                           
 .1966( من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية لعام 18أيظر  املادة ) 1
 .1966()ب(، من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية لعام 2()16أيظر املادة ) 2
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هم. فللوكاالت املتخصصة حق إرسال ممالني خصت الوكاالت املتخصصة من بني املشاركني واملراقبني للتشاور مع
  1كل منهما.  اختصاصللمشاركة يف أعمال اجمللس كحضور اجللسات، عالوة على تبادل املعلومات والوثائق يف 

 ثانيا: األجهزة التعاهدية

 الدولية حلقوق اإليسان من أجل مراقبة وتنفيذ االتفاقياتباألجهزة التعاهدية تلك اليت أيشأهتا يقصد 
(، وجلنة 1966أحكامها، مال جلنة حقوق اإليسان للعهد الدويل اخلاصة باحلقوق املديية والسياسية لعام )

 االقتصاديةوالاقافية اليت أيشئت مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق  واالجتماعية االقتصاديةاحلقوق 
حقوق الطفل لعام  اتفاقيةوجب (، وجلنة حقوق الطفل اليت أيشئت مب1966والاقافية لعام ) واالجتماعية

 2.االتفاقياتمنها جلايا ملراقبة أحكام هذه  ايباقت(، وغريها من االتفاقيات الدولية حلقوق اإليسان اليت 1989)
دون غريهم، وتقتصر  االتفاقيةوتتميز هذه اللجان جبملة من األمور منها: أن رقابتها ختص الدول األطراف يف 

 واقتصار. حدود يطاقها، االتفاقيةبغض النظر عن األحكام اخلارجة عن يطاق  االتفاقيةرقابتها على أحكام 
  3.االتفاقيةيف تطوير القواعد واحلقوق الواردة يف  اهتماماهتا

فيما خيص عالقة هذه اللجان مبجلس حقوق اإليسان، فإهنا تكمن يف العمل التكاملي بني ألية جملس 
الدوري الشامل واألجهزة التعاهدية، من خالل تقدمي تقاريرها للمجلس وفق  راضباالستعحقوق اإليسان اخلاصة 

، اليت يصت على تكامل عمل آلية االستعراض الدوري الشامل 60/251()ه( من قرار اجمللس 5يص الفقرة )
 أداءامل يف الدوري الش االستعراضتكرر عملها. األمر الذي يعطي دفعا كبريا آللية  بعمل األجهزة التعاهدية وال

على التقارير اليت ترسلها األجهزة التعاهدية ومشاركتها يف مناقشة أوضاع  اعتمادهدوره على أكمل وجه من خالل 
 . االتفاقيةالدول اليت هي طراف يف 

 لهيئات خارج منظمة األمم المتحدةبا اإلنسان حقوق مجلسالمطلب الثاني: عالقة 

األمم املتحدة ذات صلة حبماية حقوق اإليسان والقايون الدويل للمجلس عالقة هبيئات خارج يظام 
اإليساين كاملنظمات غري احلكومية، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان. يتطرق إىل عالقة اجمللس هبذه اهليئات 

 اخلارجية على النحو التايل:

                                                           
 .210ار أيظر: رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص للطالع أك 1
جلنة القضاء هناك تسعة جلان منشأة مبوجب معاهدات حقوق اإليسان: اللجنة املعنية حبقوق اإليسان، جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية،  2

مناهضة التعذيب، جلنة حقوق الطفل، اللجنة املعنية بالعمال املهاجرين، اللجنة املعنية  على التمييز العنصري، جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، جلنة
 حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، اللجنة املعنية باالختفاء القسري. أيظر موقع املفوضية على الرابط السابق ذكره.

 .211 -210رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  3
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 بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلنسان حقوق مجلسالفرع األول: عالقة 

اليت تنشئها احلكومات يف الدول لغرض تعزيز ومحاية  يقصد باملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان تلك
حقوق اإليسان على املستوى الوطين، ويشمل دورها عموما التصدي للتمييز جبميع أشكاله، وكذلك دعم احلقوق 

ومحاية احلقوق االقتصادية  املديية والسياسية. وقد تكون بعض املؤسسات الوطنية هلا أيضا والية لتعزيز
واالجتماعية والاقافية، وبعضها األخر هلا صالحيات للتحقيق يف مزاعم الفساد وميكن للمؤسسات الوطنية الفعالة 

 سد الفجوة بني حقوق األفراد ومسؤوليات الدولة.

ل بشكل وتنشأ هذه املؤسسات إما عن طريق التشريع أو تدرج يف دستور الدولة، ومع ذلك فإهنا تعم
  1مستقل عن احلكومة، لذلك فهي حتتل مكايا مميزا بني احلكومة واجملتمع املدين.

 االقتصاديأما على الصعيد الدويل فقد يوقشت مؤسسات حقوق اإليسان ألول مرة يف اجمللس 
، على أهنا " معيار إجنازات مشرتكة لكافة الشعوب والدول". وبعد أربعني سنة من هذا 1946واالجتماعي يف 

التاريخ أثريت املسألة مرة ثايية يف قرار أعرتف بالدور اهلام الذي ميكن أن تقوم به املؤسسات الوطنية يف تعزيز 
. ويف سبتمرب عام واستمراريتهاتلك اهليئات  حقوق اإليسان ومحايتها، ودعا احلكومات إىل تشجيع تشكيل

، عقدت جلنة حقوق اإليسان احللقة الدراسة املعنية باملؤسسات الوطنية واحمللية لتعزيز حقوق اإليسان 1988
اخلطوات املالئمة من أجل إيشاء  اختاذومحايتها وأقرت جمموعة من اإلرشادات، ودعت اجلمعية العامة الدول إىل 

لتعزيز حقوق اإليسان ومحايتها. كما عقدت جلنة حقوق اإليسان حلقة التدارس بشأن مؤسسات وطنية 
، وقد أقرت جلنة 1991أكتوبر  9إىل  7املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان يف باريس يف الفرتة من 

ؤسسات الوطنية ) مبادئ املبادئ املتعلقة مبركز امل باعتبارها، 1992/54يف القرار  استنتاجاهتاحقوق اإليسان 
، وتؤكد هذه 1993ديسمرب  20، املؤرخ يف 48/134، وأقرهتا فيما بعد اجلمعية العامة يف قراراها 2باريس(

                                                           
أيظر مركز األمم املتحدة للتدريب والتوثيق يف جمال حقوق اإليسان، موقع املفوض السامي على الرابط التايل:  1

http://www.undohacentre.ohchr.org/AR/Pages/NHRI/Definition.aspx23/10/2014يوم  . أطلع عليه. 
 يقصد مببادئ باريس أن يكون للمؤسسات الوطنية مجلة أمور، املسؤوليات التالية: 2
  هاك حقوق تقدمي توصيات ومقرتحات وتقارير بشأن مجيع املسائل املتعلقة حبقوق اإليسان )مبا يف ذلك األحكام التشريعية واإلدارية وأية حالة اليت  -

 ملان وأي جهاز خمتص أخر.اإليسان(، إىل احلكومة والرب 
 تعزيز املوائمة بني القوايني واملمارسات الوطنية ومعايري حقوق اإليسان الدولية.   -
 تشجيع التصديق على معايري حقوق اإليسان وتنفيذها. -
 املسامهة يف عملية تقدمي التقارير مبقتضى الصكوك الدولية. -
 س حقوق اإليسان والبحوث املتصلة هبا، وزيادة وعي اجلمهور حبقوق اإليسان عن طريق اإلعالم املساعدة يف وضع وتنفيذ الربيامج املتعلقة بتدري   -

 والتاقيف.
 التعاون مع األمم املتحدة واملؤسسات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية يف البلدان األخرى. -

http://www.undohacentre.ohchr.org/AR/Pages/NHRI/Definition.aspx
http://www.undohacentre.ohchr.org/AR/Pages/NHRI/Definition.aspx
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عن تعزيز حقوق اإليسان ومحايتها وأن تعطي والية  باالختصاصاملبادئ أيه يتعني أن يعهد إىل املؤسسات الوطنية 
وأكد إعالن وبريامج  1وح يف أحد النصوص الدستورية أو التشريعية.واسعة بقدر اإلمكان ومنصوص عليها بوض

املؤمتر العاملي كاريا من املبادئ اهلامة من بينها: التأكيد على الدور اهلام والبناء الذي  اعتمدهعمل مؤمتر فيينا الذي 
لدى  استشاريةة تؤديه املؤسسات الوطنية من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإليسان، وخباصة ما تؤديه من وظيف

الدويل الااين يف تويس  االجتماعالسلطات املختصة، ومن دور يف عالج ايتهاكات حقوق اإليسان، كما خص 
، عالقة املؤسسات الوطنية ومركز حقوق اإليسان وبإيشاء جلنة تنسيق مكوية من مؤسسات وطنية من 1993

ا الشمالية، وكلفت اللجنة التنسيقية مبهمة ضمان متابعة إفريقيا وآسيا وأسرتاليا وأروبا وأمريكا الالتينية وأمريك
بإيشاء اللجنة ، 1994/54تويس، ورحبت جلنة حقوق اإليسان يف قراراها  اجتماعيف  اعتمدتالتوصيات اليت 

التنسيقية لإلشراف على تصنيف املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان إىل فئات )أ،ب،ج( كمعيار للتمايل على 
2وق اإليسان سابقا وحاليا على مستوى جملس حقوق اإليسان.مستوى جلنة حق

 

فقد شهد  فيما يخص عالقة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بمجلس حقوق اإلنسان،
للمؤسسات مسامهات عديدة يف جلنة حقوق اإليسان، قبل إيشاء جملس حقوق اإليسان، حيث خول هلا حق 

، قررت 2005، ويف سنة 72/1999، 55/1998حقوق اإليسان رقم إلقاء بياياهتا شفويا وفقا لقراري جلنة 
 يلي: اللجنة التشاور لوضع طرائق للقيام مبا

الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية  االعتمادالسماح للمؤسسات الوطنية املعتمدة لدى جلنة  .1
للمؤسسات الوطنية برعاية املفوضية السامية حلقوق اإليسان وللجان التنسيق التابعة هلذه املؤسسات بأن تتحدث 
على النحو املبني يف التقرير. ويف حدود املهام املوكلة إليها يف إطار مجيع البنود املدرجة يف جدول أعمال اللجنة، 
                                                                                                                                                                                     

بشأن ايتهاكات حقوق اإليسان والتصرف إزائها. وتنص  كما تسلم املبادئ بأن عدد من املؤسسات الوطنية قط أعطى صالحية تلقي شكاوى األفراد
 املبادئ على أيه جيوز أن تستند وظائف املؤسسات إىل املبادئ التالية:

 التماس التسوية الودية للمسألة عن طريق التوفيق أو القرارات امللزمة أو غري ذلك من الوسائل. -
 وتيسري وصوله إليها. أخطار مقدم االلتماس حبقوقه وبسبل االيتصاف املتاحة له -
 االستماع إىل الشكاوى أو إحالتها إىل السلطة املختصة. -
ة إثبات تقدمي توصيات إىل السلطة املختصة، مبا يف ذلك تقدمي مقرتحات بشأن تعديل القوايني أو األيظمة أو املمارسات اإلدارية اليت تعرقل حري -

 احلقوق.
نية لتعزيز حقوق اإليسان وتقويتها، من سلسلة التدريب املهين، الصادر عن مركز حقوق اإليسان، أيظر "كتيب عن إيشاء وتقوية املؤسسات الوط 1

.HR-edu/humanrts/arabic/Nationalhttp://www1.umn-. على الرابط التايل: 32-21، ص 1995جنيف، طبعة،
Institutions4.pdf-HR-Institutions/National 24/10/2014. أطلع عليه يوم. 

ق أيظر "كتيب عن إيشاء وتقوية املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإليسان وتقويتها، عدد رقم من سلسلة التدريب املهين، الصادر عن مركز حقو  2
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-. على الرابط التايل: 54-26، ص 1995اإليسان، جنيف، طبعة،

Institutions4.pdf-HR-Institutions/National-HR 24/10/2014. أطلع عليه يوم. 
 

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
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يد ضرورة اإلبقاء على املمارسات اجليدة احلالية فيما يتعلق بإدارة جدول أعمال اللجنة وفرتات التحدث مع تأك
بشأهنا وأن ختصص للمؤسسات الوطنية املقاعد الالزمة هلذا الغرض، وأن تدعم مشاركتها يف أعمال مجيع اهليئات 

 الفرعية التابعة للجنة.

من املؤسسات الوطنية على أن حتمل تلك الوثائق أرقاما درجت عليه من إصدار وثائق  مواصلة ما  .2
 بالرموز اخلاصة بتلك املؤسسات.

()ح( من قرار 5وقد خص جملس حقوق اإليسان حق املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان يف الفقرة )
إلقليمية ، العمل بتعاون وثيق يف جمال حقوق اإليسان مع احلكومات واملنظمات ا(60/251) اجلمعية العامة رقم

( من يفس القرار مشاركة مراقبيها 11واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان واجملتمع املدين، وأسند هلا يف الفقرة )
جويليه  25، املؤرخ يف (1996/31) واالجتماعي رقم االقتصاديوالتشاور معهم وفق ترتيبات قرار اجمللس 

كما خص قرار جملس حقوق اإليسان   1إليسان.، ووفق املمارسات اليت كايت تتبعها جلنة حقوق ا1996
املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان باملشاركة يف دورات اجمللس ويف خمتلف آلياته وحقها يف إصدار وثائقها  (5/1)

فاملؤسسات الوطنية وفقا للقرار أسند إليها دور واضح  2برموز وثائق األمم املتحدة وهلا ترتيب مستقل للجلوس.
بتقدمي الوثائق وحضور االستعراض وصوال إىل  آلية االستعراض الدوري الشاملل مشاركتها يف وهام، من خال

 متابعة التوصيات.

، 2011 أبريل 12، املؤرخ يف (16/21)( من القرار رقم 22أقر جملس حقوق اإليسان يف الفقرة )كما 
حق املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان املتمالة ملبادئ باريس تسمية مرشحني لشغل مناصب واليات يف إطار 
اإلجراءات اخلاصة، وتعد املفوضية السامية قائمة علنية بأمساء املرشحني الذين وردت طلباهتم لكل منصب شاغر. 

مباشرة بعد البلد املعين خالل احلوار التفاعلي، وذلك وختول املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان احلق يف التدخل 
  3بعد أن يقدم صاحب والية إجراء خاص تقريره عن بعاة قطرية.

                                                           
(، املرجع 11وفقرة ))ح( (5فقرة  ) ،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1

  .السابق
 .248رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  2

، على الرابط التايل: 2011أبريل  12، " استعراض عمل واداء جملس حقوق اإليسان"، املؤرخ يف 16/21أيظر قرار جملس حقوق اإليسان، رقم   3
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement أطلع عليه .
 .25/10/2014يوم 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement


  حقوق اإلنساندور المجلس في تنفيذ القانون الدولي ل             :ألولا فصلال

 

175 
 

، إلشارة اجمللس االستشاريةاللجنة كذلك حيق للمؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان أن يكون هلا دور يف 
وق اإليسان هبدف ضمان إتاحة أفضل اخلربات املؤسسة الوطنية حلق استشارةمرشحها  اختيارحلق الدول عند 

 1.االستشاريةللمجلس، فضال عن ذلك ميكن للمؤسسات املشاركة يف أعمال اللجنة 

اليت تنشأ وتعمل وفق  -الشكاوى تقديم إجراءكما حيق للمؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان خبصوص 
شبه القضائي، أن  باالختصاصسيما فيما يتعلق  املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(، ال

  2حقوق اإليسان. ايتهاكاتيف معاجلة فرادى  فعاال شريكاتعمل بوصفها 

 بالمنظمات غير الحكومية حقوق اإلنسان ة مجلس: عالقنيالثاالفرع 

التطرق إىل عالقة جملس حقوق اإليسان باملنظمات الدولية غري احلكومية يتطلب منا أوال معرفة وضعها  
القايوين الذي خيول هلا احلق كشريك يف املسامهة يف تطوير أطر القايون الدويل وتنبيه احلكومات ألوجه القصور 

ايون الدويل من خالل مسامهتها يف آليات جملس للق ايتهاكاتالرأي العام العاملي مبا جيري من  واطالعالقايوين 
جنة الدولية للصليب لإىل األيشطة التكاملية بني جملس حقوق اإليسان وال األخريحقوق اإليسان. وخنلص يف 

 كمنظمة غري حكومية يف جملس حقوق اإليسان.  االستشاريحبكم مركزها  محراأل

 القانوني للمنظمات غير الحكومية أوال: المفهوم

عين املنظمات الدولية غري احلكومية بأهنا كيايات قايويية جديدة مستقلة عن احلكومات، تنشأ مبوجب ت
 االحتياجاتاتفاقات بني األشخاص الطبيعيني أو املعنويني اخلاصني، متارس يشاطاهتا ذات طابع دويل هام، لتوفري 

  3الدويل.اليت ال تفي هبا السوق أو القطاع العام أو الدولة، أو اجملتمع 

 من هذا التعريف ما يلي:يستنتج و 

أن الذي ينشئ مال هذه املنظمات هم أشخاص طبيعيون واعتباريون خاصون، يسعون إىل التغيري، هلم   .1
 اهتمامات مشرتكة، تكون مستقلة عن احلكومات كليا أو جزئيا.

                                                           
(، 67)املواد:  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .(، املرجع السابق83(، )82)
 (. 88، املادة)املرجع يفسه 2
 ص ،2009اجلزائر والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار والتطور، النظرية بني الدويل القايون يف احلكومية غري الدولية املنظمات اهلل، سعد عمر 3

10،20. 
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بدور مالئم يف إضفاء التناسق بني املصاحل املشرتكة لشىت  لالضطالعأن متال فئات خمتلفة من اجملتمع  .2
 القطاعات ضمن إطار قطري أو إقليمي أو دويل.

كيايات عرب قومية ال تستهدف   باعتبارهاأن يكون هلا وضع التنظيم الدويل لنشاطاهتا، وذات صفة تطوعية  .3
ية، من قبيل تغيري واقع حقوق اإليسان الربح، بل تعمل من أجل تغيري أساليب احلياة وتقليص الاغرات القايوي

 أو البيئة أو الصحة أو املرأة أو الطفل.

أن ميتد يشاطها إىل دول العامل، لتصبح أحد القوى اجلديدة اليت هلا قدرة على تغيري السياسات احلكومية يف  .4
 اجملتمع الدويل.

، يف حالة إمجاعيه، إيساييةتلفة، أن يكون هلا إطار مؤسسي، يتضمن أجهزة يقوم كل منها بوظائف وأدوار خم .5
 عجز الدول وشلل أجهزهتا على املستوى اإلقليمي والدويل.

ال سيما احلاصلة على صفة " املراقب" حيث جيوز لألخرية أن توفد مماال هلا حلضور  امتيازاتأن يكون هلا  .6
1الدولية. االجتماعات

 

مية ثالث مراكز وفق ما يص عليه قرار ويتضح من خالل هذه الشروط أن ملصطلح املنظمات غري احلكو 
 ، هي كالتايل:1996جويليه  25، املؤرخ يف (1996/ 31)واالجتماعي رقم  االقتصادياجمللس 

على املنظمات اليت تعين مبعظم أيشطة منظمة األمم  العام االستشاريالمركز تطلق صفة املنظمات ذات  .أ 
ويكون مبقدورها ان تقدم إىل املنظمة أدلة مرضية وإسهامات جوهرية مستمرة تسهم  ،املتحدة وهيئاهتا الفرعية

هبا يف بلوغ أهداف األمم املتحدة، كما يكون هلا متايال واسعا لقطاعات اجملتمع الرئيسية يف عدد كبري من 
 بلدان العامل.

فيطلق على املنظمات اليت ص الخا االستشاريالمركز أما املنظمات الدولية غري احلكومية اليت هلا صفة  .ب 
 حمدد، إال يف بعض امليادين اليت تغطيها املنظمة وهيئاهتا الفرعية. اهتمامخاص أو  اختصاصليس هلا 

عام  استشارياليت ال يكون هلا مركز  "القائمة"وأخريا تدرج املنظمات غري احلكومية األخرى يف قائمة تسمى  .ج 
مسامهات جمدية  اختصاصهاهنا ميكن أن تقدم أحيايا يف يطاق أو خاص ولكن يرى األمني العام للمنظمة أ

 استشارييف أعمال املنظمة أو هيئاهتا الفرعية كما جيوز أن تشمل تلك القائمة املنظمات اليت يكون هلا مركز 
 أو عالقة مماثلة بوكاالت متخصصة أو هيئة تابعة لألمم املتحدة. 

العام أن ترفع إىل اهليئة مذكرات مكتوبة، أن تعرض وجهة يظرها  االستشاريوحيق للمنظمات ذات املركز 
اهليئة وجلاهنا، دون أن يكون هلا حق التصويت، كما هلا حق إدراج املوضوعات على جدول  اجتماعاتيف 

اخلاص حيق هلا رفع مذكرات مكتوبة وُيستمع إىل وجهة  االستشارياألعمال. وفيما خيص املنظمات ذات املركز 
                                                           

 .املنظمات الدولية غري احلكومية يف القايون الدويل بني النظرية والتطور، املرجع السابقعمر سعد اهلل،  1
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. أما املنظمات ذات الصنف الاالث اهتماماهتايف اجللسات املخصصة للمناقشة اليت تدخل يف إطار يظرها 
 1السالف الذكر فلها حق تقدمي مذكرات مكتوبة فقط.

جلوء اجملتمعات إىل إيشاء مال هذا النوع من التنظيم دليل على قصور الدول وعجزها يف كاري من احلاالت 
، وايتهاكات حقوقه سواء على مستوى األفراد أو على مستوى األقليات العرقية على تلبية حاجات مواطنيها

حلاجات مواطنيها  لالستجابة، يتيجة ملا يشوب منط العديد من األيظمة من تعقيدات حتد من قدرة الدولة واألثنية
واحلد من ايتهاكات حقوقه، وملال هذه األسباب أصبح للمنظمات غري احلكومية دور كبري وفعال يف حتقيق مهام 

األمم املتحدة إىل إشراك مال هذه التنظيمات يف املسامهة لتحقيق  اووظائف اجتماعية بالغة األمهية، مما دع
 اهدافها ومبادئها. 

 والمنظمات غير الحكومية اإلنسان حقوق مجلسن ة بيثانيا: محددات العالق 

 مشاركة تستند وسوف. اجملتمع املدين مع الوثيق بالتعاون يعمل أن اإليسان حقوق جملس والية تتطلب
 حقوق جلنة تطبقها كايت اليت الرتتيبـات واملمارسات إىل احلكومية غري املنظمات فيهم املراقبني مبا ومشاورة

 (،31/1996) واالجتماعي االقتصادي اجمللس يف قرار املعروضة واملمارسات الرتتيبات تلك وخاصة اإليسان،
 .1996 يوليه/متوز 25 يف املؤرخ

 واالجتماعي االقتصادي اجمللس لدى استشاري مركز ذات حكومية غري منظمة (،180) قرابة شارك وقد
 املنظمات االستبعادية ملشاركة غري الرتتيبات وكايت. اإليسان حقوق السابعة العادية جمللس الدورة يف مراقب بصفة

 غري املنظمات وشاركت. للمجلس االفتتاحية الدورة أثنـاء بنجـاح اإليسان حقوق جلنة طّبقتها اليت احلكومية غري
 الـيت الرمسيـة غري املشاورات مجيع يف شاركت كما للمجلس األوىل الدورة أثناء جرت تفاعليـة حـوارات يف احلكومية
الذي منح للمنظمات غري احلكومية صفة مراقب يف اجمللس  االمتيازومن خالل هذا  2.الدورة مع بالتوازي ُعقـدت

 3على النحو التايل: هتستطيع من خالله املشاركة يف أعمال

 مداوالت اجمللس مبوجب إجراء الشكاوى. باستاناءحتضر وتراقب مجيع إجراءات اجمللس  -

 خطية إىل جملس حقوق اإليسان.أن تقدم بيايات  -

 تديل مبداخالت شفوية أمام جملس حقوق اإليسان. -

                                                           
 .218،220 ص السابق، املرجع عمار، حممود أمحد سيد رضوى  1
أيظر: " العمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان: دليل للمنظمات غري احلكومية"، على الرابط التايل:  2

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook4.pdf 29/10/2014. أطلع عليه يوم . 
 ان، املرجع السابق.أيظر: " مشاركة املنظمات غري احلكومية يف جملس حقوق اإليسان" على موقع املفوضية السامية حلقوق اإليس 3

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook4.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/OHCHRngohandbook4.pdf
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 غري الرمسية. واالجتماعاتتشارك يف املناقشات واحلوارات التفاعلية وحلقات النقاش  -

 وأن "تنظم أحداثا موازية" بشأن املسائل ذات الصلة بأعمال جملس حقوق اإليسان.  -

مشاركة أي منظمة غري حكومية يف  استبعادتماعي تعليق أو واالج االقتصاديكما جيوز للمجلس 
يف حاالت من بينها قيام املنظمة بتصرفات تتناقض مع  االستشارياجتماعات األمم املتحدة أو سحب مركزها 

 1أغراض ومبادئ ميااق األمم املتحدة.

اركتها يف سري أعمال املنظمات غري احلكومية يف مش تلعبهيتطرق إىل الدور الذي ميكن أن  وفيما يلي
، وإجراء الشكاوى وأخريا االستشاريةالدوري الشامل، واللجنة  واالستعراضاجمللس كاأليشطة املوازية،  أليات

 اإلجراءات اخلاصة.

  ألنشطة الموازيةالمنظمات غير الحكومية وا .1

حلضور إحدى دورات اجمللس، أن  اعتمادهاومبجرد  االستشاريحيق للمنظمات غري احلكومية ذات املركز   
 اسرتاحةجتري على هامش الدورة، وتكون عادة أثناء  " األنشطة الموازية" باسمتنظم أيشطة عامة تعرف 

الغذاء تسمح هلا بالتواصل لتبادل خرباهتا مع باقي مكويات جملس حقوق اإليسان مبا فيها املنظمات غري 
 ألخرين وأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة.احلكومية األخرى والدول واصحاب املصلحة ا

وميكن للمنظمات غري احلكومية اليت تستضيف يشاطا موازيا أن تدعو أشخاصا غري معتمدين يف دورة جملس 
قبل بدء  املدعوينحقوق اإليسان حلضور النشاط املوازي، مع إشعار أماية اجمللس هبذه الدعوة وإرفاق قائمة 

دعوة احلضور، مع حتمل املنظمة غري احلكومية  اعتمادومنحهم بطاقة  اعتمادهمساعة ألجل  48النشاط مبدة 
صاحبة الدعوة مسؤولية النشاط وتصرفات املشاركني يف النشاط وخضوعهم الكامل للنظام الذي يفرض أثناء 

  2األيشطة املوازية.

 في آلية االستعراض الدوري الشاملمشاركة المنظمات غير الحكومية  .2

أهم واليات وآليات جملس حقوق اإليسان حبكم خضوع مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة وهو من   
لدوراته مرة يف كل أربع سنوات، مما يفرض على مجيع الدول تنفيذ توصياهتا اليت تعهدت بتنفيذها طواعية أمام 

                                                           
 على الرابط التايل: . 31/1996، وأيظر أيضا قرار اجمللس اإلقتصادي واالجتماعي رقم 222رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  1

31.htm-/res/1996/eres1996http://www.un.org/documents/ecosoc 29/10/2014. أطلع عليه يوم. 
 .84العمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان: دليل للمنظمات غري احلكومية، املرجع السابق، ص  2

http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm
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غري احلكومية يف  فمشاركة املنظمات 1مجيع املشاركني من دول ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية.
، ويشمل دور املنظمات غري احلكومية اختتامهادورة االستعراض إىل  إفتاحاالستعراض الدوري الشامل تبدأ من 

2اإلسهام يف األعمال التالية:
 

، الدول على أن تعد 5/1يشجع قرار جملس حقوق اإليسان  العمل مع الدول إلعداد التقارير الوطنية: .أ 
أوضاعها عن طريق عملية عريضة للتشاور تشرك فيها مجيع اصحاب  استعراضألغراض  املعلومات اليت تقدمها

مالما حصل عند خضوع دولة  3.االستشارياملصلحة املعنيني مبا فيهم املنظمات غري احلكومية ذات املركز 
 اجتمع، حيث 2008الدوري الشامل يف ماي  باالستعراضيف الدورة الاايية للفريق العامل املعين  سويسرا

( منظمة غري حكومية، لتنسيق إعداد إفادات أصحاب املصلحة، بإعداد مشروع أويل لتقريره 32حتالف يضم )
السويسرية مشروع تقريرها الوطين اخلاص  االحتاديةوإحالته إىل احلكومة السويسرية، وتبادلت احلكومة 

عضاء التحالف حلضور مناقشة الدوري الشامل مع حتالف املنظمات غري احلكومية ودعت أ باالستعراض
التقرير مع احلكومة، وبعد تقدمي املنظمات غري احلكومية سلسة من التعليقات عن مضمون التقرير الوطين، 

  4أدجمت احلكومة العديد من التعليقات يف الصيغة النهائية للتقرير.

مبا فيهم املنظمات  أيضا املصلحة أصحاب يُدعى (،5/1) القرار شيا معامت إفادات أصحاب المصلحة: .ب 
 أصحاب إفادات ملخص يف الحتمال دراجها االستعراض موضع الدول عن إفادات تقدمي غري احلكومية إىل

 اليت الاالث الوثائق أحد هو املصلحة أصحاب إلفادات املفوضية وملخص .املفوضية تعده الذي املصلحة
 عن للتصديق وقابلة موثوقة معلومات املصلحة أصحاب إفادات تتضمن أن وينبغي .االستعراض إليها يستند
 يف املدرجة املصلحة أصحاب إفادات مجيع إىل مرجعية إحاالت املفوضية وتدرج .االستعراض موضع الدولة
وكماال عن دور املنظمات غري احلكومية يف املسامهة يف إعداد وتقدمي تقارير أصحاب  .امللخصات وثائق

املصلحة للمفوضية، مسامهة الفريق العامل حلقوق اإليسان وهو حتالف من منظمات حقوق اإليسان 
املعين يف الدورة األوىل للفريق العامل  إيدوييسيا استعراضبتقرير من أصحاب املصلحة ألغراض  اإليدوييسية
فريق العامل حلقوق اإليسان عدد من املنظمات ال، حيث دعا 2008 أبريلالدوري الشامل يف  باالستعراض

الشامل  الدوري االستعراض آلية مناقشة أجل من لالجتماع غري احلكومية العاملة بشأن قضايا موضوعية
 إعداد حكومية مسؤولية غري منظمة كل إىل سَندت االجتماع وبعد. للتقرير وهيكل موجز وصياغة

 التقرير عن التحريرية باملسؤولية اإليسان حلقوق العامل الفريق اضطلع بينما خربهتا مبجاالت املتصلة املعلومات
                                                           

 .250لالطالع أكار أيظر البحث اخلاص آللية االستعراض الدوري الشامل يف الفصل األخري من الباب الااين من هذا البحث، ص  1
 .131العمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان: دليل للمنظمات غري احلكومية، املرجع السابق، ص  2
الفرع األول:   ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس ساتمؤس بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 3

 .املرجع السابق(، 38-4آلية االستعراض الدوري الشامل، املواد )
 .131ص  ،العمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان: دليل للمنظمات غري احلكومية، املرجع السابق 4
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 - اإليسان حلقوق العامل الفريق تعاون وقد .املفوضية يف الشامل الدوري االستعراض أماية إىل وإحالته
 يف اإليسان حلقوق الوطنية املؤسسة وهي (Komnas HAM) هام كومناس منظمة مع إيدوييسيا

  1.املصلحة أصحاب تقرير عدادإل اإليدوييسية اخلارجية وزارة مع حوار يف وشارك إيدوييسيا،

 ذات احلكومية غري للمنظمات جيوز الدوري الشامل: باالستعراضحضور دورات الفريق العامل المعني  .ج 
 املعين العامل الفريق دورات حضور اعتمادها بعد واالجتماعي االقتصادي باجمللس االستشارية العالقة

 بعد وجيوز .العامل الفريق اجتماعات يف شفوية بيايات تقدمي ال تستطيع ولكنها الشامل، الدوري باالستعراض
 وينبغي. العامل الفريق دورة أثناء إعالمية جلسات اعتمادها حضور دورات الفريق العامل، أن تنظم

كما   2.الشامل الدوري االستعراض بأماية االتصال االجتماعات هذه بعقد احلكومية املهتمة غري للمنظمات
تستطيع املنظمات غري احلكومية العمل يف متابعة يتائج االستعراض الدوري الشامل عن طريق الكيايات 

حمليا لتنفيذ يتائج االستعراض الدوري ، ورصدها اخلطوات املتبعة بالتزاماهتاالوطنية ملساعدة الدول على الوفاء 
الشامل، إىل جايب العمل مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان ووسائل اإلعالم القومية لنشر الوعي بنتائج 
االستعراض الدوري الشامل بني اجلمهور واجملتمع املدين من خالل تنظيم مناقشات موضوعية وموائد مستديرة 

3وحلقات دراسية وتدريبية.
 

 اجمللس لدى االستشاري املركز ذات احلكومية غري للمنظمات جيوزحضور دورات مجلس حقوق اإلنسان.  .د 
 دراسة فيها جيري اليت اإليسان حقوق جمللس العادية الدورات حتضر أن اعتمادها بعد واالجتماعي االقتصادي

 لدى االستشاري املركز ذات احلكومية غري للمنظمات وتتاح .الشامل الدوري االستعراض يتائج وثائق واعتماد
 حقوق جملس يف النتائج وثائق اعتماد قبل موجزة عامة بتعليقات اإلدالء فرصة واالجتماعي االقتصادي اجمللس

4اإليسان.
 

 لمجلس حقوق اإلنسان االستشاريةمشاركة المنظمات غير الحكومية في أعمال اللجنة  .3

جمللس حقوق اإليسان حمل اللجنة الفرعية السابقة وأيشأت مبوجب قرار جملس  االستشاريةحلت اللجنة    
، الذي حث اللجنة لدى اضطالعها بواليتها، على التواصل مع الدول ومع (5/1)حقوق اإليسان 

املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان واملنظمات غري احلكومية وغريها من كيايات اجملتمع املدين وفقا لطرائق 
( للدول األعضاء واجلهات املراقبة واملكويات 83وأجاز قرار جملس حقوق اإليسان يف مادته ) 5س.اجملل

                                                           
 .132ص  السابق، املرجع احلكومية، غري للمنظمات دليل: اإليسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية مع العمل 1
 .133ص  ،املرجع يفسه 2
 .229رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  3
 .134-133العمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان: دليل للمنظمات غري احلكومية، املرجع السابق. ص  4
 .192، صهذا البحثمن  الفصل الااين " آليات جملس حقوق اإليسان" من  االستشاريةظر املبحث آلية اللجنة أي 5
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إىل  استنادا االستشاريةاألخرى للمجلس مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية أن تشارك يف أعمال اللجنة 
هذه الكيايات بأكرب  ، مع ضمان مسامهة1996/31واالجتماعي  االقتصاديترتيبات من بينها قرار اجمللس 

 1قدر ممكن من الفعالية.

 المنظمات غير الحكومية وآلية إجراء الشكاوى .4

تستطيع املنظمات غري احلكومية بغض النظر عن مركزها لدى األمم املتحدة، أن تقوم بتقدمي الشكاوى   
جتاوزات حقوق  من االيتصافييابة عن الشخص، حيث تعمل مباابة قناة لتوصيل األفراد الذين يلتمسون 

اإليسان وذلك بقيامها بإعداد الشكوى وتقدميها أو تسجيلها ييابة عنهم، مع مراعاة موافقة صاحب الشكوى 
  2مع إدراكه ألثار تقدمي الشكوى.

 حكومية في آلية اإلجراءات الخاصةمشاركة المنظمات غير ال .5

واالجتماعي  االقتصاديطبقا لقرار اجمللس  االستشاريتلعب املنظمات غري احلكومية ذات املركز    
، دورا هاما يف ما تقوم به اإلجراءات اخلاصة حيث تقدم أشكاال خمتلفة من املشاركة والتعاون، 31/1996

  3ويتمال دورها فيما يلي:

 تقدمي حاالت فردية. .أ 

 تقدمي معلومات وحتليالت عن اهتمامات حمددة يف جمال حقوق اإليسان. .ب 

 للزيارات القطرية مبوجب اإلجراءات اخلاصة.توفري الدعم  .ج 

 لنشرها ومتابعتها وتنفيذها. واالجتماعاخلاصة  اإلجراءاتالعمل على الصعيد الوطين أو احمللي ملناصرة  .د 

 مع أصحاب الواليات بصفة واالجتماعالسنوي ألصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة  االجتماعاملشاركة يف  .ه 
 .السنة طوال فردية

 .اخلاصة إىل املشاركة يف مبادرات املنظمات غري احلكومية اإلجراءاتب واليات دعوة أصحا .و 

 

 

                                                           
الفرع الاالث،   ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .ق(، املرجع الساب83-82املواد)
 .231رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  2

.  115-111العمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإليسان: دليل للمنظمات غري احلكومية، املرجع السابق. ص   3  
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 ن واللجنة الدولية للصليب األحمرثالثا: األنشطة التكاملية بين مجلس حقوق اإلنسا 

تكمن أمهية الدراسة التكاملية بني أيشطة جملس حقوق اإليسان واللجنة الدولية للصليب األمحر، يف 
الوضع القايوين لكل منهما، فمجلس حقوق اإليسان يعد  اختالفالعالقة التكاملية يف املهمة، هذا بالرغم من 

لية للصليب األمحر منظمة غري حكومية هيئة فرعية دولية تابع ملنظمة األمم املتحدة، يف حني تعد اللجنة الدو 
وبالرغم من ذلك فقد أُسندت إليها من قبل اجملتمع الدويل رعاية وتطوير القايون الدويل اإليساين، وهي إحدى 
اآلليات الدولية للقايون الدويل اإليساين. يتطرق إىل املهام املوكلة للجنة الدولية للصليب األمحر وحمددات العالقة 

 جملس حقوق اإليسان. بينها وبني

 مة اللجنة الدولية للصليب األحمرمه .1

1تعود فكرة تأسيس اللجنة الدولية للصليب األمحر إىل الرجل السويسري هنري دويان،    
« Jean 

Henri Dunant »  فقد دعا يف تذكاره إىل ضرورة إيشاء جلنة 1859سنة  سولفا رينوعلى إثر معركة ،
دولية إلغاثة اجلرحى أثناء احلرب، مما لقيت فكرته برتحيب كبري من طرف اجملتمع الدويل، ومت تأسيس اللجنة 

 .1863فرباير  9الدولية للصليب األمحر يف 

يون الدويل اإليساين، إذ تقوم مبهام احلماية وتكمن أمهية اللجنة الدولية للصليب األمحر يف كوهنا منظمة راعية للقا
اإليسايية وتقدمي املساعدة لضحايا احلرب والعنف املسلح، واحلفاظ على قدر من اإليسايية يف خضم احلرب، 

به، ولفت  االلتزاموقد أُوكل إليها من قبل اجملتمع الدويل رعاية وتطوير القايون الدويل اإليساين، ويشره ومراقبة 
إىل االيتهاكات، وبالعمل غري املتحيز لصاحل السجناء واجلرحى واملرضى والسكان املدييني املتضررين من  االيتباه

 . االحتاللالنزاعات املسلحة وأثناء 

 لألمم التابع األمن جملس خاصة وبصفة الدويل، اجملتمع بتنبيه". املراقب" دور الدولية اللجنة تلعب أن جيب كما
 أي عمل تستطيع ال أهنا أو به لتقوم الكاري أمامها ليس بأيه السالم، وصنع حفظ يف هدور  منطلق من املتحدة

 كون من بذلك تقوم أن اللجنة فواجب. غري املقاتلني محاية فيها تنتهك اليت الظروف يف اإلطالق على شيء

                                                           
جهود يف مقاومة الرق، (، وهو سويسري األصل، ومال منذ صغره إىل أعمال الرب واإلحسان، وكايت له 1910-1828هنري دويان عاش ما بني ) 1

، حضر معركة سولفا رينو بني النمسا وفريسا، فلما رأى عددا كبريا من اجلرحى واملرضى دون أن جيدوا إسعافا، قام جبمع من حوله 1859ويف سنة 
 هذه الواقعة ظهرت فكرة تأسيس اللجنة الدولية للصليب األمحر. بداية منوأخذ يف مساعدة اجلرحى املرتوكني. و 
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 أثناء تقع اليت االيتهاكات عن األمن جملس رئيس وإطالع املتحدة لألمم العامة اجلمعية يف مراقب عضو أهنا
 1.املسلحة النزاعات

على إثرها  اعتمدت، وهي منذ ذلك الوقت تعقد هلا مؤمترات 1863وتوافق الدول على دورها الريادي منذ عام 
، ولربوتوكول اإلضايف 1977لعام  اإلضافيني، وأحلق هبا الربوتوكولني 1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

  2005.2الاالث لعام 

 حقوق اإلنسان ومجلس الدولية للصليب األحمر ن اللجنةاألنشطة التكاملية بي .2

الدورة  افتتاحمن خالل البيان الذي قدمة رئيس اللجنة الدولية للصليب األمحر " بيرت ماورير" مبناسبة    
، تطرق إىل مجلة من النقاط اليت تشكل 2013فرباير  26العادية الاايية والعشرون جمللس حقوق اإليسان يف 

حماور تكامل وتعاون بني اللجنة الدولية للصليب األمحر وجملس حقوق اإليسان وتتمحور هذه النقاط كما 
3يلي:

 

إليسان يهدفان إىل احلد من الفظائع اليت ترتكب أن كال من اللجنة الدولية للصليب األمحر وجملس حقوق ا .أ 
 أثناء النزاعات املسلحة.

 وحتويلها إىل مزايا. واختالفاتنابتكامل خمتلف مهامنا  االعرتاف .ب 

 التعاون ملنع وختفيف بطريقة أفضل وأكار فعالية ملعاياة الضحايا واحلفاظ على الذخرية اإليسايية املشرتكة. .ج 

قوق اإليسان وخمتلف الفاعلني الرئيسني، مبن فيهم اللجنة الدولية للصليب توطيد الروابط بني جملس ح  .د 
األمحر، حبكم تواجد مقري كال من اجمللس واللجنة يف جنيف، وهو مقر إيساين يقدم فرصا إليشاء جمموعة 

ذلك من ال متناهية من الروابط بني الدول واألمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وغري 
 اخلرباء.

العمل من أجل تعزيز سيادة القايون، ومن مث ضمان عدم حرمان أي شخص من احلماية. إلثبات وحدتنا،  .ه 
 بقيمة الشخصية اإليسايية والكرامة اإليسايية. لالعرتافتدابري عملية رئيسية  واختاذ

                                                           
                                                                                                                           على الرابط التايل: األمحر للصليب الدولية اللجنة موقع أيظر" اإليساين الدويل للقايون حارسا بصفتها األمحر للصليب الدولية اللجنة" سايدوز فإي 1

311298.htm-icrc-the-nts/misc/abouthttps://www.icrc.org/ara/resources/docume.  أطلع عليه يوم
01/11/2014. 

 .92-91عمر سعد اهلل، املنظمات الدولية غري احلكومية يف القايون الدويل بني النظرية والتطور، املرجع السابق، ص  2
، على الرابط التايل: االختالفات احرتامأيظر: بيرت ماورير" اللجنة الدولية للصليب األمحر وجملس حقوق اإليسان: األيشطة التكاملية،  3

council.htm-rights-human-resources/documents/statement/2013/ihlhttps://www.icrc.org/ara/ .
 .01/11/2014أطلع عليه يوم 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/2013/ihl-human-rights-council.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/2013/ihl-human-rights-council.htm
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القايون الدويل  تايتهاكااالستعراض الدوري الشامل واآلليات األخرى للمجلس للحد من  استخدام .و 
 اإليساين.

، والسيما املتعلقة منها االحتجازالعمل لتعزيز القايون الدويل اإليساين من أجل تعزيز القواعد اليت حتكم  .ز 
 خالل النزاعات املسلحة غري الدولية. االعتقالبالضمايات اإلجرائية املطبقة على 

جمللس يف التدابري اليت يتخذها يف جمال الوقاية، مع اللجنة الدولية للمشاركة يف املناقشات وتأييد ا استعداد .ح 
 إيالء اهتمام خاص للمواضيع املقرتية بواليتها.

الرفيعة املستوى يف دورات اجمللس  االجتماعاتيف  بايتظاممشاركة اللجنة بصفتها مراقب داخل اجمللس  .ط 
تمر للمحادثات، ومتابعة اللجنة وخباصة حتديد األسس املمكنة للحوار والتبادل املس واالستانائيةالعادية 

كبري. ولكي يظل اجمللس وأعضاؤه أيضا على إطالع بآخر   باهتمامالدولية االستعراض الدوري الشامل 
  املستجدات والتحديات اإليسايية الكبرية اليت تواجهها اللجنة الدولية للصليب األمحر واليت قد هتم اجمللس.

 في تنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان اإلنسانالرابع: آليات مجلس حقوق المبحث 

يشئها مبوجب أمبجموعة من الوسائل واآلليات اليت  االستعايةلتحقيق أهداف أي منظمة دولية يتعني عليها 
صالحياهتا املخولة هلا مبوجب ميااق النشأة، كحقها يف إيشاء األجهزة الفرعية اليت تراها ضرورية لتحقيق أهدافها، 

سائل واآلليات اليت ورثتها من سابقتها مال ما هو عليه حال جملس حقوق اإليسان املخول باالضطالع أو الو 
 قوق اإليسان، وصالحيته يف حتسينها وترشيدها.حجبميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة 

حلقوق  دد يف هذا املبحث آليات جملس حقوق اإليسان اخلاصة بتنفيذ القايون الدويلحنحناول أن 
وعندما حندد آليات اجمللس حلقوق اإليسان ال يعين أن هذه اآلليات تقتصر أثناء دورها بتنفيذ القايون  اإليسان،

القايويني يفرض على كل اآلليات اليت ني ، فالتكامل بالدويل حلقوق اإليسان دومنا التعرض للقايون الدويل اإليساين
ات لكل من القايويني، غري أينا يركز هنا على اآلليات اليت وضعت تقوم بتنفيذ مهمتها التعرض إىل االيتهاك

خصيصا ملعاجلة االيتهاكات اليت ترتكبها الدول يف حق رعاياها ويكون التطرق للقايون الدويل اإليساين بشكل 
 عرضي يف احلاالت اليت تنتهك فيها قواعده. 

االجراءات اخلاصة، وإجراءات تقدمي خنص يف هذا املبحث آليات جملس حقوق اإليسان املتمالة يف 
 :املطالب التالية الشكاوى، واللجنة االستشارية يف

 

 



  حقوق اإلنساندور المجلس في تنفيذ القانون الدولي ل             :ألولا فصلال

 

185 
 

 المطلب األول: اإلجراءات الخاصة

هو املصطلح الذي أطلق على اآلليات اليت وضعتها جلنة حقوق اإليسان واليت يضطلع  اإلجراءات اخلاصة 
خرباء مستقلون يف جمال حقوق اإليسان مكلفون بواليات لتقدمي تقارير يتكون من  وهو جملس حقوق اإليسان هبا

ومشورة بشأن حقوق اإليسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان حمددة. ويظام اإلجراءات اخلاصة عنصر 
أساسي يف آليات األمم املتحدة حلقوق اإليسان ويغطي مجيع حقوق اإليسان: املديية والاقافية واالقتصادية 

والية قطرية.  (،14)و  مواضيعية والية (،37)، 2013أكتوبر  1 بداية منسياسية واالجتماعية. وتوجد وال
تقدم تقارير  إىل جملس حقوق اإليسان؛ كما أن غالبية أصحاب الواليات تقارير سنوية واإلجراءات اخلاصة تقدم

 1وحُتَدد مهام أصحاب الواليات يف القرارات املتعلقة بإيشاء والياهتم أو متديدها. العامة، اجلمعيةإىل 

 (اختيارهم وتعيينهم) :ترشيح أصحاب الوالياتالفرع األول: 

وإما فريق  ،فرد ُيسمى "املقرر اخلاص" أو "اخلبري املستقل"إما  اخلاصة خرباء يقوم به باإلجراءاتيضطلع 
عامل مؤلف من مخسة أعضاء، عضو من كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة: اجملموعة 
  األفريقية، واجملموعة اآلسيوية، وجمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وجمموعة أوروبا الشرقية، واجملموعة الغربية.

جملس حقوق اإليسان ويعملون بصفتهم  يعينهم العاملة لون وأعضاء الفرقون واخلرباء املستقواملقررون اخلاص
الشخصية. ويتعهدون بالتمسك باالستقاللية والكفاءة واألهلية والنزاهة من خالل االستقامة والصدق واحلياد 

يسوا موظفني لدى األمم املتحدة وال يتقاضون أجرا  مقابل عملهم. والوضع املستقل ألصحاب وحسن النية. وهم ل
الواليات بالغ األمهية لكي يتمكنوا من أداء مهامهم بكل حياد. وتقتصر فرتة صاحب الوالية يف وظيفة معينة، 

كل منهما ثالث سنوات )فرتتان مدة   سنوات تسواء كايت والية مواضيعية أم قطرية، على حد أقصى قدره س
لرتشح ملهام أصحاب الواليات أن يكويوا من ذوي لويشرتط اجمللس  2.فيما خيص أصحاب الوالية املواضعية(

 3املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية املناسبة والتجربة املهنية الواسعة يف ميدان حقوق اإليسان.
أصحاب الواليات يف إطار  باختيار وتعيني ، املعايري املتعلقة(5/1)أوضح جملس حقوق اإليسان، يف قراره و 

لعاملة يف إطار اإلجراءات اخلاصة: ميكن أن يقوم بتسمية املرشحني كل من احلكومات، واجملموعات اإلقليمية ا
منظومة األمم املتحدة، واملنظمات الدولية أو مكاتبها، واملنظمات غري احلكومية، وهيئات حقوق اإليسان 

                                                           
أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان على الرابط التايل:  1

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx . 19/07/2014أطلع عليه يوم. 
 املادة الفرع الااين ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع يساناإل حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 2

  .(، املرجع السابق45)
 .(41املادة )املرجع يفسه،  3

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/AnnualreportsHRC.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/AnnualreportsHRC.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/GAReports.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/GAReports.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/GAReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Nominations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Nominations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Nominations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Nominations.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx.%20أطلع%20عليه%20يوم%2019/07/2014
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ويستعرض فريق استشاري، يعينه اجمللس، مجيع الطلبات املتعلقة مبناصب  1.يةالفردالرتشيحات األخرى، و 
زيادة تدعيم وتعزيز  (،16/21) وحقق القرار 2شحني.اإلجراءات اخلاصة ويقرتح على رئيس اجمللس قائمة باملر 

اليت متتال ملبادئ  املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسانالشفافية يف عملية اختيار أصحاب الواليات وتعيينهم. و 
وباإلضافة إىل ذلك، يتعني على املرشحني تقدمي طلب عن كل والية  3باريس جيوز هلا أيضا  تسمية مرشحني.

يرغبون يف التقدم لشغلها على أن يكون مشفوعا  برسالة تبني دواعي الرتشح. وبعد ذلك، جيري الفريق االستشاري 
 4ع املرشحني الذين ُتدرج أمساؤهم يف قائمة االختيار األويل.مقابالت م

 ، ستكون املعايري العامة التالية بالغة األمهية لدى ترشيح أصحاب الواليات وتعيينهم: (5/1)للقرار  وطبقا  

 .الفنيـةاخلربة  ( أ
  .اخلربة يف جمال الوالية ( ب

  .االستقاللية ( ج

  .النزاهة ( د

  .االستقامة الشخصية ( ه

  5املوضوعية. ( و

وينبغي إيالء االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني والتمايل اجلغرايف العادل، باإلضافة إىل التمايل املناسب 
واملرشحون املؤهلون أشخاص من ذوي املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة، واخلربة  6.ملختلف األيظمة القايويية

الفنية املناسبة والتجربة املهنية الواسعة يف جمال حقوق اإليسان. وُيستبعد األشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ 
عنه تضارب يف املصاحل مع  فيها قرارات يف احلكومة أو يف أي منظمة أخرى أو كيان آخر، األمر الذي قد ينشأ

                                                           
، (42، املادة )18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 السابق.املرجع 
 (.47املرجع يفسه، املادة ) 2
 ، املرجع السابق.طنية لتعزيز ومحاية حقوق اإليسانالقاضي بإيشاء املؤسسات الو  124/48قرار اجلمعية العامة رقم  3
رع الااين من الف ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 4

 املرجع السابق. .(51إىل  46املادة )
 (.39املادة ) ،املرجع يفسه 5
 .(40، الفرع الااين املادة )املرجع يفسه 6

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/21
http://www.ohchr.org/AR/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
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املسؤوليات املتضمنة يف الوالية، من التعيني يف مناصب اخلرباء. وُأجري مزيد من التوضيح لالشرتاطات التقنية 
 1(.102/6)مقرر جملس حقوق اإليسان  واملوضوعية يف

 بها المكلفون باإلجراءات الخاصة الفرع الثاني: األنشطة التي يقوم

 اخلاصة عادة فيما يلي: باإلجراءاتني تتمال مهمة املكلف

 الزيارات القطريةأوال: 

اإلجراءات يقوم املكلفون بواليات بدعم من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإليسان، 
وتتخذ ما يلزم من تدابري بشأن احلاالت والشواغل الفردية املتسمة بطابع هيكلي أوسع ، بزيارات قطرية اخلاصة

 إىل الدول وغريها من اجلهات تسرتعي فيها ايتباهها إىل االيتهاكات أو اإلساءات رسائل يطاقا  وذلك بتوجيه
، وتسهم يف تطوير املعايري الدولية حلقوق اإليسان، مشاورات خرباء املدعاة، وجُتري دراسات مواضيعية وتعقد

يقوم أصحاب و  التقين.وتنخرط يف أيشطة دعوية، وتُذكي الوعي العام، وتقدم مشورة لتوفري التعاون 
عادة يوجهون رسالة إىل الدولة وهم لتحليل حالة حقوق اإليسان على الصعيد الوطين.  بزيارات قطرية الواليات

، "دعوات دائمة" لدولة، دعوة للزيارة. وقد وجهت بعض البلدانيطلبون فيها زيارة البلد وتوَجه إليهم، إذا وافقت ا
وهو ما يعين أهنا مستعدة، من حيث املبدأ، لتلقي زيارة من أي صاحب والية يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

 2اإلجراءات اخلاصة.دولة دعوات دائمة إىل  (،108)، وجهت 2014/يناير كايون الااين  1املواضيعية. وحىت 

 ثانيا: البالغات

تتلقى معظم اإلجراءات اخلاصة معلومات بشأن ادعاءات حمددة حبدوث ايتهاكات حلقوق اإليسان 
إىل الدول تطلب فيها إيضاحات. وقد يوجه بعض أصحاب الواليات أيضا   يداءات عاجلة ورسائل ادعاء وتوجه

وال تتضمن  ،رسائل إىل الدول لطلب معلومات عن تطورات جديدة، أو لتقدمي مالحظات، أو ملتابعة توصيات
، مت توجيه ما 2013 هذه الرسائل بالضرورة ادعاء أن ايتهاكا  قد حدث أو على وشك أن حيدث. ويف عام

% منها رسائل مشرتكة من اثنني أو أكار من أصحاب 84بلدا . وكايت  116إىل  لةرسا 528جمموعه 
  3.املتلقيةائل املوجهة والردود جملس حقوق اإليسان، يف كل دورة عادية، بالرس جيري إبالغالواليات. و 

 
                                                           

 موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان املرجع السابق. 1
 .املرجع يفسه 2
 .املرجع يفسه 3

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/SeminarsConsultations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/SeminarsConsultations.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Invitations.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Invitations.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
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  ثالثا: التقارير السنوية

أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة، بعد زياراهتم، تقرير بعاة يتضمن استنتاجاهتم يصدر 
ختص قضايا عامة مال اساليب العمل والتحليل النظري واالجتاهات والتطورات العامة فيما يتعلق  وتوصياهتم

بواليتها ذات الصلة كما يتضمن توصيات عامة، إضافة إىل ملخصات عن كافة البالغات اليت مت تقدميها إىل 
    1احلكومات والردود الواردة منها.

 وأساليب العملمدونة قواعد السلوك الفرع الثالث: 

العمليات، الذي اعتمده  دليل، و 2007اليت اعتمدها اجمللس يف عام ، مدوية قواعد السلوك يقدم كل من
، مبادئ توجيهية بشأن 2008أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة أثناء اجتماعهم السنوي يف عام 

الستعراض  إجراء استشاري داخلي أساليب عمل اإلجراءات اخلاصة. كما قام أصحاب الواليات بإيشاء
املمارسات وأساليب العمل، يتيح ألي صاحب مصلحة اسرتعاء ايتباه جلنة التنسيق إىل املسائل املتعلقة بأساليب 

لدول، العمل وتصريف األعمال. وقد اسُتنبط اإلجراء لتعزيز استقاللية وفعالية اإلجراءات اخلاصة وتعاون ا
، اعتمد جملس 2008ولإلسهام يف التنظيم الذايت لنظام اإلجراءات اخلاصة وآلحاد أصحاب الواليات. ويف عام 

أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وامتااهلم ملدوية خبصوص فرتات والية  بيايا  رئاسيا   حقوق اإليسان
 2.قواعد السلوك

 اخلرباء املستقلني ورؤساء الفرقللمقررين اخلاصني و  اجتماعات سنوية ، تنظيم1994جيري، منذ عام و 
العاملة. ويساعد االجتماع على تنسيق ومواءمة عمل اإلجراءات اخلاصة وأصحاب الواليات اهلادف إىل 
االجتماع وتبادل اآلراء مع الدول، ورئيس جملس حقوق اإليسان، واجملتمع املدين/املنظمات غري احلكومية، 

اإليسان وكيايات األمم املتحدة. ويف واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، وممالني من املفوضية السامية حلقوق 
واملهمة الرئيسية للجنة هي  .جلنة تنسيق ، أيشأ أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة أيضا  2005عام 

ا بني أصحاب الواليات والعمل باعتبارها جهة وصل بينهم وبني املفوضية السعي إىل املساعدة يف التنسيق فيم
السامية حلقوق اإليسان وإطار األمم املتحدة األوسع حلقوق اإليسان واجملتمع املدين. وتعزز جلنة التنسيق أيضا  

 3.مكاية يظام اإلجراءات اخلاصة

 
                                                           

 .السابق املرجع اإليسان حلقوق السامية املفوضية موقع 1
 .املرجع يفسه 2
 املرجع يفسه. 3

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/2
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/2
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Manual_August_2008.doc
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/IAP_WorkingMethods.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/IAP_WorkingMethods.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Presidentstmt180608.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Presidentstmt180608.pdf
http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/AnnualMeeting.aspx
http://www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/AMeeting/Pages/AnnualMeeting.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/ccspecialprocedures.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/ccspecialprocedures.htm
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 رات الحديثة بشأن أصحاب الوالياتالفرع الرابع: التطو 

، اخنرط جملس حقوق اإليسان يف عملية بناء مؤسسات، تضمنت استعراضا  2007 – 2006يف الفرتة 
املعنون  (،5/1)، اعتمد جملس حقوق اإليسان القرار 2007حزيران/يوييه  18لنظام اإلجراءات اخلاصة. ويف 

ن اختيار أصحاب "بناء مؤسسات جملس حقوق اإليسان التابع لألمم املتحدة"، الذي تضمن أحكاما  بشأ
، الذي (5/2)واعتمد جملس حقوق اإليسان أيضا  القرار 1الواليات واستعراض مجيع واليات اإلجراءات اخلاصة.

، أجرى جملس 2011ويف عام  .حيتوي على مدوية قواعد سلوك ألصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة
لعمله وأدائه. وأعادت يتائج هذا االستعراض تأكيد مبادئ أساسية، مال التزام الدول  استعراضا   حقوق اإليسان

ها. كما عززت النتائج مبادئ ز يعز تواستقالليتها، و بالتعاون مع اإلجراءات اخلاصة ويزاهة اإلجراءات اخلاصة 
التعاون والشفافية واملساءلة ودور يظام اإلجراءات اخلاصة يف تعزيز قدرة جملس حقوق اإليسان على معاجلة 
حاالت حقوق اإليسان. وأكدت الدول األعضاء أيضا  معارضتها القوية لألعمال االيتقامية ضد األشخاص 

لية األمم املتحدة حلقوق اإليسان. وسلم اجمللس كذلك بأمهية ضمان التمويل الشفاف الذين يتعاويون مع آ
قرار جملس حقوق  كما يص على ذلك والكايف والعادل لدعم مجيع اإلجراءات اخلاصة وفقا  الحتياجاهتا احملددة  

 :منها جديدة واليات مواضيعية أُيشئت عدة ،2006ومنذ عام 2(.16/21)رقم  إليسانا

 .(2007) بأشكال الرق املعاصرة املقرر اخلاص املعين .1

 .(2008) مياه الشرب املأموية وخدمات الصرف الصحي املقرر اخلاص املعين حبق اإليسان يف احلصول على .2

 .(2009) احلقوق الاقافية املقرر اخلاص يف جمال .3

 .(2010)السلمي وتكوين اجلمعيات حرية التجمع املقرر اخلاص املعين باحلق يف .4

 .(2010) التمييز ضد املرأة يف القايون ويف املمارسة الفريق العامل املعين مبسألة .5

 (.2011)دميقراطي ومنصف  يظام دويل اخلبري املستقل املعين بإقامة .6

 .(2011) اجلرب وضمايات عدم التكراربتعزيز احلقيقة والعدالة و  املقرر اخلاص املعين .7

 .(2011) بالشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية الفريق العامل املعين .8

آمنة ويظيفة وصحية ومستدامة  ببيئة مبسألة التزامات حقوق اإليسان املتعلقة بالتمتعاخلبري املستقل املعين  .9
(2012.) 

 .(2013) لتمتع كبار السن جبميع حقوق اإليسان اخلبري املستقل املعين .10

                                                           
الفرع الااين،  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .اإلجراءات اخلاصة
 موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان املرجع السابق. 2

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/2
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCReview.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCReview.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/21
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/21
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/21
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/Index.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandotherbusiness.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx
http://www.ohchr.org/ar/Issues/Environment/IEEnvironment/Pages/IEenvironmentIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/Pages/OlderPersonsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/Pages/OlderPersonsIndex.aspx
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 :اجلديدة التالية القطرية الواليات ،2006وأيشأ جملس حقوق اإليسان أيضا ، منذ عام 

 .(2009) السودان اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإليسان يف .1

 .(2011) مجهورية إيران اإلسالمية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان يف .2

 .(2011) كوت ديفوار اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإليسان يف .3

 .(2011) اجلمهورية العربية السورية املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان يف .4

 .(2012) بيالروس املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان يف .5

 . (2012) إريرتيا ر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان يفاملقر  .6

 .(2013) مايل اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإليسان يف .7

 1.(2013)مجهورية أفريقيا الوسطى اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإليسان يف .8

 جمال يف عامة مبواضيع هتتم مواضيعية بواليات مستقلني خرباء هبا يقوم اليت اخلاصة اإلجراءات أمهية تتجلى
 بعض يف اإليسان حلقوق احملددة اجملاالت بعض على تقتصر قطرية وواليات دويل، مستوى على اإليسان حقوق
 حقوق ايتهكت اليت أو الوطنية، تشريعاهتا يف اإليسان حقوق من معني جايب ومحاية بتعزيز تلتزم مل اليت الدول

 التشريعية الفراغات كشف على مقتصر القطرية الزيارات هذه دور ليكون. مواطنيها من معينة لفئات اإليسان
 فيقوم مواطنيها حق يف الدولة ارتكبتها اليت االيتهاكات يف التحقيق أو القطرية، الزيارة حمل هي اليت للدولة

 الواليات أصحاب ينهي كما حدث، عما معلومات لطلب الدول إىل رسائل بتوجيه القطرية الواليات أصحاب
 .وتوصياهتم استنتاجاهتم يتضمن بتقرير مهامهم القطرية

 اليت االيتهاكات من احلد يف مهما عمال يشكل القطرية الواليات اصحاب به يقوم ما أن شك وال 
 التوصيات يف املتمالة القطرية الوالية اصحاب مهمة حدود من بالرغم هذا رعاياها، حق يف الدول قبل من ترتكب

 دعما ذاهتا حد يف تشكل االيتهاكات بشأن للزيارة املعنوية القيمة أن إال اإليسان، حقوق جمللس ترفعها اليت
 جملس مستوى على التوصيات وتبقى الضحايا، حق يف تعسفت اليت للدولة وردعا االيتهاكات، لضحايا معنويا
 منها وخاصة اإليسان حقوق جمللس الدولة فيها ختضع اليت املناسبات كل يف املعنية الدولة لتذكري اإليسان، حقوق

 .الشامل الدوري االستعراض
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http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/SDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CIIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CIIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/SYIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/countries/MENARegion/Pages/SYIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/BYIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/BYIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ERIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ERIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/MLIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/CFIndex.aspx
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 س حقوق اإلنسانالمطلب الثاني: اجراءات تقديم الشكاوى لمجل

اجلسيمة حلقوق اإليسان واملوثقة بأدلة موثوق هبا جلميع  لاليتهاكاتجراء معين مبعاجلة احلاالت الاابتة إهو 
وأجراء  1حقوق اإليسان واحلريات األساسية اليت تقع يف أي جزء من اجزاء العامل ويف أي ظرف من الظروف.

( املؤرخ 48-)د(1503)لقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي امتدادتقدمي الشكاوى جمللس حقوق اإليسان هو 
، أساسا للعمل وجرى 2000جوان  19املؤرخ يف  2000/3، بصيغته املنقحة بالقرار رقم 1970 مايو 27يف 

حتسينه من اجل ضمان أن يكون إجراء تقدمي الشكاوى حمايدا وموضوعيا وفعاال وموجها خلدمة الضحايا وأن 
  2املعنية. يعمل به يف الوقت املناسب. وسيتم اإلبقاء على الطابع السري بغية التعاون مع الدولة

وقد أيشأ جملس حقوق اإليسان هلذا الغرض فريقان عامالن متميزان أسندت إليهما والية حبث البالغات 
اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلوق اإليسان واحلريات  لاليتهاكاتاجمللس إىل األمناط الاابتة  ايتباهوتوجيه 

توافق اآلراء، ويف حالة عدم التوافق تتخذ القرارات باألغلبية  األساسية، ويعمل كال الفريقني العاملني على أساس
 البسيطة. والفريقان مها: الفريق العامل املعين بالبالغات، والفريق العامل املعين باحلاالت.

 اتالفرع األول: الفريق العامل المعني بالبالغ

اللجنة االستشارية التابعة جمللس حقوق يتكون الفريق العامل املعين بالبالغات من مخسة أعضاء تعينهم 
الواجبة للتوازن بني اجلنسني، من  املراعاةواحد من كل من اجملموعات اإلقليمية مع 3اإليسان من بني أعضائها،

ويظرا للحاجة إىل خربات مستقلة وإىل االستمرارية فيما يتعلق  4أجل تشكيل الفريق العامل املعين بالبالغات.
قييمها، يعني  اخلرباء املستقلون واملؤهلون تأهيال عاليا لألعضاء يف الفريق العامل املعين ببحث البالغات وت

وللفريق العامل املعين بالبالغات  5فقط. بالبالغات ملدة ثالث سنوات. وتكون واليتهم قابلة للتجديد مرة واحد
 واليات وسلطات تتمال فيما يلي:

 

                                                           
، الفرع الرابع،  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 املرجع السابق. .(85املادة )
 (.86) املادة املرجع يفسه، 2
 .192، ص أيظر املطلب املوايل اخلاص باللجنة االستشارية جمللس حقوق اإليسان 3
، الفرع الرابع،  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 4

 ، املرجع السابق.(91املادة )
 (.93املادة ) ،املرجع يفسه 5
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 الفريق العامل المعني بالبالغات أوال: سلطات رئيس

يُطلب إىل رئيس الفريق العامل املعين بالبالغات أن يقوم، باالشرتاك مع األماية، بَفرز أويل للبالغات، 
قبل إحالتها إىل الدول املعنية. ويستبعد الرئيس البالغات اليت يتبني أهنا ال تستند إىل  1استنادا  إىل معايري املقبولية،

أو اليت يكون صاحبها جمهول اهلوية، وال حُتال بالتايل إىل الدولة املعنية. وتوخيا  للمساءلة والشفافية،  أساس سليم
يزوِّد رئيس الفريق العامل املعين بالبالغات كافة أعضاء الفريق بقائمة جبميع البالغات املرفوضة بعد الفحص 

ت إليها مجيع القرارات اليت أفضت إىل رفض البالغات. األويل. وينبغي أن تبني هذه القائمة األسباب اليت استند
 2.وحُتال سائر البالغات غري املستبَعدة إىل الدولة املعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات االيتهاكات

 الفريق العامل المعني بالبالغات ثانيا: والية

ٍغ من البالغات وتقييم األسس املوضوعية يقوم أعضاء الفريق العامل املعين بالبالغات بالبت يف مقبولية بال
الدعاءات االيتهاكات، مبا يف ذلك ما إذا كان يتبني من البالغ وحده أو باالقرتان مع بالغات أخرى أيه يكشف 
م الفريق  عن منط ثابت من االيتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإليسان واحلريات األساسية. ويقدِّ

ين بالبالغات إىل الفريق العامل املعين باحلاالت ملفا  يتضمن مجيع البالغات املقبولة والتوصيات اخلاصة العامل املع
هبا. وعندما تتطلب إحدى القضايا مزيدا  من النظر أو معلومات إضافية، جيوز للفريق العامل املعين بالبالغات أن 

املعلومات من الدولة املعنية. وللفريق العامل املعين يُبقيها قيد استعراضه حىت دورته التالية وأن يطلب تلك 
بالبالغات أن يقرر رفض قضية ما. وُيصِدر الفريق العامل املعين بالبالغات مجيع قراراته بعد التطبيق الصارم ملعايري 

 3.املقبولية ويشفعها باملربرات الواجبة

 الفريق العامل المعني بالحاالت الفرع الثاني:

ريق العامل املعين باحلاالت يف الدرجة الاايية بعد دور الفريق العامل املعين بالبالغات، ويتمال يأيت دور الف
 تكوين ووالية وسلطات الفريق فيما يلي:

 

 

                                                           
 أيظر الفرع املوايل من هذا املطلب. 1
الفرع الرابع،  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 2

 .املرجع السابق (94املادة )
 .(95املادة )  ،املرجع يفسه  3
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 أوال: تكوينه

من الدول األعضاء يف اجمللس إذ تعني كل جمموعة إقليمية أعضاء الفريق العامل املعين باحلاالت يتكون 
هؤالء األعضاء ملدة سنة واحدة. وتكون واليتهم قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كايت الدولة املعنية مماال هلا، ويعني 

ويعمل أعضاء الفريق العامل املعين باحلاالت بصفتهم الشخصية ويف حالة وجود شاغر ما،  1عضوا يف اجمللس.
  2من الدول األعضاء يف اجملموعة اإلقليمية ذاهتا.تقوم اجملموعة اإلقليمية املعنية اليت يعود إليها الشاغر بتعيني ممال 

  ثانيا سلطاته

، بناء  على املعلومات الفريق العامل املعين باحلاالت يُطَلب إىل الفريق العامل املعين باحلاالت، بأن يقوم 
بتة لاليتهاكات والتوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين بالبالغات، مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الاا

اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإليسان واحلريات األساسية، وأن يقدِّم إىل اجمللس توصيات بشأن اإلجراء 
الواجب اختاذه، ويكون ذلك عادة يف شكل مشروع قرار أو مشروع مقرر فيما يتعلق باحلاالت احملالة إليه. وعندما 

نظر أو معلومات إضافية، جيوز ألعضاء الفريق العامل املعين باحلاالت إبقاء تتطلب إحدى احلاالت مزيدا  من ال
 3.تلك احلالة قيد االستعراض حىت دورته التالية. وللفريق العامل أيضا  أن يقرر رفض النظر يف قضية ما

ينبغي أن تكون مجيع قرارات الفريق العامل املعين باحلاالت ُمَدعَّمة  باملربرات الواجبة وأن إضافة إىل ذلك 
باختاذه بشأهنا. وينبغي أن تـُتَّخذ قرارات وقف  املوصيتبني أسباب وقف النظر يف حالة من احلاالت أو اإلجراء 

  4.النظر بتوافق اآلراء، فإذا تعذَّر ذلك فباألغلبية البسيطة لألصوات

 ات()معايير مقبولية البالغجراء الشكاوى إالفرع الثالث: شروط 

على مجلة من املعايري ملقبولية البالغات يشري  (5/1) ( من قرار جملس حقوق اإليسان87يصت املادة )
 إليها فيما يلي:

 واإلعالن العامليإذا مل تكن لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه متفقا  مع ميااق األمم املتحدة  )أ(
  .حلقوق اإليسان والصكوك األخرى واجبة التطبيق يف جمال قايون حقوق اإليسان

                                                           
 .(96املادة ) ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1
 (.97املرجع يفسه، املادة ) 2
  (.98) املادة املرجع يفسه، 3
  (.99املادة ) ،املرجع يفسه 4
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  .)ب( إذا كان يتضمن وصفا  وقائعيا  لاليتهاكات املزعومة، مبا يف ذلك احلقوق املزعوم ايتهاكها 

 يستجيب هلذا الشرط إذا)ج( إذا كايت اللغة املستخدمة فيه غري مسيئة. إال أيه جيوز النظر يف بالغ ال  
  .استوىف معايري املقبولية األخرى بعد حذف العبارات املسيئة

إذا كان صادرا  عن شخص أو جمموعة أشخاص يدَّعون أهنم ضحايا اليتهاكات حقوق اإليسان  )د( 
يية واحلريات األساسية أو عن شخص أو جمموعة أشخاص، مبن فيهم املنظمات غري احلكومية، يتصرفون حبسن 

وفقا  ملبادئ حقوق اإليسان، وال يستندون إىل مواقف ذات دوافع سياسية خمالفة ألحكام ميااق األمم املتحدة 
ويدَّعون أن هلم علما  مباشرا  وموثوقا  به هبذه االيتهاكات. على أيه ال جيوز عدم قبول البالغات املؤيَّدة بأدلة 

يتهاكات علما  غري مباشر، شريطة أن تكون هذه البالغات موثوق هبا جملرد كون أصحاهبا يعلمون بوقوع اال
  .مشفوعة بأدلة واضحة

 .( إذا كان ال يستند حصرا  إىل تقارير يشرهتا وسائط اإلعالم )ه 

)و( إذا كان ال يشري إىل حالة يبدو أهنا تكشف عن منط ثابت من االيتهاكات اجلسيمة حلقوق اإليسان  
ري تناوهلا يف إطار أحد اإلجراءات اخلاصة أو إحدى هيئات املعاهدات أو غري ذلك املؤيدة بأدلة موثوق هبا وجي

 من إجراءات الشكاوى التابعة لألمم املتحدة أو إجراءات الشكاوى اإلقليمية املماثلة يف ميدان 
 .حقوق اإليسان

تستغرق زمنا  يتجاوز  ت سبل االيتصاف احمللية، ما مل يتبنيَّ أن هذه السبل غري فعالة أوذ)ز( إذا استنف 
 1.حدود املعقول

 والسرية الفرع الرابع: طرائق العمل

جيتمع كال الفريقني العاملني مرتني يف السنة على األقل ملدة مخسة أيام عمل كل دورة، بغية القيام على 
أصال يف وجه السرعة ببحث البالغات، مبا يف ذلك ردود الدول عليها، وكذلك احلاالت املعروضة على اجمللس 

 وهذ كله من أجل خدمة الضحايا وجيب أن يعمل به بطريقة سرية ومناسبة التوقيت. 2إطار إجراء الشكاوى.

                                                           
(، 87املادة ) ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .املرجع السابق
 .(100الفرع الرابع، املادة ) ،املرجع يفسه 2
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تتعاون الدولة املعنية يف إطار إجراء الشكاوى وتبذل قصارى جهدها لتقدمي ردود موضوعية بإحدى لغات و 
أو جملس حقوق اإليسان. كما تبذل هذه الدولة األمم املتحدة الرمسية على أي طلب من طلبات الفريقني العاملني 

قصارى جهدها لتقدمي رٍد يف موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي الطلب. وجيوز عند االقتضاء متديد 
على األماية أن تتيح امللفات السرية جلميع أعضاء اجمللس، كما يتعني   1.هذه املهلة بناء على طلب الدولة املعنية

 2.عه بأسبوعني على األقل، إلتاحة الوقت الكايف للنظر فيهاقبل اجتما

يقوم اجمللس، كلما اقتضى األمر ذلك، ولكن على األقل مرة واحدة يف السنة، بالنظر يف األمناط الاابتة 
ق لاليتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإليسان واحلريات األساسية اليت يوجه ايتباهه إليها الفري

 3.العامل املعين باحلاالت

تُبحث تقارير الفريق العامل املعين باحلاالت احملالة إىل اجمللس بطريقة سرية، ما مل يقرر اجمللس خالف 
ذلك. وعندما يوصي الفريق العامل املعين باحلاالت اجمللس بالنظر يف حالة من احلاالت بصورة علنية، وال سيما إذا  

لبس فيه عن التعاون مع الفريق، ينظر اجمللس يف تلك التوصية على أساس األولوية يف كان يوجد امتناع واضح وال 
 4.دورته التالية

لضمان أن يكون إجراء الشكاوى موجها  خلدمة الضحايا وفعاال  وأن يُعمل به يف الوقت املناسب، جيب 
 (24)من حيث املبدأ أال تتجاوز الفرتة الزمنية الفاصلة بني إحالة الشكوى إىل الدولة املعنية ويظر اجمللس فيها 

 5.شهرا  

 ركة اصحاب الشكوى والدول المعنيةالفرع الخامس: مشا

 يكفل إجراء الشكاوى إعالم كل من صاحب البالغ والدولة املعنية باإلجراءات يف املراحل 
 الرئيسية التالية:

 عندما يعترب الفريق العامل املعين بالبالغات البالغ غري مقبول أو عندما حُيال البالغ إىل الفريق  )أ(
 .فريقني العاملني أو اجمللس البالغ معّلقا  أو عندما يُبقي أحد ال ،العامل املعين باحلاالت لكي ينظر فيه

                                                           
، (101، املادة )18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 املرجع السابق.
 (.102املرجع يفسه، املادة ) 2
 (.103املرجع يفسه، املادة ) 3
 (.104املرجع يفسه، املادة ) 4
 .(105املادة ) املرجع يفسه، 5
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  1.)ب( عند صدور النتيجة النهائية

 ال. و باإلضافة إىل ذلك، حُياط صاحب البالغ علما  بتاريخ تسجيل بالغه مبوجب إجراء تقدمي الشكاوى
 2.حيال البالغ إىل الدولة املعنية إذا طلب صاحبه عدم الكشف عن هويته

يف الفقرة )و( من الفرع الرابع فإيه ينبغي  (1/5)ووفقا للتدابري اليت يص عليها قرار جملس حقوق اإليسان 
 أن يكون إلجراء املتخذ فيما يتعلق حبالة معينة أحد اخليارات التالية:

 .)أ( وقف النظر يف احلالة إذا كان ال يوجد ما يربِّر مواصلة النظر فيها أو اختاذ إجراء بشأهنا

إبقاء احلالة قيد االستعراض والطلب من الدولة املعنية تقدمي مزيد من املعلومات يف غضون مهلة زمنية  )ب(
 .معقولة

إبقاء احلالة قيد االستعراض وتعيني خبري مستقل ومؤهل تأهيال  عاليا  لرصد احلالة وتقدمي تقرير عن  )ج(
 .ذلك إىل اجمللس

 .اإلجراء السري املتعلق بالشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنيةوقف استعراض املسألة مبوجب  )د( 

توصية املفوضية بأن تقدم إىل الدولة املعنية تعاويا  فنيا ، أو مساعدة يف جمال بناء القدرات، أو خدمات  ( )ه
 3.استشارية

 العامل الفريق هبا يقوم اليت اإليسان حقوق جمللس الشكاوى تقدمي إلجراءات دراستنا خالل من خنلص
 ترتكبها اليت اإليسان حلقوق اجلسيمة االيتهاكات ختص أهنا باحلاالت، املعين العامل والفريق بالبالغات املعين
 لقرار امتدادا اإلجراء هذا جاء وقد االستانائية، احلاالت ويف العادية احلاالت يف عموما، رعاياها حق يف الدولة
 ليكون ،(2000/3) رقم بالقرار تنقيحه مت والذي ،1970 لعام( 1503) برقم املعروف اإليسان حقوق جملس
 على القرارين كال يف واالجتماعي االقتصادي اجمللس حرص وقد الضحايا، خلدمة وفعاال وموضوعية حيادا أكار
 املعين للفريق حتال اليت باحلاالت أو بالبالغات، املعين العامل للفريق ترفع اليت للقضايا السري الطابع إبقاء

  .املعنية والدولة املعنيان، الفريقان بني التعاون عملية وإجناح للتصفية، التعرض من الضحايا حلماية وذلك باحلاالت
شهرا واليت تعترب مدة معقولة لتمكني الضحايا من  ،(24ب )دة الزمنية للقضايا اليت ينظر فيها املد يدمت حتكما 

                                                           
، الفرع الرابع ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .(106املادة )
 ، املرجع السابق.(108،107، املادة )املرجع يفسه 2
  (.109) املادة ،املرجع يفسه 3
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ن التعويضات يف احلاالت اليت يتطلب فيها ذلك، ألن عدم حتديد املدة قد يفتح اإليصاف والعدالة واالستفادة م
 باب التماطل يف التحقيق مما يؤدي إىل تفويت الفرصة يف استفادة الضحايا من حقوقهم.

 بداية من دولية، وموضوعية إجرائية ومعايري أسس على الفريقني قبل من واحلاالت البالغات دراسة وتأيت
 للدور يعطي وهذا الفريق بقرارات الدولة بقبول إما تنتهي اليت القضية يف التحقيق هناية إىل احلالة أو الشكوى رفع

 حققت قد الشكاوى تقدمي إجراء آلية تكون وبالتايل الضحايا يصاف أمام ويكون شرعية الفريق به قام الذي
 .رعاياها حق يف الدول ترتكبها اليت االيتهاكات من احلد يف هدفها

 موثوقة بأدلة ارتكاهبما أو أحدمها الفريقني من كال ثبتأ اليت اإليسان حلقوق اجلسيمة االيتهاكات وتبقى
 املعمول اإلجراءات عن زيادة يتطلب مما االيتهاكات، هلذه بارتكاهبا الدولة هذه تعرتف أن دون ما دولة قبل من
 لحقوق دولية محكمة" اإليسان حبقوق خاصة دولية قضائية هيئةضرورة إيشاء  إىل الدولة، برفض تنتهي واليت هبا

 املعين العامل والفريق بالبالغات املعين العامل الفريق من كال إليها يلجأ مرحلة كآخر تعد واليت ،"اإلنسان
 احملكمة مال ذلك يف مالها ارتكبتها، اليت بااليتهاكات االعرتاف الدولة فيها ترفض اليت احلاالت يف باحلاالت

 أو الدولية، اجلنائية احملكمة يف األعضاء الدول ترتكبها اليت خطورة األشد اجلرائم إليها حيال اليت الدولية اجلنائية
 .األمن جملس حييلها اليت القضايا

 لمجلس حقوق اإلنسان االستشاريةالمطلب الثالث: اللجنة 

، القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان. (60/251)لنص الفقرة السادسة من قرار اجلمعية العامة  استنادا
جبميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإليسان، باستعراضها  باالضطالعفإن اجمللس يقوم 

وكذلك، عند االقتضاء حتسينها وترشيدها، من أجل احملافظة على يظام االجراءات اخلاصة وعلى مشورة اخلرباء 
جوان  30، املؤرخ يف (1/102)أعتمد اجمللس مقرر  الفقرةوعمال بنص واالجراءات املتعلقة بالشكاوى، 

، املقرر 2006أكتوبر  6يف  اعتمد، الذي مدد فيه مجيع واليات جلنة حقوق اإليسان. كما 2006
، اخلاص بتقارير ودراسة اآلليات والواليات، الذي قرر فيه إحالة آراء اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية (2/102)

يسان بشأن اآللية املقبلة يف جملس حقوق اإليسان، لتقدمي مشورة اخلرباء إىل الفريق العامل املنشأ مبقرر حقوق اإل
، اليت جهود اجمللس بإدراج اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإليسان وايتهت 1.(1/104)جملس حقوق اإليسان 

جوان  18املؤرخ يف  5/1يات قراره رقم ، ضمن مكو حلت حمل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق األقليات
 . وفيما يلي يتعرض لطبيعة هيكل ومهام هذه اللجنة الفرعية على النحو التايل:(84إىل  65). من املادة 2007

                                                           
أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان، على الرابط التايل:  1

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx  أطلع
 .26/07/2014عليه يوم 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
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 اإلنسان حقوق لمجلس االستشارية اللجنةالفرع األول: تشكيل 

خبريا يعملون بصفتهم الشخصية، مباابة هيئة  (18)جمللس حقوق اإليسان من  االستشاريةتتألف اللجنة 
، وهي 2008األول يف أوت  اجتماعهاوقد عقدت اللجنة  1فكر ومشورة تابعة للمجلس وتعمل بتوجيه منه.

  2جتتمع مرتني يف السنة ملدة أسبوع واحد يف فرباير قبل دورة اجمللس يف مارس مباشرة وملدة أسبوع واحد يف أوت.

 اإلنسان حقوق لمجلس االستشارية اللجنةالعضوية في  الفرع الثاني: شروط

جيوز جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تقرتح أو تُقر مرشحني، كل من منطقته. يالحظ أيه 
وينبغي للدول، لدى اختيار مرشحيها، أن تستشري مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق اإليسان ومنظمات اجملتمع 

دف ضمان إتاحة أفضل اخلربات ذلك هبو  3.يف هذا الصدد بإدراج أمساء اجلهات اليت تؤيد مرشحيهااملدين والقيام 
الشروط التقنية واملوضوعية لقبول املرشحني وينبغي أن  مجلة مناجمللس  أقراملمكنة للمجلس وحتقيقا  هلذا الغرض، 

 تشمل هذه الشروط ما يلي:

 .ميدان حقوق اإليسان)أ( التمتع مبؤهالت وخربات معرتف هبا يف 

 .)ب( التحلي خبُُلق رفيع

 4)ج( االستقالل والنزاهة.

ُيستبعد األشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات يف احلكومة أو يف أية منظمة أخرى أو كيان و 
اللجنة آخر، األمر الذي قد ينشأ عنه تضارب يف املصاحل مع املسؤوليات املتضمنة يف الوالية. وسيعمل أعضاء 

مع احرتام مبدأ عدم اجلمع بني عدة مهام يف آن واحد يف ميدان حقوق اإليسان.   5.املنتخبون بصفتهم الشخصية

                                                           
ث، الفرع الاال ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .(، املرجع السابق65املادة )
 أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان، املرجع السابق. 2
ع، الفرع الراب ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 3

 .(، املرجع السابق66املادة )
 .(67، املادة )املرجع يفسه 4
 (.68) املادة الرابع، الفرع ،املرجع يفسه 5
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مسألة التوازن بني اجلنسني والتمايل املناسب ملختلف احلضارات والنظم  االعتباركما ينبغي أن يؤخذ بعني 
  1القايويية.

 ، على النحو التايل:(5/1)ر اجمللس ( من قرا73ويكون التوزيع حسب يص املادة )

 عدد املقاعد اجملموعة اإلقليمية

 5 الدول اإلفريقية

 5 الدول اآلسيوية

 2 دول اروبا الشرقية

 3 دول امريكا الالتينية ومنطقة الكارييب

 3 دول أوروبا الغربية والدول األخرى

قائمة املرشحني الذين ُقدمت أمساؤهم وفقا  ينتخب اجمللس يف اقرتاع سري أعضاء اللجنة االستشارية من  
بشهرين، مع إتاحة  االيتخابيخ ر لقفل قائمة املرشحني قبل تا االعتبارهذا مع أخذ عني  2.للشروط املتفق عليها

 3بشهر واحد على األقل. ايتخاهبماألماية للدول األعضاء وللجمهور قائمة املرشحني واملعلومات ذات الصلة قبل 

اللجنة االستشارية مناصبهم ملدة ثالث سنوات. وجيوز إعادة ايتخاهبم مرة واحدة. ويف  يشغل أعضاءو 
الوالية األوىل، َسيشغل ثلث اخلرباء مناصبهم ملدة سنة واحدة، وثلث آخر ملدة سنتني. وسُتسحب القرعة للبت 

 4.يف فرتات العضوية املتداخلة

 5ع بيان موعد ايتهاء العضوية كما يلي:وتتشكل اللجنة حاليا من األعضاء اآلتية أمسائهم م

                                                           
، املادة 18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .، املرجع السابق(70،69)
  .(70، املادة )املرجع يفسه 2
  (.72، املادة )املرجع يفسه 3
 (.74) املادة املرجع يفسه، 4
أيظر عضوية اللجنة اإلستشارية جمللس حقوق اإليسان على الرابط التايل:  5

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Members.aspx أطلع .
 .04/08/2014عليه يوم 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Members.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/Members.aspx
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 تايخ نهاية العضوية البلد إسم العضو

 2015 البحرين سعيد محمد الفيجاني

 2016 سويسرا جان زيغلر

 2014 فرنسا ولورانس بواسون دي شازورن

تشانغ يشان  2016 الصين 

 2015 األرجنتين وماريو ل. كوريوالنو

 2016 ألمانيا وفولفغانغ ستيفان هاينز

 2014 أذربيجان ولطيف حسينوف

 2016 أوغندا وألفريد نتوندوغورو كاروكورا

 2016 اإلتحاد الروسي وفالديمير كارتاشكين

 2014 نيجيريا وأوبيورا شينيدو أوكافور

 2015 النمسا وكاتارينا بابيل

 2014 غواتيماال وأنانتونيا رييس برادو

 2014 الفلبين وسيسيليا راشيل ف. كويسومبينغ

 2016 اليابان وشيغيكي ساكاموتو

 2014 موريشيوس وديروجالل سيتولسينغ

 2014 باكستان وأحمر بالل الصوفي

 2015 اثيوبيا وإيميرو تامرات إغيزو

 2016 مصر هدى الصدة
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 اإلنسان حقوق لمجلس االستشارية اللجنةالفرع الثالث: المهام الموكلة إلى 

، هذا األخرييتوقف دور اللجنة االستشارية يف توفري اخلربات للمجلس بالشكل والطريقة اللذين يطلبهما 
باإلضافة إلى ذلك، ال . إعداد الدراسات وتقديم المشورة القائمة على البحوثمع الرتكيز بصفة رئيسية على 

كما ينبغي للجنة أن  1.وبتوجيه منه إلى قراراته باالمتثالتقدم هذه الخبرات إال بناء على طلب المجلس، 
تركز في مهمتها على النواحي التنفيذية وأن يقتصر نطاق مشورتها على القضايا المواضعية المتصلة بوالية 

وليس من صالحيات اللجنة االستشارية أن تعتمد  2أال وهي تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان.، المجلس
اجمللس، ضمن يطاق العمل الذي حيدده، مقرتحات لزيادة تعزيز كفاءته قرارات أو مقررات، وإمنا تقدم إىل 

اإلجرائية لكي ينظر فيها ويوافق عليها، كما هلا أن تقدم إىل اجمللس، ضمن يطاق العمل الذي حيدده، مقرتحات 
منه كما يصدر اجمللس مبادئ توجيهية حمددة للجنة االستشارية عندما تطلب  3بشأن إجراء مزيد من البحوث.

  4، ويقوم باستعراض مجيع هذه املبادئ التوجيهية أو أي جزء منها إذا رأى ضرورة لذلك يف املستقبل.يةمسامهة فن

 وأساليب عملهااإلنسان  حقوق لمجلس االستشارية اللجنةالفرع الرابع: تنظيم 

 للجنة الفرعية يظام داخلي وأسلوب عمل اخلاص يتطرق إليهما كما يلي:

 االستشارية اإلنسان حقوق لمجلس االستشارية اللجنةأوال: النظام الداخلي 

أقر جملس حقوق اإليسان النظام الداخلي للجنة االستشارية حلقوق اإليسان، طبقا لقراره رقم 
A/HRC/AC/3/2  الذي احتوى على إحدى عشر فصال جاءت على النحو 2009أوت  6املؤرخ يف ،

 التايل:

 لمجلس حقوق اإلنسان االستشاريةجنة العضوية في الل .1

جاءت األحكام اليت ختص العضوية يف اللجنة االستشارية مكوية من أربعة مواد حيث يصت املادة األوىل    
، وعدم اجلمع بني وظيفته يف اللجنة ووظيفة أخرى اليت االستشاريةويزاهة أعضاء اللجنة  استقالليةمنه على 

                                                           
ث، الفرع الاال ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .(، املرجع السابق75املادة )
 (.76املرجع يفسه، املادة ) 2
 (.77، املادة )املرجع يفسه 3
 (.78املرجع يفسه، املادة ) 4
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أعضائها ويف  ايتخاب، كما حددت مدة العضوية يف اللجنة بدءا من أول جلسة للجنة بعد استقالليتهحتد من 
مباشرة إىل رئيس اللجنة أو إىل أمينها العام، وال يعلن عن  االستقالةأحد أعضاء اللجنة يقدم  إسقالةحالة 

1.االستقالةإخطار  استالمشغور العضوية إال بعد 
 

 حقوق اإلنسان ومكتب اللجنة االستشارية لمجلس الرئيس .2

رئيس وثالث يواب من بينهم مقرر ملدة سنة، مع  ايتخابيصت املادة اخلامسة على حق اللجنة يف   
العضو املتوقف أو الذي أستقال من يفس اجملموعة من قبل اللجنة  استعاضةعاة التوزيع اجلغرايف العادل، مع امر 

وميارس كل الوظائف األخرى املخولة له  االستشاريةويشرف الرئيس على تسيري اجتماعات اللجنة  .االستشارية
وفق النظام الداخلي يف مدة رئاسته. ويف حالة وقوع مايع لرئيس اللجنة حيق له تعني يائبا له، ختول له مجيع 

 صالحيات الرئيس. 

والتنظيم، كما  واإلجراءاتملكتب بفحص املسائل وللجنة مكتب مكون من الرئيس ويوابه واملقرر. ويقوم ا  
يف األوقات احملددة اجتماعات واجللسات العلنية للجنة، كما يدعو أعضاء  االستشاريةيبلغ املكتب اللجنة 

2أخرين جللسات اللجنة لدراسة يقاط يوعية.
 

 لمجلس حقوق اإلنسان االستشاريةأمانة اللجنة  .3

تتكفل املفوضية السامية حلقوق اإليسان بتسيري أماية اللجنة االستشارية وتقوم بتوفري املوظفني واملوارد   
3للقيام مبهمتها على حنو فعال. االستشاريةالالزمة لتمكني اللجنة 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir cite : Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme « Règlement 

intérieur du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme . Adopté par le Comité 
consultatif le 6 août 2009. Arts (1 a 4) ». 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx 
consulter le 04/08/2014. 

2 Ibid., art (9). 
3 Ibid. 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx
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 لمجلس حقوق اإلنسان سير عمل اللجنة االستشارية .4

ية اإلجنليزية والعربية والصينية واإلسبايية والفريسية والروسية، تستعني اللجنة االستشارية باللغات الرمس اللغات: ( أ
أما لغات العمل للجنة فهي اإلجنليزية واإلسبايية والفريسية. ويف حالة التحدث أمام اللجنة بلغة غري اللغات 

 الرمسية، جيب أن يضمن الرتمجة بإحدى اللغات الرمسية.

خبصوص توزيع الوثائق على أعضاء اللجنة االستشارية، جيب أن تكون بلغة عمل اللجنة، توزيع الوثائق:  ( ب
وجيب أن تكون كل الوثائق وامللفات جاهزة ويتم توزيعها على األعضاء على األقل أربعة وعشرون ساعة قبل 

 غري ذلك. االستشاريةما مل تقرر اللجنة  االيتخاباإلقدام على 

تعقد اللجنة االستشارية دورتني على األكار يف السنة ال تتجاوز مدهتما عشرة دورات اللجنة االستشارية:  ( ج
وتعقد دورات  1.أيام عمل. وميكن ترتيب دورات إضافية على أساس خمصص مبوافقة مسبقة من اجمللس

 اللجنة اجتماعات تعقدو  ر.اللجنة االستشارية يف مكتب األمم املتحدة جبنيف، ما مل يعني اجمللس مكان أخ
 مع التشاور بعد العامة األماية من املقدمة املقرتحات على بناء اجمللس، اعتمدها اليت التواريخ يف االستشارية

 دورة كل من اجتماع تاريخ أول االستشارية اللجنة وأعضاء األماية االستشارية. كما ختطر اللجنة مكتب
 وقت يف األقل على أسابيع ستة العادية الدورة حالة يف اإلخطار هذا إرسال ويتم. فيه يقام الذي واملكان
2مقدما. أسابيع ثالثة عن يقل ال االستانائية، الدورة حالة ويف مبكر،

 

يبلغ أمني اللجنة االستشارية أعضاء اللجنة جبدول أعمال اللجنة املؤقت ومبلفات العمل جدول األعمال:  ( د
املتعلقة باجمللس، يف مدة أقصاها أربع  واملقرراتاملتعلقة مبختلف النقاط حمل النقاش مبا يف ذلك القرارات 

عمال مبا يف ذلك اإلخطار الدورة. ويف حالة ما إذا كايت الدورة إضافية، يرسل جدول األ افتتاحأسابيع قبل 
يف أول جلسة وفق ما يصت عليه الفقرة الرابعة من املادة الاايية عشر من النظام الداخلي للجنة. ويعتمد 

يف بداية دورهتا. كما ميكن للجنة تعديل جدول األعمال حبذف  االستشاريةجدول األعمال من قبل اللجنة 
ا إضافة يقاط يف اجلدول إال إذا كايت ذات أمهية أو بعض النقاط املدرجة يف اجلدول، وال ميكن هل

3مستعجلة.
 

                                                           
 الاالث، الفرع ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .السابق املرجع ،(79) املادة
2 Règlement intérieur du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme . op.cit., art 

(12).  
3 Ibid., art (13).  
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 عدد من تتكون اليت الصياغة فرق إيشاء االستشارية للجنة جيوزمجموعات الصياغة والترتيبات األخرى.  ( ه
1.االستشارية اللجنة قبل من اجلماعات هذه واليات وتعرف. األخرى الرتتيبات واختاذ األعضاء من حمدود

 

 الدراسات وتقديم الوثائقإعداد  .5

ء، وال تتم هذه تعد الدراسات اليت تنجزها اللجنة االستشارية من أحد أعضائها أو من جمموعة من اخلربا    
 ألغراض جمموعة تشكيل أو عضو تعيني على طلب من جملس حقوق اإليسان. وعند الدراسة إال بناء

 يف العادل اجلغرايف والتوزيع االستشارية يف اللجنة األعضاء خربة االعتبارأخذ بعني  الواجب فمن الدراسة،
 اللجنة وإذا مل حيدد مدة الدراسة من قبل جملس حقوق اإليسان، تقرر 2.قيام الدراسة من قبل جمموعة حالة

وكقاعدة عامة  .حتقيق عن املسؤولة األعضاء من جمموعة أو عضو من اقرتاح على بناء الدراسة مدة االستشارية
متر كل دراسة باالثة مراحل: التقرير األويل، يليه تقرير مؤقت، مث التقرير النهائي ما مل يقرر اجمللس خالف 

وتقوم اللجنة بعد ذلك بتقدمي املقرتحات البحاية إىل اجمللس للنظر فيه وإقراره، وحيق لكل عضو من  3ذلك.
وإقراره، وللمجموعة املكلفة  العتمادهد ذلك إىل اجمللس أعضاء اللجنة أن يقدم مقرتحا ليتم إرساله بع

 أقصاه موعد يف الدورة افتتاح قبل بالدراسة موعد حمددا لتقدمي املستندات إذ يتعني تقدمي الدراسة إىل األماية
 يف احملددة النهائية املواعيد ضمن تقدم مل اليت األخرى والوثائق العمل وأوراق أما الدراسات .أسابيع عشرة
4ذلك. خالف االستشارية اللجنة تقرر مل ما القادمة، الدورة يف النظر جيوز األوىل أعاله ال الفقرة

 

 مشاركة واستشارة المالحظين .6

جيوز للدول األعضاء واجلهات املراقبة، ، (5/1)( من قرار جملس حقوق اإليسان رقم 83عمال باملادة )   
مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف جملس حقوق اإليسان والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية 
األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، فضال  عن املنظمات غري احلكومية، أن تشارك يف أعمال اللجنة 

، واملمارسات (1996/31)تيبات من بينها قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي االستشارية استنادا  إىل تر 
اليت كايت تتبعها جلنة حقوق اإليسان واليت يتبعها اجمللس اآلن، مع ضمان مسامهة هذه الكيايات بأكرب قدر 

5.ممكن من الفعالية
 

                                                           
1 Règlement intérieur du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme . op.cit., art 

(14).  
2 Ibid., art (15).  
3 Ibid., art (16).   
4 Ibid., arts (17,18).    
5 Ibid., art (19).   
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 الجلسات العلنية والجلسات السرية .7

وكل  .أدياه (40) للمادة وفقا ذلك خالف اللجنة تقرر مل ما علنية، االستشارية اللجنة اجتماعات 
القرارات اليت تتخذها اللجنة االستشارية يف جلساهتا العلنية تكون علنية للجميع. وحيق للجنة أن تستمع ألي 

1مبسؤولياهتا. الوفاء يف تساعد أن شخص ميكن
 

 المحاضر والتقارير .8

تُِعد اماية اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإليسان حماضر اجللسات العامة وتوزعها قدر اإلمكان على كل  
خالل مخسة عشر  مالحظاهتماملشاركني يف اجللسة، وحيق لكل املشاركني بعد استالمهم حماضر اجللسات إبداء 

بعد ذلك يف شكلها النهائي على  اتاجللساحملاضر إىل األماية، وتوزع حماضر  استالمهميوما من تاريخ 
2اجلميع.

 

 كل أعمال عن تقريرا بإرسال اللجنة إىل جملس حقوق اإليسان تقوم االستشاريةوخبصوص تقارير اللجنة    
3.املناقشات وملخص التوصيات، من جمموعة ذلك يف مبا دورة

 

 لمجلس حقوق اإلنسان تصريف اعمال اللجنة االستشارية .9

، النظام الذي حيكم سري أعماهلا أثناء جلساهتا ويشمل سري االستشاريةيقصد بتصريف أعمال اللجنة    
 األعمال األحكام التالية:

 .االستشاريةيتحقق النصاب القايوين من أغلبية أعضاء اللجنة النصاب القانوني.  ( أ

 يعلن القواعد، هذه من أخرى أحكام مبوجب املمنوحة الصالحيات إىل باإلضافةالسلطات العامة للرئيس.  ( ب
 هذا أحكام مراعاة ويكفل املناقشات، ويدير االستشارية، للجنة اجتماع كل واختتام افتتاح الرئيس عن

 النظام، هذا ألحكام مع إخضاعها. القرارات وإعالن للتصويت، املسائل وطرح التدخل، حق مينحو  النظام،
 بند مناقشة أثناء وللرئيس حق النظر. ضبطية اجللسات ويوفر االستشارية اللجنة ضبط أعمال سري ولرئيس

 متدخل وعدد لكل به املسموح الوقت من للحد االستشارية اللجنة إىل واقرتاح األعمال، جدول يف
 ولديه النظام، يقاط يف تبت اهنا ايه. املتحدثني قائمة وأن السؤال، يفس على متدخل التدخالت لكل

                                                           
1 Règlement intérieur du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme . op.cit., art 

(20,22).    
2 Ibid., art (23).   
3 Ibid., art (24).   
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 على املناقشة تقتصر أن وجيب. اجللسة تعليق أو تأجيل أو املناقشة باب إقفال أو تأجيل اقرتاح صالحية
 ليست وللرئيس حق التذكري كل متدخل جبدول األعمال، وبالتصرحيات اليت اللجنة على املعروضة املسألة

1.املناقشة قيد باملوضوع صلة ذات
 

 قرارا أن يتخذ وللرئيس يظام يقطة وقت أي يف أن ياري مسألة أي مناقشة أثناء ألي عضو جيوزنقاط النظام.   ( ج
 األعضاء أغلبية قبل من جتاوزها يتم مل إذا الرئيس قرار على احلفاظ ويتم للتصويت، .للوائح وفقا الفور على

2.املناقشة قيد املسألة مضمون يف يتكلم أن يظام يقطة ياري الذي وللعضو. احلاضرين
 

تفتح قائمة املتدخلني يف بداية الدورة جلميع املشاركني إلمكايية التطرق والنظر يف مجيع  قائمة المتدخلين. ( د
البنود املدرجة يف جدول األعمال ويعلن رئيس اجللسة عن إقفال قائمة املتدخلني يف الوقت املناسب. ويف حالة 

وايل حسب ترتيب اجلدول عدم وجود متدخلني يف بند حسب جدول األعمال، تواصل اللجنة مناقشة البند امل
اإلعالن عن  النقاش خالل كما حيق للرئيس .ذلك الزما كان إذا السابق البند يف املناقشة باب إغالق دون

 وجود هناك يكون ال عندما. القائمة إقفال يعلن وأن االستشارية، اللجنة أخذ موافقة مع املتدخلني، قائمة
  3.املناقشة باب إقفال يعلن عن أن االستشارية، اللجنة ومبوافقة وحيق للرئيس آخرين، متدخلني

حتديد مدة املتدخل يف كل مسألة، مادامت مدة املناقشة  االستشاريةحيق للجنة  تحديد مدة التدخل. ( ه
4حمدودة، وكل من يتجاوز مدة التدخل يتعني على الرئيس تذكريه بالنظام.

 

 تأجيل يقرتح أن عضو ألي وقت، أي بالنسبة لتأجيل املناقشة جيوز يف تأجيل وإقفال ووقف المناقشات. ( و
  .للتصويت فورا االقرتاح ذلك ليطرح بعد إذا طالب عضوين تأجيل االقرتاح، .املناقشة قيد البند مناقشة

حىت  البحث، قيد البند مناقشة إغالق يقرتح أن عضو ألي جيوز وقت، أي وخبصوص إقفال باب املناقشة ففي
 املناقشة باب إقفال مسألة يف بالتدخل يسمح أن جيب. الكالم يف رغبتهم عن آخرون أعضاء وإن أعرب

 .للتصويت فورا االقرتاح يطرح ذلك وبعد فقط، اثنني ملتدخلني

 تعليق يقرتح أن وقت أي يف عضو ألي وجيوز مسألة، أية مناقشة فيتم أثناءاملناقشات أما تعليق أو وقف 
  1.فورا للتصويت يطرح بل االجتاه هذا يف االقرتاحات تناقش أن ينبغي وال. اجللسة رفع أو

                                                           
1 Règlement intérieur du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme . op.cit., art 

(26).  
2 Ibid., art (27).   
3 Ibid., art (28).   
4 Ibid., art (29).   
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 املوضوعية والتعديالت املقرتحات تقدم ذلك االستشارية خالف اللجنة تقرر مل ماالمقترحات والتعديالت.  ( ز
 جبميع يسخها بعد ساعة وعشرين أربع أقل من يف للتصويت وتطرح األماية إىل كتابة األعضاء من املقدمة
 .األعضاء على وتوزعها الرمسية اللغات

. تعديله عدم شريط خضوعه للتصويت، قبل يسحبه أن االقرتاح ملقدم وخبصوص سحب االقرتاح، حيق
 املسحوب من جديد. االقرتاحوحيق ألي عضو إعادة طرح 

 أحد يقدمه اقرتاح فإن أي 2اعاله، 33 املادة أحكام مراعاة ، ومعاالقرتاحوفيما خيص البث يف مسالة 
 وضعه قبل مقرتح اعتماد يف اختصاص لديها كان إذا ما أن تقرر االستشارية اللجنة من يُطلب األعضاء

  3.املسبب املقرتح على للتصويت

 التصويت .10

(، فإن املقررات اليت 47( و)5احلق يف صوت واحد، وخالفا للمادتني ) االستشاريةلكل عضو يف اللجنة   
أحد األعضاء وطالب بالتصويت. وتصدر  اعرتضتتخذها اللجنة االستشارية تصدر بدون تصويت، إال إذا 

، ويف حالة تعادل األصوات يعترب املصوتونمقررات اللجنة االستشارية باألغلبية املطلوبة من األعضاء احلاضرين 
 مرفوضا. االقرتاح

                                                                                                                                                                                     
1 Règlement intérieur du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme . op.cit., arts (30 

a 33). 
2 Article 33: Ordre des motions 

Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessus, les motions suivantes ont, dans l’ordre 
indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées: 

a) Suspension de séance; 

b) Levée de séance; 

c) Ajournement du débat sur le point en discussion; 

d) Clôture du débat sur le point en discussion. 

3 Ibid., arts (34 a 36). 
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 التصويت األعضاء أحد يطلب مل ما األيدي برفع عادة التصويت للجنة جيوز (،5) املادة أحكام ومبراعاة  
 بالقرعة امسهالذي خيتار  بالعضو ابتداء اللجنة، أعضاء ألمساء األجبدي الرتتيب يف حينئذ فيجري األمساء، بنداء

 على السجل. االستطالعقبل الرئيس، ويف حالة التصويت بنداء األمساء، يكون تصويت كل عضو مشارك يف  من

، وال حيق للعضو همن ايتهائهأو بعده أو بعد  ذلكوحيق لكل عضو أن يعلل تصويته قبل إقدامه على   
نة قطع أو التأثري على سري ، تعليل تصويته إال إذا مت تعديله، وال جيوز ألعضاء اللجباالقرتاحالذي تقدم 

 .االيتخابسري  بكيفية تتعلق يظامية يقطة األعضاء أحد يار االيتخابات، مامل

 األطراف موافقةفإن الطلب خيضع إىل  ويف حالة طلب أحد األعضاء تقسيم املقرتحات والتعديالت،  
 أو االقرتاح يعترب اجلميع، أو التعديل من قبل االقرتاحويف حالة رفض طلب . ككل للتصويت التعديل ويطرح

 1 ككل. مرفوضا التعديل

  االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان ثانيا: أساليب عمل اللجنة

تعقد اللجنة االستشارية دورتني على األكار يف السنة ال تتجاوز مدهتما عشرة أيام عمل. وميكن ترتيب 
جيوز للمجلس أن يطلب إىل اللجنة االستشارية و  ،مسبقة من اجمللسدورات إضافية على أساس خمصص مبوافقة 

أن تنهض مبهام معينة ميكن أداؤها مجاعيا  أو يف إطار فريق مصغَّر أو بصفة فردية. وستقدم اللجنة تقارير عن هذه 
 .اجلهود إىل اجمللس

يف الفرتات الفاصلة بني ، على التواصل، فرديا  أو يف إطار فرقُيشجَّع أعضاء اللجنة االستشارية  و
اللجنة االستشارية، لدى  . وحتثالدورات. غري أيه ال جيوز للجنة إيشاء هيئات فرعية ما مل يأذن اجمللس هلا بذلك

اضطالعها بواليتها، على التواصل مع الدول ومع املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان واملنظمات غري احلكومية 
 . وفقا  لطرائق اجمللسوغريها من كيايات اجملتمع املدين

جيوز للدول األعضاء واجلهات املراقبة، مبا يف ذلك الدول غري األعضاء يف جملس حقوق اإليسان و 
والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، فضال  عن 

تيبات من بينها قرار اجمللس املنظمات غري احلكومية، أن تشارك يف أعمال اللجنة االستشارية استنادا  إىل تر 

                                                           
1 Règlement intérieur du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme . op, cit., arts 

(38 a 44). 
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، واملمارسات اليت كايت تتبعها جلنة حقوق اإليسان واليت يتبعها اجمللس (1996/31)االقتصادي واالجتماعي 
 1.اآلن، مع ضمان مسامهة هذه الكيايات بأكرب قدر ممكن من الفعالية

اللجنة الفرعية لتعزيز حلت حمل  اليت جمللس حقوق اإليسان االستشاريةمن خالل دراستنا للجنة  صخنل
(، ضمن الصالحيات املخولة جمللس حقوق اإليسان 5/1ومحاية حقوق األقليات، أهنا أيشئت مبوجب القرار )

( القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان، باضطالع جبميع واليات 60/251مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم )
ان، وباستعراضها وكذلك، عند االقتضاء حتسينها وترشيدها. وقد وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإليس

جاء إيشاء اللجنة االستشارية ضمن هذا املنوال، أي حلوهلا حمل اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق األقليات 
 مهما دورا تلعب االيسان حقوق جمللس االستشارية اللجنة أن اخلصوص ذاهب ذكريو التابعة للجنة حقوق اإليسان. 

 من حتال اليت كافة والقضايا املسائل كدراسة كبرية مسئوليات هبا يناط حيث اجمللس، يف اآلليات أهم من وتعد
 مسائل يف حساسة جبزئيات املتعلقة املفصلية القضايا ودراسة القايويية، االستشارات وإعطاء واجمللس، الرئيس
 اليت اللجنة هذه عمل خمرجات على عمله يف كاريا يعتمد اجمللس جيعل مبا فيها، الرأي وإبداء االيسان حقوق

اللجنة منذ يشأهتا عقد ما  استطاعتوقد  .االيسان حقوق جمال يف الدويل ثقلهم هلم خرباء عضويتها يف تضم
العديد من القضايا املواضيعية مال حقوق اإليسان واملسائل املتعلقة بأخذ يقارب ثالثة عشر دورة عاجلت فيه 

ما بعد الكوارث وما بعد النزاعات، وتقريرها حول حق الرهائن على يد اإلرهابيني، وحقوق اإليسان يف حاالت 
ع السالح واألمن الشعوب يف السلم إذ أدرجت فيه العديد من املعايري املقرتحة خبصوص السلم واألمن الدوليني ويز 

إضفاء القيمة القايويية على القضايا  تتمال يفبعدا ذا أمهية  هلا البشري ومقاومة االضطهاد. األمر الذي يعطي
املواضيعية وإعطائها بعدا معنويا وأكادمييا، حبكم تركيبة أعضاء اللجنة االستشارية الذين يتم تعيينهم بصفتهم 

   . الشخصية

 اإلنسان حقوق مجلسالفرعية األخرى المعاونة  ئاتالمطلب الرابع: الهي  

إىل جايب آليات اجمللس اليت يص عليها يف قرار إيشائه، أيشأ اجمللس آليات أخرى معاوية ختتص بتناول 
 ومعاجلة قضايا حمدودة يعرض هلا كالتايل:

 المنتدى المعني بقضايا األقليات الفرع األول:

 بقضايا األقليات مث التطرق إىل يظام عمله:يتطرق إىل مفهوم املنتدى املعين 

                                                           
الفرع الاالث،  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار  1

 (، املرجع السابق. 83 ، 79املواد )
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 المنتدى المعني بقضايا األقليات أوال: مفهوم

 مبوجب جتديده ، والذي مت2007 سبتمرب 28 (،6/15) اإليسان حقوق جملس بقرار عمال
 احلوار لتعزيز منصة لتوفري األقليات بقضايا املعين املنتدى إيشاء مت ،2012 مارس 23 يف (،19/23)قرار

 املوضوعية املسامهات عن فضال اللغوية، واألقليات الدينية أو األثنية أو بالقومية املتعلقة القضايا بشأن والتعاون
 والتحديات املمارسات أفضل وحتليل بتحديد املنتدى يقوم. األقليات بقضايا املعين املستقل اخلبري لعمل واخلربة

 أو لغوية أو دينية أو ثنيةا أقليات إىل املنتمني األشخاص حقوق بشأن اإلعالن تنفيذ ملواصلة واملبادرات والفرص
 1.الوطنية

 ثانيا: نظام عمل المنتدى

 يتمال يظام عمل املنتدى املعين بقضايا األقليات فيما يلي:

 المنتدى عقد دورات .1

املستقل على توجيه . ويشرف اخلبري 2 جيتمع املنتدى يومني يف السنة خيصصان للمناقشات املواضيعية   
ر اجتماعاته السنوية، ويقدم تقريرا يتضمن توصيات املنتدى بشأن املسائل املواضيعية يف اضعمل املنتدى وحم

  3ظر فيها جملس حقوق اإليسان.ناملستقبل لي

املتحدة جبنيف حيث ركزت  ، يف مقر األمم2008ديسمرب  16و 15ول دورة له يومي أ وعقد   
  4على األقليات واحلصول على التعليم، ومت تعيني السيدة فيكتوريا موهاكسي رئيسة للدورة. مواضيعه

 

 

                                                           
أيظر موقع املنتدى املعين باألقليات على رابط املفوضية السامية حلقوق اإليسان على الرابط التايل:  1

dies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/HRBo  أطلع عليه يوم
07/08/2014. 

املؤرخ يف  6/15( من قرار اجمللس املعدل رقم 3)  لفقرة(، وا8، املادة )2012مارس  23املؤرخ يف  19/23أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  2
dds-http://daccess-، على الرابط التايل: 2007سبتمرب  28

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement  أطلع عليه
 .09/08/2014يوم 

 ، املرجع يفسه.6/15من القرار املعدل  (5ة )الفقر ، و 19/23( من قرار 10املادة ) 3
 .349حممد فؤاد جاد اهلل، املرجع السابق، ص  4

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
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 المنتدى موظفو .2

، وبالتشاور رئيسا للمنتدى على أساس التناوب اجلغرايف لكل دورة، يعني رئيس جملس حقوق اإليسان   
بقضايا األقليات، يرشحه األعضاء واملراقبون يف مع اجملموعات اإلقليمية، رئيسا للمنتدى بني اخلرباء املعنيني 

اجمللس، ويكون الرئيس الذي يعمل بصفته الشخصية مسؤوال عن إعداد موجز ملناقشات املنتدى يتاح جلميع 
1املشاركني فيه.

 

 جدول األعمال .3

  2دينية ولغوية.أو إىل أقليات  أثنيةالنظر يف القضايا ذات الصلة باألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو    

 المشاركون في أعمال المنتدى .4

جايب  إىلحيق لكل من الدول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا املتخصصة وصناديقها وبراجمها،    
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية واآلليات اإلقليمية العاملة يف جمال حقوق اإليسان واملؤسسات 

واخلرباء يف قضايا األقليات  واألكادميينيالوطنية حلقوق اإليسان واهليئات الوطنية األخرى ذات الصلة، 
، وحيق أيضا للمنظمات واالجتماعي االقتصاديجمللس لدى ا االستشاريواملنظمات غري احلكومية ذات املركز 

املتحدة على  األممغري احلكومية األخرى اليت هلا اهداف وأغراض تتفق مع روح ومقاصد ومبادئ ميااق 
مايو  25املؤرخ يف  1996/31رقم  واالجتماعيأساس الرتتيبات، مبا يف ذلك قرار اجمللس االقتصادي 

 3تتبعها جلنة حقوق اإليسان.ارسات اليت كايت م، وامل1996

 االجتماعيالفرع الثاني: المنتدى 

 :وذلك على النحو التايل مث التطرق إىل يظام عمله االجتماعيةيتطرق إىل مفهوم املنتدى 

 

 

                                                           
 28املؤرخ يف  6/15( من قرار اجمللس املعدل رقم 4ة  )لفقر (، وا9) لفقرة، ا2012مارس  23املؤرخ يف  19/23قرار جملس حقوق اإليسان رقم  1

 ، املرجع السابق. 2007سبتمرب 
:  األوىل، على الرابط التايللفقرة ، ا2007سبتمرب  28ملؤرخ يف ا 6/15أيظر قرار  2

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf  أطلع عليه يوم
9/08/2014. 

 ، املرجع السابق.6/15( من قرار اجمللس 2) لفقرة، وا19/23قرار جملس حقوق  (، من6) أيظر الفقرة 3

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf
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 االجتماعيأوال: مفهوم المنتدى 

 اليت، اإليسان حقوق ومحاية لتعزيز السابقة الفرعية اللجنة من مبادرة األصل يف االجتماعي املنتدى كان
 فكرة يوقشت وقد(. 2001/24) القرار أيشأت مبوجباليت  اإليسان حقوق للجنة الرئيسية الفرعية اهليئة كايت
 االقتصادية باحلقوق التمتع على العوملة تأثري بشأن خماوف على ردا 1997 عام منذ االجتماعي املنتدى

 وجهات لتبادل املتحدة األمم منظومة يف جديدة مساحة مباابة يكون أن به املقصود وكان. والاقافية واالجتماعية
 خمتلف تلبية على للعمل واملقرتحات األفكار لصياغة الاقافية واألوضاع واملهن املناطق من بالعديد واالهتمام النظر

 . اإليسان حقوق تواجه اليت اجلديدة العاملية األفكار والكشف عن التحديات

 العاملية الدولية احلكومية املنظمات يف اللجنة الفرعية يشارك أعضاء األعضاء الدول عن النظر وبصرف
 االقتصادي اجمللس لدى االستشاري املركز ذات( احلكومية غري املنظمات) احلكومية غري واملنظمات واإلقليمية

 والقطاع واملهمشة، لفقريةا اليت متال الفئات وخاصة الشعبية، أيضا املنظمات املشاركني بني ومن واالجتماعي،
 . اخلاص

 الفرعية، للجنة السنوية الدورة اجتماعات قبل 2002 عام يف األول جتماعها االجتماعي،املنتدى  وعقد
  1.اإلقليمي التمايل أساس على الفرعية اللجنة أعضاء من عشرة مبشاركة 2006و 2004 عامي بني

املنتدى االجتماعي بوصفه حيزا فريد للحوار وقد قرر جملس حقوق اإليسان، احلفاظ على   
التفاعلي بني آليات األمم املتحدة حلقوق اإليسان واجلهات األخرى ذات الصلة مبا فيها منظمات القاعدة 

 2الشعبية.

 االجتماعي المنتدىثانيا: نظام عمل 

شاركون فيه، يتعرض هلا يف دوراته وموظفي املنتدى وجدول أعماله وامل االجتماعي املنتدىيتمال يظام عمل 
 على النحو التايل:

 
                                                           

أيظر موقع املنتدى االجتماعي على موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان، على الرابط التايل:  1
ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/Background.aspxhttp://www.   أطلع عليه يوم

10/08/2014. 
، على الرابط التايل: 3 الفقرة، 6/13أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  2

documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_13.pdfhttp://ap.ohchr.org/  أطلع عليه يوم
10/08/2014. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/Background.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/Background.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_13.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_13.pdf


  حقوق اإلنساندور المجلس في تنفيذ القانون الدولي ل             :ألولا فصلال

 

213 
 

 عقد الدورات .1

حول  أيام ثالث ملدة( ، ينايراألول تشرين هرـش يف عادة) عام كل مرة االجتماعي املنتدى جيتمع   
 مقرر - سـويكون رئي .مارس بشهر املنعقدة تهـجلس يف انـاإليس حقوق جملس قبل من اختياره يتم موضوع

 على انـاإليس حقوق جملس قبل رئيس من تعيينه يتم حيث اء،ـاألعض الدول ممالي أحد االجتماعي دىـاملنت
 مواضيع يف خرباء بتقدميها يقوم عروض من عام، كلـاالجتماع، بش بنية وتتألف. اجلغرايف التناوب اسـأس

ويقوم الرئيس بإعالن أيسب ملواعيد  1.االجتماع  يف للمشاركني مفتوح يليها يقاش املنتدى، مبوضوع متصلة
2عقد الدورة بعد إجراء مشاورات مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة واصحاب املصلحة اآلخرين.

 

 املصلحة، أصحاب نـوغريهم م املدين اجملتمع منظمات فيهم مبن االجتماع، يف اركنيـاملش مجيع ويشجع   
 ومن. واملتحدثني املضمون مال ة،ـاملقرتحات لألماي تقدمي خالل من الربيامج صياغة يـف بدور فعال للقيام

 حيث. بالتساوي فيه املشاركة طبيعة اإليسان، حقوق الجتماعات جملس املنتدى ةـبني يف املمّيزة ماتـالس
 . املساواة قدم على األعضاء الدول مع اجملتمع املدين ممالي من كل يشارك

تقريرا يرفع إىل جملس حقوق اإليسان للنظر فيه خالل  االجتماعييعد املنتدى  اجتماعبعد هناية كل    
دورته الالحقة يف شهر مارس، ويشجع اجمللس بدوره كل من الدول واملنظمات الدولية، وممالي اجملتمع املدين 

 3راجمها واسرتاتيجياهتا املستقبلية.باستنتاجات وتوصيات املنتدى يف  االعتباراألخذ بعني 

 االجتماعيالمنتدى  موظفو .2

من بني األشخاص الذين  االجتماعييقوم رئيس جملس حقوق اإليسان بتعيني رئيس املقرر للمنتدى    
املقررين للمحفل. كما  – ملبدأ التناوب اإلقليمي عند تعيينه للرؤساء احرتامهترشحهم اجملموعات اإلقليمية، مع 

يشارك ما ال يزيد عن أربعة من املكلفني بواليات اإلجراءات اخلاصة ذات الصلة مبجلس حقوق اإليسان يف 
4املقرر. –املنتدى بصفهم خرباء استشاريني ملساعدة الرئيس 

 

 

 

                                                           
. على الرابط التايل: 2أيظر املنتدى االجتماعي التابع جمللس حقوق اإليسان، دليل عملي للمجتمع املدين، ص  1

:/Users/hp/Documents/Guide_Social_Forum_AR.pdffile:///C  10/08/2014أطلع عليه يوم. 
 . املرجع السابق.7 الفقرة، 6/13قرار جملس حقوق اإليسان  2
 .2املنتدى االجتماعي جمللس حقوق اإليسان، املرجع السابق، ص  3
 .184رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  4

file:///C:/Users/hp/Documents/Guide_Social_Forum_AR.pdf
file:///C:/Users/hp/Documents/Guide_Social_Forum_AR.pdf
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 االجتماعيجدول أعمال المنتدى  .3

 قضاياه اليت تطرح يف جدول أعماله على مدى ثالثة أيام على النحو التايل: االجتماعييناقش املنتدى    

خيصص اليوم األول ملناقشات مواضيعية بشأن حقوق اإليسان ومناهضة الفقر وقضايا ختص عمل اآلليات  ( أ
 الدولية حلقوق اإليسان يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية واحلقوق الاقافية واحلق يف التنمية.

 للعوملة العملية. االجتماعيخيصص اليوم الااين للرتكيز على البعد  ( ب

 حقوق جملس بوالية الصلة ذات املواضيعية باإلجراءات اخلاصة تفاعلية مناقشة وخيصص اليوم الاالث إلجراء  ( ج
 اليت والتوصيات االستنتاجات وصياغة االجتماعي، املنتدى مبوضوعات املتصلة القضايا بشأن اإليسان
1اإليسان. حقوق مبجلس الصلة ذات اهليئات إىل ستعرض

 

  االجتماعيالمشاركون في أعمال المنتدى  .4

 واملنظمات املتحدة، األمم يف الدول األعضاء ممالي نـم لكل مفتوحة االجتماعي دىـاملنت يف اركةـاملش إن   
 ان،ـحلقوق اإليس الوطنية اتـاملؤسس وممالي دة،ـاملتح لألمم ةـالتابع انـحقوق اإليس وآليات احلكومية، الدولية

 مالـالش من واحلضرية ةـالريفي اتـواجلمعي ة،ـغري احلكومي املنظمات مال) يـاملدي اجملتمع يف الفاعلة واألطراف
 ومجعياهتم واملزارعني نـؤون الفالحيـبش تعىن اليت واملنظمات الفقر، مكافحة على العاملة واجلنوب، واجملموعات

 اجملتمعية، واملنظمات بابية،ـالش والروابط واملنظمات التطوعية، االجتماعية، ركاتـواحل والدولية، الوطنية
 من وغريها اإلقليمية، واملصارف اخلاص، القطاع ممالي عن فضال ،(،وغريها العمال ويقابات التجارة واحتادات

2الدولية. التنمية ووكاالت املؤسسات املالية،
 

 الثالث: آلية الخبراء المتعلقة بحقوق الشعوب األصيلة.الفرع 

 تأسست آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصيلة من قبل جملس حقوق اإليسان مبوجب قراره رقم
، كهيئة فرعية تساعد جملس حقوق اإليسان على تنفيذ واليته بتوفري 2007ديسمرب  14املؤرخ يف  (6/36)

3جمال حقوق الشعوب األصيلة بالطريقة والشكل اللذين يطلبهما اجمللس.اخلربة املوضوعية يف 
 

 

                                                           
 . ، املرجع السابق 5 الفقرة، 6/13قرار جملس حقوق اإليسان  1
 .، املرجع السابق(10) الفقرة ،املرجع يفسه 2
 املرجع يفسه. 3



  حقوق اإلنساندور المجلس في تنفيذ القانون الدولي ل             :ألولا فصلال

 

215 
 

 أوال: نبذة عن مفهوم الشعوب األصيلة.

صيلة هي تلك اليت اقامت على األرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من قبل االستعمار الشعوب األ
ويعتربون أيفسهم متميزين عن القطاعات األخرى من اجملتمعات السائدة اآلن على تلك األراضي. ووفقا لتقرير 

 -ن جلنة محاية وتعزيز حقوق اإليساناملقرر اخلاص للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات اليت يطلق عليها اآل
األصيلة هي: " تلك اليت قد توفرت هلا استمرارية تارخيية يف جمتمعات تطورت على  واألممإن اجملتمعات والشعوب 
  ، تعترب يفسها متميزة عن القطاعات األخرى من اجملتمعات السائدة اآلن يفاالستعمارأراضيها قبل الغزو وقبل 

 اجزاء منها، وهي تشكل يف الوقت احلاضر قطاعات غري مهيمنة يف اجملتمع، وقد تلك األراضي، أو يف
وعلى تنميتها وتورياها لألجيال القادمة وذلك  ثنيةإلاعقدت العزم على احلفاظ على أراضي أجدادها وهويتها 

ظمها الاقافية اخلاصة وي االجتماعيةأساس وجودها املستمر كشعوب، وفقا ألمناطها الاقافية ومؤسساهتا  باعتبارمها
 .1هبا"

وعلى الرغم مما حيظى به اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان الذي يقر احلقوق لكل فرد، إال أن الشعوب 
األصيلة ال تتمتع بشكل خاص باحلد األدىن من احلقوق، فهي تواجه العديد من املخاطر اليت هتدد وجودها. 

ب األصيلة يسبة عالية يف معدل وذلك كأثر لنهج وممارسات حكومية، ويف العديد من البلدان فإن موقع الشعو 
األمية والبطالة وغري ذلك من املؤشرات اليت تدل على مدى تدهور وضعيتهم قياسا على اجملموعات  ايتشار

يف سوق  واالستغاللاألخرى يف الدول اليت يعيشون فيها، ويقع أبناء الشعوب األصيلة ضحية للتمييز يف املدارس 
يسمح هلم بدراسة لغتهم يف املدارس، كما يتم سلب أراضيهم وممتلكاهتم من  العمل ويف العديد من البلدان ال

سياسة اإلدماج باإلكراه حملو ثقافات  باعتمادخالل اتفاقات غري عادلة. ويف بعض احلاالت تقوم احلكومات 
  2مع قيم وتقاليد شعوهبم األصيلة وحقوقهم. باستخفافوتقاليد الشعوب األصيلة والتعامل 

 ظام عمل آلية الخبراء المتعلقة بحقوق الشعوب األصيلة.ثانيا: ن

يتمال يظام عمل آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصيلة يف دوراهتا وموظفيها وجدول أعماهلا  
 والتمايل فيها، يتعرض هلا على النحو التايل:

 

                                                           
أيظر " حقوق الشعوب األصيلة " دليل دراسي ، مكتبة حقوق اإليسان جبامعة منيسوتا، على الرابط التايل:  1

http://hrlibrary.ngo.ru/arabic/SGindigenous.html  12/08/2014أطلع عليه يوم. 
 .املرجع يفسه 2

http://hrlibrary.ngo.ru/arabic/SGindigenous.html
http://hrlibrary.ngo.ru/arabic/SGindigenous.html
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 عقد الدورات  .1

مع تيف السنة األوىل، وبعدها تصل ملدة مخسة أيام، وجتجتتمع آلية اخلرباء مرة يف السنة ملدة ثالثة أيام    
وتقوم هذه اآللية بتقدمي تقرير سنوي عن أعماهلا إىل جملس حقوق  1دوراهتا بني اجللسات العلنية والسرية.

ومن أجل تعزيز التعاون وجتنب تكرار عمل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان واحلريات  2اإليسان.
  3السنوي واملسامهة فيه. اجتماعهاسكان األصليني واملنتدى الدائم يتم دعوهتما إىل حضور األساسية لل

 الموظفون  .2

( 53إىل  39وفقا لإلجراء احملدد يف املواد ) اختيارهمتتألف آلية اخلرباء من مخسة خرباء مستقلني يتم    
لفرتة ثالث سنوات  4اإليسان. املتعلق ببناء مؤسسات جملس حقوق (،5/1)من قرار جملس حقوق اإليسان 

6.اآلراءويتم ايتخاب رئيس الدورة بتوافق  5للعمل لفرتة إضافية واحدة. ايتخاهبموجيوز إعادة 
 

 جدول األعمال .3

يتناول جدول أعمال آلية اخلرباء لسكان الشعوب األصيلة الدراسات واألحباث اليت تركز على تزويد    
اجمللس باخلربة املوضوعية، إىل جايب العمل على توفري مقرتحات إىل اجمللس للنظر فيها واملوافقة عليها ضمن 

ء املتعلقة حبقوق السكان األصليني قرارات أو مقررات. فآلية اخلربا اختاذوال جيوز لآللية  7يطاق عمله.
مواضيعية حبتة وال يدخل يف إطارها وضع معايري جديدة أو دراسة حاالت قطرية كما أهنا ليست أجراء 

 8تظلم.

 
                                                           

 (، املرجع السابق8) الفقرة، 6/36قرار جملس حقوق اإليسان رقم  1
 (.2) ، الفقرةاملرجع يفسه 2
 (.5) فقرةال، املرجع يفسه 3
الفرع الااين،  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 4

 املرجع السابق.
 (، املرجع السابق6( و)3)الفقرة ، 6/36قرار جملس حقوق اإليسان رقم  5
رجع السابق، أشار القرار إىل أن تقوم اآللية بتحديد أساليب عملها، وقد مت هذا أثناء ايعقاد الدورة األوىل، أيظر رضوى سيد أمحد حممود عمار، امل 6

 . 188ص 
 (، املرجع السابق.1) الفقرة، 6/36قرار جملس حقوق اإليسان رقم  7
 . 189رضوى سيد أمحد حممود عمار، املرجع السابق، ص  8
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 التمثيل في آلية الخبراء .4

 السنوي آللية اخلرباء بصفة املراقب األول وآليات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا االجتماعيشارك يف    
املتخصصة وصناديقها وبراجمها، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات واآلليات اإلقليمية اليت تعمل يف 

 واألكادميينيميدان حقوق اإليسان، إىل جايب املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، وغريها من اهليئات الوطنية 
لدى اجمللس  استشارياحلكومية اليت تتمتع مبركز واخلرباء واملعنيني بقضايا الشعوب األصلية، واملنظمات غري 

مفتوحا أمام منظمات الشعوب األصلية واملنظمات  االجتماعاالقتصادي واالجتماعي. إضافة إىل ذلك يكون 
إىل ترتيبات  استناداغري احلكومية اليت تتفق أهدافها وأغراضها مع روح وأغراض ومبادئ ميااق األمم املتحدة 

، واملمارسات اليت 1996 جوليه 25املؤرخ  1996/31 واالجتماعي االقتصاديلس من بينها قرار اجمل
اتبعتها سابقا جلنة حقوق اإليسان اليت تنص على توفري معلومات مناسبة عن مشاركة الدول املعنية والتشاور 

  1معها.

إىل مدى اهتمامه  يستنتج من خالل دراستنا للهيئات الفرعية األخرى اليت أيشأها جملس حقوق اإليسان  
بالقضايا احملدودة اليت ال تدخل يف يطاق جمال اآلليات السالفة الذكر، ويف يفس الوقت تفرض يفسها كواقع 

 .اومحايته اقدرا كافيا من الدراسة لتعزيزه ايتوجب إعطائه

 حقوق جملس استحدثها اليت الفرعية اهليئات بني منيعد  األقليات، بقضايا املعين املنتدى فإيشاء  
امتااال  ولغوية، دينية أقليات وإىل إثنية أو قومية أقليات إىل املنتمني األشخاص لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان،

وبذلك  ،1992 ديسمرب 18 يف املؤرخ( 47/135) بقرارها العامة اجلمعية اعتمدته الذيلتنفيذ اإلعالن 
 قومية أقليات إىل املنتمني باألشخاص الصلة ذات القضايا بشأن والتعاون احلوار لتعزيز هاما منربا يعد املنتدى

 يشأته حداثة من بالرغم املنتدى استطاع وقد مواضعية، مسامهات ويقدم ولغوية، دينية أقليات وإىل إثنية أو
 املشاركة يف واحلق الفعالة السياسية املشاركة يف واحلق التعليم يف احلق مال األقليات قضايا من العديد بتناول
 . األقليات وفتيات يساء وحقوق االقتصادية، احلياة يف الفعالة

يظام املنتدى االجتماعي الذي كان قائما يف عهد جلنة حقوق جملس حقوق اإليسان كما أبقى   
 واالجتماعية والاقافية، وقد جاءت اإليسان، ردا على خماوف تأثري العوملة على التمتع باحلقوق االقتصادية

أربعة من املكلفني بواليات اإلجراءات  ةشاركم، مكوياتهتركيبة املنتدى االجتماعي فضال عن  املشاركة يف
وهذا ما يعزز قيمة التقارير اليت ترفع يف األخري جمللس  ،اخلاصة بصفتهم خرباء استشاريني ملساعدة الرئيس

                                                           
 (، املرجع السابق.9) الفقرة، 6/36قرار جملس حقوق اإليسان رقم  1
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مما يعطي قيمة للتقارير اليت  ملا هلؤالء من خربات وجتارب تؤهلهم ملعاجلة القضايا بكل دقةحقوق اإليسان، 
 ترفع يف األخري جمللس حقوق اإليسان.

كما استحدث جملس حقوق اإليسان آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصيلة للحفاظ على هويتها   
من االيدثار امام ما تقوم به كاري من الدول يف طمس هوية الشعوب األصيلة عند غزوها أو احتالهلا 

والدور الذي تقوم به آلية اخلرباء املتعلقة حبقوق الشعوب األصيلة تكمن يف رفع تقاريرها جمللس  ألراضيهم.
املعين حبالة حقوق اإليسان حقوق اإليسان الذي يشارك فيه مجيع مكويات آلية اخلرباء مبا فيهم املقرر اخلاص 

تتخذ قرارات أو مقررات، فإن تقاريرها  واحلريات األساسية للسكان األصليني. وبالرغم من أن آلية اخلرباء ال
اليت ترفع جمللس حقوق اإليسان تعد ذات أمهية بالغة يف رصد أوضاع الشعوب األصيلة وكفيلة بتزويد جملس 

  حقوق اإليسان مبا يكفي الختاذ قرارات بشأن تعزيز ومحاية الشعوب األصيلة.
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 خالصة الفصل

والية أصيلة يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان وحريات األفراد والشعوب تعد والية جملس حقوق اإليسان 
على مستوى منظومة األمم املتحدة، يف مواجهة الدول اساسا وإلزام الدولة أو الدول من االعتداء أو االيتهاك 

البحث  منها الصالحيات املخولة لهبوقد استعان جملس حقوق اإليسان يف تنفيذ هذه املهمة  على هذه احلقوق.
والدراسة ومجع املعلومات يف صورها الاالث كاألحباث والدراسات اليت ختول له احلق يف إيشاء جلان تقصي 
احلقائق، إلحاطة اجمللس علما جبميع االيتهاكات اليت ترتكب، واألحباث والدراسات اليت يقيمها اجمللس عن طريق 

الدول األعضاء يف جملس حقوق اإليسان، ملراقبة يشاط الدول املؤمترات الدولية، واألحباث اليت يطلبها اجمللس من 
(، اليت تقر بأن يقوم جملس 6األعضاء يف جمال حقوق اإليسان. وصالحية إعداد املشاريع وفق يص الفقرة )

حقوق اإليسان باالضطالع جبميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات جلنة حقوق اإليسان، وباستعراضها وكذلك 
اء حتسينها وترشيدها، من أجل احملافظة على يظام اإلجراءات اخلاصة وعلى مشورة اخلرباء واإلجراءات عند االقتض

املتعلقة بالشكاوى. كما حيق للمجلس تقدمي توصيات تتعلق بتعزيز ومحاية حقوق اإليسان إىل الدول األعضاء يف 
 منظمة األمم املتحدة وإىل اجهزته الفرعية.

ستنا جمللس حقوق اإليسان ان للمجلس عالقة داخلية وخارجية على مستوى من خالل درا اتضحكما 
منظومة األمم املتحدة، فبالنسبة للعالقة الداخلية بأجهزة األمم املتحدة حددت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

خبصوص عالقة وباملفوضية السامية حلقوق اإليسان، وبالوكاالت املتخصصة واهليئات التعاهدية األخرى. أما 
اجمللس باهليئات اخلارجية فتتمال يف: املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، واملنظمات غري احلكومية مع ختصيص 
جايب الدور الذي تقوم به هذه املكويات وختصيص قدرا من الدراسة لعالقة التكامل بني اجلنة الدولية للصليب 

 الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.األمحر وجملس حقوق اإليسان يف جماالت القايون 

تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان لنا دراسة الفصل باآلليات اليت يستعني هبا جملس حقوق اإليسان يواهن
وإلزام الدول يف احلد من ايتهاكات حقوق اإليسان أو االعتداء عليها، واملتمالة يف اإلجراءات اخلاصة 

حدثها اجمللس بشأن أصحاب أخولة ألصحاب الواليات املواضعية والقطرية، والتطورات اليت والصالحيات امل
وقد أيشأ جملس حقوق اإليسان هلذا الغرض فريقان عامالن متميزان  الواليات. وآلية إجراء تقدمي الشكاوى،

هاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة أسندت إليهما والية حبث البالغات وتوجيه ايتباه اجمللس إىل األمناط الاابتة لاليت
موثوق هبا حلوق اإليسان واحلريات األساسية، ويعمل كال الفريقني العاملني على أساس توافق اآلراء، ويف حالة 
عدم التوافق تتخذ القرارات باألغلبية البسيطة. والفريقان مها: الفريق العامل املعين بالبالغات، والفريق العامل املعين 

 باحلاالت.
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 18املؤرخ يف  (،5/1) ضمن مكويات قراره رقم، ما أيشأ جملس حقوق اإليسان اللجنة االستشاريةك
اليت يتوقف دورها يف توفري اخلربات للمجلس بالشكل والطريقة اللذين  (،84إىل  65). من املادة 2007جوان 

يطلبهما اجمللس، مع الرتكيز بصفة رئيسية على إعداد الدراسات وتقدمي املشورة القائمة على البحوث. باإلضافة 
كما تركز اللجنة يف إىل قراراته وبتوجيه منه.   باالمتاالإىل ذلك، ال تقدم هذه اخلربات إال بناء على طلب اجمللس، 

مهمتها على النواحي التنفيذية وأن يقتصر يطاق مشورهتا على القضايا املواضعية املتصلة بوالية اجمللس، أال وهي 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإليسان. وليس من صالحيات اللجنة االستشارية أن تعتمد قرارات أو مقررات، وإمنا 

لذي حيدده، مقرتحات لزيادة تعزيز كفاءته اإلجرائية لكي ينظر فيها ويوافق تقدم إىل اجمللس، ضمن يطاق العمل ا
 عليها، كما هلا أن تقدم إىل اجمللس، ضمن يطاق العمل الذي حيدده، مقرتحات بشأن إجراء مزيد من البحوث.

 ومن خالل اجملال احملدد جمللس حقوق اإليسان والصالحيات املخولة له يستطيع جملس حقوق اإليسان
 تفعيل آلياته لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان واحلد من االيتهاكات اليت ترتكبها الدول يف حق مواطنيها.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الثاني: لفصلا

القانون الدولي في تنفيذ  حقوق اإلنسان مجلسدور 
 اإلنساني
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القايون الدويل حلقوق اإليسان، وهو قايون يلزم  القايون الدويل اإليساين هو ذلك القايون الذي سبق وجود
 و تقييدأبعدم استهداف غري املقاتلني، أثناء النزاع الدائر بني األطراف مع ضرورة حتديد الدول واألطراف املتنازعة 

تعد مفرطة الضرر عشوائية األثر. وقد كان لقادة اجليوش وللمفكرين دورا بارزا يف  اليتاليت ال متيز أو  القتال وسائل
وقصر  ،السبغة اإليساييةب الذي كان يعرف بقايون احلرب قايونهذا الجتسيد مبادئ اإليسايية وسبغ قواعد 

من بني ولقد كان  .على املقاتلني دون غريهم وعلى األهداف العسكرية دون األعيان املديية العمليات القتالية
 يف وبدون منازع الرائد فهومؤسس الدولة اجلزائرية  اجلزائري األمري عبد القادرالقادة الذين جسدوا هذه املبادئ 

  1.ليرب وهنري دويان تنظري إرساء مبادئ القايون الدويل اإليساين قبل

، وبروتوكوالهتا الاالث 1949الفرع يف اتفاقيات جنيف األربع لعام  قواعد هذاإقرار وأيتهى اجملتمع الدويل ب
وبالرغم مما حيمل هذا الفرع من قواعد وآليات للحماية، املتمالة يف الدول األطراف  .2005، و1977لعام 

(، من 90والدولة احلامية واللجنة الدولية للصليب األمحر وجلنة تقصي احلقائق املنشأة مبوجب احكام املادة )
خالل قرار اجلمعية  الربوتوكول األول، إال أن اجملتمع الدويل أعطى كذلك والية جمللس حقوق اإليسان من

واحلد من ، يف تعزيز ومحاية قواعد القايون الدويل اإليساين (5/1)، وقرار جملس حقوق اإليسان (60/251)
من خالل آليات اجمللس املشرتكة بني القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين،  ايتهاكاته، وذلك

ستعراض الدوري الشامل، ودورات جملس حقوق اإليسان االستانائية، وتتمال هذه اآلليات يف كل من آلية اال
 واالستجابةوجلان تقصي احلقائق اليت ينشئها جملس حقوق اإليسان يف منع حدوث ايتهاكات حلقوق اإليسان 

 فورا يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان.

يساين، مث اختصاصات اجمللس يف تنفيذ القايون يتطرق من خالل هذا الفصل إىل مفهوم القايون الدويل اإل
حلقوق  لس حقوق اإليسان لتنفيذ القايون الدويلجمل اآلليات املشرتكةالدويل اإليساين، والتطرق يف األخري إىل 

مقتصرين على احلاالت اليت يعاجلها اجمللس اخلاصة بالقايون الدويل اإليساين  اإليساين اإليسان والقايون الدويل
 .ريهادون غ

 

                                                           
ليت يتوجب فيها ثبت عن املقاوم األمري عبد القادر رمحه اهلل أثناء قتاله للمستعمر الفريسي بإصدار اوامر ملزمة لقادة وأفراد جيشه، ضمنها احلاالت ا 1

" لقد تقرر أن كل عربي ، على ما يلي: 1843قبضة جيشه، فعلى سبيل املاال يص مرسوم تقدمي املساعدات لألسرى الفريسيني الذين أصبحوا يف 
على األنثى، وكل عربي في حوزته فرنسي أو  50فرنكا على الذكر و 40يحضر جنديا فرنسيا أو مسيحيا آمنا سالما، فإنه سينال جائزة قيمتها 

مأمور أن يقود سجينه، دون تأخير، إما إلى أقرب خليفة إليه أو إمام السلطان مسيحي فإنه يعتبر مسئوال عن حسن معاملته، وهو منذ اآلن 
من نفسه، وإن لم يفعل ذلك فإنه يواجه أقسى أنواع العقوبات، أما إذا فعل فإنه ينال الجائزة الموعودة، وفي حالة شكوى السجين من أي نوع 

محاية غري املقاتلني يف القايون بوعيشة بوغفالة " في الجائزة". لالطالع أكثر أنظر :  سوء المعاملة على يد أسره العربي، فإن هذا العربي يفقد حقه
 .149، جامعة زيان عاشور، اجللفة، ص 2013الدويل اإليساين والشريعة اإلسالمية"، جملة احلقوق والعلوم اإليسايية، العدد السادس عشر ديسمرب /
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 .المبحث األول: مفهوم القانون الدولي لإلنساني

احلرب واقع قدمي قدم اإليسايية يفسها، حيث عرفت احلرب كأداة لتسوية اخلالفات منذ العهود األوىل 
لوجود اإليسان، ولو عديا إىل كتب التاريخ واملخطوطات القدمية، لوجديا أرقاما هائلة ألعداد احلروب، حيث 

سنة من  (،5000)حرب اشتعلت خالل  (14000)نا اإلحصائيات بأن تذلك. فقد زود يعجز عن تصديق
سنة األخرية، مل يعرف  (،3400)مليارات من بين البشر، وخالل  (5)التاريخ، بلغت فيها اخلسائر باألرواح حنو 

ماليني يسمة. وباإلضافة  (،10)احلرب العاملية األوىل على حنو  ايتهتو عام من السالم،  (،250)العامل سوى 
مليون  (،40)يتيجة األوبئة اليت خلفتها احلرب، ويف احلرب العاملية الاايية قتل حنو  مليون يسمة هلكوا (،21)إىل 

  1يسمة يصفهم من املدييني.

ن وهكذا من خالل النظر إىل هذه األرقام اهلائلة، كان البد من السعي إلجياد احللول الوقائية اليت حتول دو 
وقوع احلرب، أو حىت التخفيف منها قدر اإلمكان، ومن هنا كايت البداية األوىل لظهور ما يسمى فيما بعد 

بادئ الفروسية واملروءة مب واليت تتصف)القايون الدويل اإليساين( حيث جند أوىل قواعده يف الاقافات لبين البشر، 
 ال احلضارات القدمية )الصني، اهلند...(.ومساعدة الضعيف اليت كايت تسود يف اجملتمعات القدمية م

مث ظهرت قواعده يف األديان السماوية بدءا بالدين املسيحي، حيث دعا السيد املسيح عليه السالم إىل 
احملبة والرمحة والتسامح، وعندها سادت املسيحية يف أوربا وسيطرت الكنيسة على مقاليد احلكم، بدأ الفقهاء 

 للحرب، وصاغوا يظرية )احلرب العادلة(. بإجياد املربرات الدينية

وبعد ذلك جاءت الشريعة اإلسالمية اليت وضعت قواعد وأحكام حمددة لتنظيم سلوك الدولة واألفراد على 
 السواء يف زمين السلم واحلرب.

ويف أوربا ظهرت يظريات أخرى تعرف "بقايون الشعوب أو مبادئ القايون الطبيعي" واليت فرقت بني  
ني وغري املقاتلني على يد فالسفة كان أبرزهم جان جاك روسو الذي ذكر يف كتابه أن احلرب عالقة دولة املقاتل

بدولة أخرى، واألفراد فيها أعداء بشكل عرضي فقط وعداؤهم ال يقوم على أساس أهنم بشر بل على أساس أهنم 

                                                           
ر املستقبل إمساعيل عبد الرمحان، األسس األولية للقايون الدويل اإليساين من كتاب القايون الدويل اإليساين، تقدمي الدكتور: أمحد فتحي سرور، دا 1

 . 15، ص 2003العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، 
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شرا وال حيق ألي إيسان االعتداء جنود، وبإلقائهم أسلحتهم واستسالمهم فإهنم يعودون من جديد ليصبحوا ب
  1على حياهتم.

 المطلب األول: تعريف القانون الدولي اإلنساني

جمموعة القواعد الدولية املوضوعة "وردت تعاريف كارية خبصوص القايون الدويل اإليساين، فقد عرف بأيه: 
اإليسايية النامجة مباشرة عن مبقتضى اتفاقيات وأعراف دولية خمصصة بالتحديد حلل املشاكل ذات الصفة 

املنازعات املسلحة الدولية أو غري الدولية واليت حتدث العتبارات إيسايية من حق أطراف النزاع يف اللجوء إىل ما 
  2."خيتارويه من أساليب ووسائل القتال، وحتمي األشخاص واملمتلكات اليت تتضرر من جراء النزاع

فيه أن هذا القايون  اعتربتاألمحر، تعريفا للقايون الدويل اإليساين، ولقد تبنت اللجنة الدولية للصليب 
يتكون من: "جمموعة القواعد الدولية املستمدة من االتفاقيات واألعراف، اليت هتدف بشكل خاص، إىل تسوية 

تقيد ألسباب املشكالت اإليسايية النامجة بصورة مباشرة، عن النزاعات املسلحة الدولية، أو غري الدولية أو اليت 
إيسايية، حق أطراف النزاع يف استخدام أساليب احلرب، وطرقها اليت تروق هلا أو حتمي األشخاص واألمالك 

  3املعرضني أو الذين ميكن أن يتعرضوا ألخطار النزاع".

القواعد واملبادئ املتفق عليها دوليا واليت هتدف إىل  جمموعة"بأيه: وذهب البعض إىل تعريفه بتعبري آخر 
احلد من استخدام العنف يف وقت النزاعات املسلحة عن طريق محاية األفراد املشرتكني يف العمليات احلربية أو 
الذين توقفوا عن املشاركة فيها، واجلرحى واملصابني واألسرى واملدييني، وكذا عن طريق جعل العنف يف املعارك 

 4."لعسكرية مقتصرا على تلك األعمال الضرورية لتحقيق اهلدف العسكريا

الذي ينظم العالقات بني الدول ويتمال القايون العام والقايون الدويل اإليساين هو جزء من القايون الدويل 
جايبها باعتباره الدويل يف االتفاقيات اليت أبرمتها الدول، والعرف الدويل النابع من ممارسات الدول واملقبول من 

 إلزاميا فضال عن املبادئ العامة للقايون.

                                                           
 السادسة، الطبعة بالقاهرة، األمحر للصليب الدولية اللجنة إصدار اإليساين، الدويل القايون اتفاقيات موسوعة الواحد، عبد ماهر حممد عتلم، شريف 1

 25ص. 2005
 .190، ص 2001.فيصل شطناوي، حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، دار احلامد، عمان، 2
 .762، ص 2004حممد اجملذوب، القايون الدويل العام، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة اخلامسة، بريوت،  3
مفيد حممد حممد يور فرحات، تاريخ القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان من كتاب دراسات يف القايون الدويل اإليساين، تقدمي  4

 .84، ص 2000شهاب، دار املستقبل العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، 



 ي اإلنسان دور المجلس في تنفيذ القانون الدولي                      :لثانيا فصلال

 

225 
 

الذي تناولنا تعاريفه فيما تقدم: إىل القايوين املعروف  "القايون الدويل اإليساين"ويرجع ابتكار مصطلح 
الذي شغل منصب رئاسة اللجنة الدولية للصليب األمحر سابقا ولعدة سنوات،  Max Huber) (ماكس هوبر
ا املصطلح أن ظهر حىت مت تبنيه من قبل العديد من الفقهاء، ويكاد اليوم يكون مصطلحا رمسيا على ومل يلبث هذ

  1الصعيد الدويل.

ومن التعاريف الواردة أعاله يستطيع أن يستنتج أن القايون الدويل اإليساين، عبارة عن جمموعة من القواعد 
شخص اإليسان، الغاية األساسية هلذا القايون، وغريه من  الدولية اليت تستهدف محاية شيئني أساسيني وهو محاية

القوايني وثاييا محاية األعيان واملمتلكات هلذا اإليسان، ولكن أي إيسان هو املعين حبماية هذا القايون؟ وأي من 
أن كل ممتلكات هذا اإليسان هي اليت حيميها هذا القايون؟ هل أن كل األفراد مشمولون بعناية هذا القايون، وهل 

 األعيان مشمولة هبذه احلماية؟

يف احلقيقة أن القايون الدويل اإليساين يعىن باإليسان واألعيان يف وقت احلرب، واإليسان املشمول هبذه 
واإليسان غري القادر على مواصلة االشرتاك يف احلرب، واملاال  النزاع املسلحالعناية هو اإليسان غري املشرتك يف 

املدييون بشكل عام باستاناء الذين يشرتكون يف العمليات القتالية، واملاال على احلالة الاايية  على احلالة األوىل
أما بالنسبة األعيان واملمتلكات املشمولة باحلماية أو ما تعرف باألعيان املديية، فهي كافة  2.األسرى واجلرحى

األهداف اليت ال تعترب أهداف عسكرية باملفهوم العسكري، ويشرتط يف األهداف العسكرية أن تكون خلدمة 
 3غرض عسكري أو أن تكون حممية عسكريا.

 نسانيالمطلب الثاني: مصادر القانون الدولي اإل

باعتبار القايون الدويل اإليساين، أحد فروع القايون الدويل العام، فإن مصادره هي يفس مصادر هذا 
العرف الدويل واملبادئ العامة للقايون، كما ميكن و  األخري، أي أن مصادره هي املعاهدات أو االتفاقيات الدولية

  تهادات احملاكم كمصادر احتياطية.إضافة قرارات املنظمات الدولية وأراء كبار الفقهاء واج

 الدولية اتالفرع األول: االتفاقي

هو تاريخ ميالد أول اتفاقية دولية حلماية  1864ميكن القول أن منتصف القرن التاسع عشر وحتديدا عام 
ضحايا احلرب، وبشكل خاص املرضى واجلرحى، وهي اتفاقية متعددة األطراف، وأتفق الحقا بأهنا متال تاريخ 

                                                           
 . 100، ص 1988، اجمللد الااين حلقوق اإليسان، دار العلم للماليني، بريوت، زيدان مريبوط، مدخل إىل القايون الدويل اإليساين 1
 .1977( من برتوكول جينيف األول لعام 50)  املادة 2
 .1977( من برتوكول جينيف األول لعام 52) املادةاملرجع يفسه،  3
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تاريخ كان هنالك االتفاقيات الدولية الانائية والدة القايون الدويل اإليساين املقنن يف اتفاقيات دولية وقبل ذلك ال
يعقدوهنا على الطرف اآلخر يف احلرب، وكايت تتضمن أحكاما  اإلسبانمنها: االتفاقية الانائية اليت كان القادة 

التسليم  اتفاقية تتعلق مبعاجلة املرضى واجلرحى ومعاملة األطباء واجلراحني الذين يعتنون هبم وأقدم هذه االتفاقيات
وتضمن منح عفو عام عن املدافعني مع منح  1581اليت عقدها )السندورا فرينزي( بعد تسليم )تورياي( عام 

أو القصر، إمكايية االيسحاب حاملني شارات رتبهم على أكتافهم  ،رعايا البلدو اجلايب و القادة والضباط 
رحى واملرضى ومنها أيضا اتفاق اهلدية متعلقاهتم اليت يستطيعون أخذها، ويتمتع هبذه االمتيازات اجلو وأسلحتهم 

املعقود بني املركيز االسباين )دي سنتاكروز( واحلاكم الفريسي )لتوارس(، الذي يص على حتديد منطقة )مريابلو( 
لكي يتم إرساء اجلرحى واملرضى إليها للعناية هبم من الفريسيني، ومن األمالة أيضا االتفاقية الانائية املعقودة بني 

اليت اشرتطت أيه يف حالة احلرب، فإن القوتني جيب أن ال حتتاط  1785ات املتحدة األمريكية وروسيا يف الوالي
فقط ألمر النساء واألطفال بل جيب إفساح اجملال للعلماء وزراع األراضي والصناع وأصحاب املصايع، ومجيع 

عته، وجيب إفساح اجملال هلم باالستمرار األشخاص اآلخرين الذين تعد وظائفهم ضرورية لبقاء اجلنس البشري ومنف
بأعماهلم والسماح لتجار بالبقاء ملدة تسعة أشهر جلمع ديوهنم وتصفية أعماهلم والسماح للسفن التجارية باملرور 

  1لتأمني حصول األفراد على احتياجاهتم.

املتعلق بتبادل األسرى  1813وهناك أيضا االتفاق املربم بني الواليات املتحدة األمريكية وايكلرتا عام 
مبناسبة احلرب  1820وكيفية معاملتهم، واتفاق )تروخيليو( املربم بني )بوليفار الكولوميب( والقائد االسباين عام 

اليت كايت قائمة بني الكولومبيني ضد اسباييا باالستقالل عن األخرية مت فيه التعبري عن املعاملة غري التمييزية 
  2جلرحى من قبل الطرفني.

أو كما كان يعرف من قبل بقايون احلرب، يقسم إىل قايون الهاي وقايون وظل القايون الدويل اإليساين 
 جنيف، يتعرض هلما على النحو التايل:

 أوال: قانون الهاي

حيث أبرمت عدة اتفاقيات  (،1907-1899)وضعت أسس هذا القايون يف مؤمتري الهاي عامي 
لتحديد واجبات وحقوق الدول، يف إدارة العمليات احلربية، وأيضا احلد من حرية الدول يف اختيار وسائل إحلاق 

 الضرر بالعدو.

                                                           
 .16يغم اسحق زيا، املرجع السابق، ص  1

2 Marco Sassoli, et al , (How Does Law protect in war ), int committee of red cross, Geneva, 
1999, P., 97 and,P., 105. 
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إىل قايون  (،1949-1929)مع األخذ بعني االعتبار األجزاء اليت أخذت من هذا القايون يف عامي 
ألسرى احلرب والوضع القايوين للجرحى واملرضى والغرقى يف العمليات احلربية  جنيف، واخلاصة بالوضع القايوين

  1البحرية، والوضع القايوين للسكان املدييني يف األراضي احملتلة.

ويدخل يف هذا القايون بعض االتفاقيات اليت حتمل اسم العاصمة اهلولندية الهاي مال إعالن )سان 
بشأن حضر  1925تعمال الرصاص املتفجر، وبرتوكول جنيف لعام الذي حيظر اس 1868بطرسربغ( لعام 

بشأن  1980استعمال الغازات اخلايقة والسامة أو ما شاهبها والوسائل اجلرثومية يف احلرب، واتفاقية جنيف لعام 
ألول تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة ميكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية األثر، والربوتوكول ا حظر أو

املتعلق حبظر أو  1996بشأن الشظايا اليت ال ميكن الكشف عنها، والربوتوكول الااين عام  1980)جنيف( لعام 
بشأن حظر أو تقييد  1980تقييد استعمال األلغام واألشراك اخلداعية والنبائط األخرى، والربتوكول الاالث لعام 

بشأن أسلحة الليزر املعمية، وأخريا اتفاقية حظر استعمال  1995استعمال األسلحة احملرقة والربوتوكول الرابع عام 
  1997.2وختزين وإيتاج ويقل األلغام املضادة لألفراد وتدمريها لعام 

 ثانيا: قانون جنيف:

يهدف إىل محاية العسكريني العاجزين عن القتال، أي الذين أصبحوا خارج العمليات احلربية، وألقوا 
الغرقى وأسرى احلرب، وأيضا محاية األشخاص الذين ال يشرتكون يف العمليات احلربية السالح كاجلرحى واملرضى و 

وبروتوكوليها  1949أي املدييني كالنساء واألطفال والشيوخ، وهو يتألف من اتفاقيات جنيف األربع لعام 
ستمرة للتطوير واليت مت وضعها حتت رعاية اللجنة الدولية للصليب األمحر وجهودها امل 1977اإلضافيني لعام 

 قواعد القايون الدويل اإليساين، حيث مت تبين هذه االتفاقيات وهي كاآليت:

 لتحسني حال املرضى واجلرحى بالقوات املسلحة يف امليدان.االتفاقية األولى: 

 لتحسني حال املرضى واجلرحى وغرقى القوات املسلحة يف البحار.االتفاقية الثانية: 

 بشأن معاملة أسرى احلرب.االتفاقية الثالثة: 

 بشأن محاية األشخاص املدييني يف وقت احلرب.االتفاقية الرابعة: 

                                                           
من كتاب "دراسات يف القايون الدويل اإليساين"، تقدمي مفيد شهاب، دار املستقبل العريب،  ،جان بكتيه، "القايون الدويل اإليساين تطوره ومبادئه" 1

 .16، ص 2000الطبعة األوىل، بريوت، 
عة السادسة، شريف عتلم، حممد ماهر عبد الواحد، "موسوعة اتفاقيات القايون الدويل اإليساين"، إصدار اللجنة الدولية للصليب األمحر بالقاهرة، الطب 2

 .77، ص 2005
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 1949لتطوير قواعد اتفاقيات جنيف لعام  1977بعد ذلك مت وضع الربوتوكولني اإلضافيني لعام 
 واستكمال النقص املوجود فيها وسد الاغرات ومها كالتايل:

 ضحايا النزاعات املسلحة الدولية.يتعلق حبماية البروتوكول األول: 

 يتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية.البروتوكول الثاني: 

 .2005: يتعلق بشارة إضافية "الكريستالة أو البلورة احلمراء لعام البروتوكول الثالث

ى بعد ذلك القايون علما أن كل من قايون الهاي وجنيف التقيا يف الربتوكول اإلضايف األول وأصبح يسم
 الدويل اإليساين دون التفرقة بني قايون الهاي وجنيف.

 الفرع الثاني: العرف

جمموعة القواعد القايويية اليت تنشأ يف اجملتمع الدويل، بسبب تكرار الدول هلا مدة "العرف الدويل هو: 
  1."تتصف باإللزام القايوينطويلة، وبسبب التزام الدول هبا يف تصرفاهتا، واعتقادها بأن هذه القواعد 

من املهم القول أيه من حيث ترتيب ظهور القواعد الدولية اليت تناولت احلروب يأيت العرف يف مقدمتها 
ويشكل مصدرا مهما من مصادر القايون الدويل اإليساين إىل جايب االتفاقيات الدولية اليت قننت القواعد اليت 

(، مارتينزته القاعدة الشهرية واملعروفة يف القايون الدويل اإليساين )بقاعدة تنظم النزاعات املسلحة، وهو ما أكد
يف اتفاقية الهاي الاايية اخلاصة  1899وقد وضع هذه القاعدة السفري الروسي األصل )فردريك دي ماتينز( عام 

من مقدمتها، مث أعيد التأكيد عليها يف اتفاقية الهاي الرابعة اخلاصة  الاالاة،يف الفقرة  1899باحلرب الربية لعام 
"يف احلاالت اليت ال تشملها  ما يلي: يف الفقرة السابعة من مقدمتها اليت يصت على 1907باحلرب الربية عام 

ن األمم كما أحكام االتفاقية اليت مت عقدها، يظل السكان املدييون واملقاتلون حتت محاية وسلطان مبادئ قايو 
جاءت يف األعراف اليت استقر عليها احلال بني الشعوب املتمدية وقوايني اإليسايية ومقتضيات الضمري العام". 

عليها حكم العرف هي حالة ما إذا كان احد األطراف املتحاربة  واحلاالت اليت مل تكن االتفاقية تشملها وينطبق
لاايية هي حالة ما إذا كان هناك مسائل جديدة غري حمكومة بقواعد ليس طرفا ساميا يف هذه االتفاقية واحلالة ا

االتفاقية وخترج عن إطارها فهنا كان حكم العرف هو املنطبق عليها سواء كان الطرفان املتحاربان أطرافا يف 
  2االتفاقية أم ال.

                                                           
 .116حممد اجملذوب، القايون الدويل العام، املرجع سابق، ص  1
 .1949لعام  ( من اتفاقية جنيف الاالاة142( من اتفاقية جنيف الاايية، املادة)62ألوىل، املادة)( من اتفاقية جنيف ا63املادة)أيظر  2
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يف تكوينه أم ال، إذن العرف هو مصدر أساسي للقايون الدويل اإليساين، وهو ملزم للدول سواء شاركت 
وسواء كايت هذه الدول موجودة وقت يشوئه أم ال، أما الطريقة اليت يابت فيها وجود العرف فإيه يكون بالنظر 
إىل ما تسلكه الدول يف تصرفاهتا يف أثناء احلروب والنزاعات املسلحة، وبالنظر إىل مشاريع االتفاقيات اليت مل 

الدولية النافذة ميكن الوقوف على القواعد العرفية ذلك ألن هذه  توضع موضع التنفيذ بل حىت االتفاقيات
  1االتفاقيات قد تأيت يف بعض أو معظم قواعدها تدوينا ألعراف دولية.

وهنا تكون قواعد هذه االتفاقيات وخاصة تلك العرفية منها ملزمة حىت للدول غري األطراف يف االتفاقية، 
كلها أو بعض منها هي عبارة عن تقنني ألعراف دولية سائدة، وبالتايل   والسبب يف أن قواعد هذه االتفاقيات

  2التزام الدول غري األطراف هبذه القواعد إمنا هو التزامها بقواعد عرفية كرستها هذه االتفاقيات.

 والعرف الدويل شأيه شأن العرف يف القايون الداخلي يتكون من عنصرين:

 ي تكرار بعض الوقائع بشكل دائم ومستمر وعام.هو التكرار والعادة، أعنصر مادي: 

هو اقتناع الدول بضرورة هذا العرف، وإمياهنا بأن إتباعه والسري مبقتضاه يعترب واجبا ويعترب العرف عنصر معنوي: 
املصدر الااين لقواعد القايون الدويل اإليساين، بعد االتفاقيات واملعاهدات الدولية وذلك إذا علمنا أن اجملتمع 

 لدويل مازال جمتمعا غري منظم بشكل تام حىت اآلن، لذلك يعترب العرف مصدرا هاما من مصادر هذا القايون. ا

أن أكار قواعد القايون الدويل اإليساين املكتوب أو املقنن، كايت يف البداية قواعد عرفية،  هو معلومكما 
واتفاقيات دولية، وأحيايا تأيت االتفاقيات مت تبينها فيما بعد، وإقرارها من طرف الدول على شكل معاهدات 

الدولية بقواعد جديدة غري متعارف عليها يف يطاق النزاعات املسلحة، خصوصا مع تطور أساليب وفنون احلرب، 
لكن تكرارها وإتباعها من قبل الدول األطراف يف االتفاقيات، حيوهلا إىل قايون عريف دويل، يطبق هذا القايون على 

اجملتمع الدويل، األطراف وغري األطراف يف االتفاقيات الدولية خصوصا إذا علمنا أن الدول ليست مجيع أعضاء 
مل  1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  1977مجيعها أطراف يف هذه االتفاقيات، فالربوتوكول األول لعام 

                                                           
 .45حممود سامي جنينة، قايون احلرب واحلياد، مرجع سابق، ص  1
 وما بعدها. 14يغم اسحق زيا، املرجع السابق، ص  2
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الربوتوكول الااين،  ( دولة ومخس دول وقعت ومل تصادق عليه وكذلك173إال ) 2011تنضم إليه حىت عام 
  1( دولة وأربع دول وقعت ومل تصادق عليه.165ايظم إليه ) 2011أيظم 

وقد مت االعرتاف بالعرف كمصدر من مصادر القايون الدويل اإليساين ميكن الرجوع إليه عند عدم وجود 
يية من املادة األوىل من يص يف االتفاقيات الدولية، للحاالت اليت تواجه الدول، وهذا ما يصت عليه الفقرة الاا

حيث جاء فيها: )يظل املدييون واملقاتلون يف احلاالت اليت ينص عليها  1977الربوتوكول اإلضايف األول لعام 
أو أي اتفاق دويل أخر حتت محاية وسلطان مبادئ القايون الدويل كما استقر هبا العرف  "الربوتوكول"هذا امللحق 

 ."ضمري العامومبادئ اإليسايية وما ميليه ال

وهنا جتدر اإلشارة إىل اجلهود اليت بذلتها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف اآلوية األخرية يف تدوين القواعد 
القواعد عن كشف استطاعت اللجنة من خالله الالقايون الدويل اإليساين العريف، واليت تعد حبق عمل جبار 

من بني  1949ن خالل هذه الدراسة اتفاقية جنيف األربع لعام للقايون الدويل اإليساين، وقد عدت مالعرفية 
مل تصادق على هذه اليت ال جيوز للمجتمع الدويل خمالفتها حىت بالنسبة للدول اليت القواعد الدولية العرفية 

 االتفاقيات، مما يعزز اتفاقيات جنيف ورفعها إىل مصاف اإلمجاع الدويل، والزام مجيع الدول على احرتامها
  .تنفيذهاو 

 الثالث: المبادئ العامة للقانون الفرع

إىل جايب االتفاقيات الدولية املكوية للقايون الدويل اإليساين واألعراف املستقر عليها اليت وضعت  
التزامات عديدة على عاتق الدول، توجد هناك مجلة من املبادئ القايويية يستند إليها هذا القايون، بعض من هذه 

استنباطها من سياق النص القايوين ألهنا تعرب عن جوهر القايون، وبعض منها متت صياغتها بشكل املبادئ يتم 
  2صريح يف االتفاقيات الدولية، وأخرى ايباقت من األعراف الدولية.

ويراد هبذه املبادئ القواعد اليت تسود يف القوايني الوطنية، وخصوصا األيظمة الرئيسية يف العامل، حيث  
قواعد متشاهبة تتعلق ماال استقالل الدول وعدم التدخل بشؤوهنا، كذلك حق تقرير املصري  األخريةتسود يف هذه 

 وغري ذلك من املبادئ.

                                                           
 أيظر موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر على الرابط التايل: 1

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf أطلع عليه يوم .
05/12/2014 . 

 .27، ص1997شر وحدة الطباعة واإليتاج الفين يف املعهد العريب حلقوق اإليسان، تويس، عامر الزمايل، مدخل إىل القايون الدويل اإليساين، النا 2

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl_and_other_related_treaties.pdf
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 1977ايون جنيف، حيث يص الربوتوكول اإلضايف األول لعام كما وردت اإلشارة إىل هذه املبادئ يف ق
يظل املدييون واملقاتلون يف احلاالت اليت ينص عليها امللحق " :يف الفقرة الاايية من املادة األوىل على أيه

)الربوتوكول( أو أي اتفاق دويل أخر حتت محاية وسلطان مبادئ القايون الدويل كما استقر هبا العرف ومبادئ 
 ".يسايية، وما ميليه الضمري العاماإل

 ومن اجلدير بالذكر أن هذه املبادئ اليت يقوم عليها القايون الدويل اإليساين، تنقسم إىل قسمني رئيسيني:

تتصف بأهنا مبادئ قايويية عامة تصلح لكل األيظمة القايويية الداخلية والدولية مبا فيها القسم األول: 
  1اين.يظام القايون الدويل اإليس

فهي مبادئ قايويية خاصة بقايون النزاعات املسلحة )القايون الدويل اإليساين( تنطبق أثناء القسم الثاني: 
النزاعات املسلحة، وتظهر أمهية تقسيم املبادئ األساسية للقايون الدويل اإليساين إىل هذين القسمني الرئيسيني، 

املبادئ القايويية العامة، هي وحدها اليت يف أن اجلزء األول من مبادئ القايون الدويل اإليساين اليت هي من يوع 
من يظام  (،38)سوف تتصف بوصف املصدر القايوين املستقل من مصادر القايون الدويل العام كما بينتها املادة 

حمكمة العدل الدولية، ألهنا تتميز بالعمومية وتستند إليها وتقرها خمتلف األيظمة القايويية، من هذه املبادئ 
 3مبدأ التعويض عن األضرار، 2امة مبدأ حسن النية يف تنفيذ االلتزامات، والعقد شريعة املتعاقدين،القايويية الع

فالدول ينبغي هلا أن تنفذ التزاماهتا الدولية حبسن يية ومن بينها االلتزامات املفروضة عليها يف القايون اإليساين، 
فإهنا تلتزم بالتعويض كما ستكون مسؤولة عن مجيع وإذا خالفت األحكام الواردة يف قايون النزاعات املسلحة، 

األعمال اليت يقوم هبا أشخاص ينتمون إىل قواهتا املسلحة اليت تشكل خمالفة وايتهاك هلذا القايون، وال حيق هلا أن 
  4تتحلل من مسؤوليتها اجتاه هذه االيتهاكات واملخالفات.

دوليا مبدأ املساواة أمام القايون، مساواة األفراد أمام القايون ومن املبادئ القايويية العامة واملستقرة داخليا و 
وعدم التمييز بينهم فيما يتعلق بسريان القايون عليهم، وهو مبدأ أكده القايون الدويل اإليساين يف إطار تأمينه 

 الدويل اإليساين جيب أن يعاملوا معاملة إيسايية بدون أي متييز. 

                                                           
1  Marco Sassoli, et al.,op.cit.,P.112. 

 .90، ص 1982شال روسو، القايون الدويل العام، تعريب شكر اهلل وعبد احملسن سعد، األهلية للنشر والتوزيع، بريوت،  2
 .26، ص 1993علي صادق أبو هيف، القايون الدويل العام، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة األوىل،  3
( من اتفاقية جنيف األوىل، 51، واملواد)1907( من اتفاقية الهاي الرابعة اخلاصة باحرتام قوايني وأعراف احلرب الربية لعام 02املادة) أيظر 4

 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.  148املادة)و ( من اتفاقية جنيف الاالاة، 131املادة)و لاايية، ( من اتفاقية جنيف ا52املادة)و 
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وال عقوبة إال بنص، واحلق يف حمكمة عادلة، واحرتام حرية املعتقد الديين، ومبدأ ومن املبادئ أيضا ال جرمية 
األمن الشخصي الذي مفاده عدم جواز توقيف األفراد إال على وفق احلاالت اليت حيددها القايون، واملتهم بريء 

  1حىت تابت إدايته، ومبدأ احرتام امللك وعدم جواز حرمان أحد من ملكه تعسفا.

اإليساين  حق الشعوب يف تقرير مصريها الذي هو أحد املبادئ القايويية املهمة يف القايون الدويل ومبدأ
 العام والذي يعد عماد العالقات الودية بني الدول. والقايون الدويل

أما القسم الااين يف املبادئ األساسية للقايون الدويل اإليساين فهي مبادئ خاصة تسري وتنطبق فقط يف 
النزاعات املسلحة، ميزهتا هي أهنا استقرت وثبتت يف االتفاقيات الدولية واألعراف الدولية، لذلك ال تعد حالة 

مصدرا مستقال من مصادر القايون الدويل اإليساين بقدر ما تعرب عن قواعد قايويية اتفاقية وعرفية، وتأيت الزاميتها 
بادئ مبدأ الضرورة العسكرية الذي يعين أن استخدام وسائل ومن هذه امل 2من إلزامية النص القايوين املستقرة فيه.

القتال سواء كايت معدات عسكرية أم خططا أم حيال يف احلروب والنزاعات املسلحة، إمنا يكون ألجل حتقيق 
فرض اإلرادة على العدو وإجباره على االستسالم  –هدف معني وهو دائما اهلدف النهائي من أي حرب 

وألجله ينبغي أن يكون استخدام وسائل وأساليب القتال يف احلدود اليت تكفل حتقيق هذا  –ه والرتاجع عن موقف
على األطراف استخدام وسائل قتال تزيد من آالم اإليسان دون مربر.  حيظراهلدف لكي تكون مشروعة ومن مث 

إذن ينبغي أن يكون استخدام الوسائل يف احلدود اليت تقتضيها الضرورة العسكرية ويتفرع عن هذا املبدأ عدد آخر 
ذه املبادئ هي من املبادئ األساسية اليت يرتتب عن احرتامها التقليل من معاياة البشر يف النزاعات املسلحة، وه

فالدول عندما ختوض حروهبا فهي تعتمد على يوعني من املوارد، موارد بشرية  مربرةمبدأ حظر إحلاق آالم غري 
ثالث وسائل القتل، اجلرح، االعتداء، وهي وسائل فعالة لشل  دوموارد مادية، وإلضعاف املوارد البشرية للعدو توج

و عن طريق اعتقال قواته املسلحة وأسرهم، فهنا يكون األسر مفضال قوة العدو، فإذا كان باإلمكان إضعاف العد
على اجلرح والقتل، وهكذا إذا كان اجلرح حيقق هدف الدولة يف شل قدرة العدو وإجباره على االستسالم فسيكون 

ائل وهو بدوره سيقود إىل مبدأ آخر وهو أن حق أطراف النزاع املسلح يف استخدام وس 3اجلرح مفضال عن القتل.
وأساليب القتال ليس حبق مطلق بل هو مقيد وهذا التقييد حيق أطراف النزاع املسلح يف اختيار ما يريدويه من 
وسائل يف القتال ينتج عنه مبدأ آخر وهو مبدأ التناسب ويعين أن حدود األعمال العسكرية اليت جيوز ألية دولة 

ملسلح الذي يشنه العدو وخطورة التهديد الذي مياله ها ضد العدو، وتتوقف على شدة وسعة اهلجوم ا أن تباشر

                                                           
، اجمللة الدولية للصليب األمحر، العدد الاامن ،"إىل القايون الدويل اإليساين احلايل 1789من إعالن حقوق اإليسان الصادر عام "مورين اوبري،  1

2008 . 
2 Marco Sassoli, et al., op.cit., op.cit.  

. كذلك عامر الزمايل، مصدر سابق، 37، ص 1975، الناشر اللجنة الدولية للصليب األمحر، جنيف "مبادئ القايون الدويل اإليساين"جان بكتيه  3
 .81ص 
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فماال إذا كان أحد أطراف النزاع يستخدم األسلحة التقليدية يف النزاع املسلح الدائر بينه وبني اخلصم اآلخر، وفقا 
يف ملبدأ التناسب، ال ميكن هلذا األخري باستخدام األسلحة الذرية والنووية ملا يف ذلك أوال من أخطار تتجاوز 

آثارها اهلدف املراد حتقيقه وهو إضعاف قوة العدو فاستخدامها يؤدي هنا إىل إبادة العدو وحميه من الوجود هذا 
لذلك يعد مبدأ  1فضال عن اآلثار الضارة الطويلة األمد الذي سينتج عن استخدام هذه األسلحة يف القتال.

د األدىن املمكن من الوسائل يف القتال ألن إبادة حدياة ترتكز على استعمال احل اسرتاتيجيةالتناسب جزءا من 
  2املدييني والعسكريني ال يساهم يف حتقيق النصر العسكري.

 الرابع: قرارات المنظمات الدوليةالفرع 

قرارات املنظمات الدولية، كمصدر احتياطي من مصادر القايون الدويل اإليساين، وان كان هناك  تعد
حيث يرى البعض أن بعض املنظمات الدولية متلك قرارات إلزامية قرارات املنظمات الدولية. اختالف يف مدى 

ملزمة هبذا الشأن، باعتباره اجلهاز املوكل إليه مهمة حفظ السلم واألمن الدوليني، وذلك يف يطاق يظام األمن 
 اجلماعي مبوجب أحكام الفصل السابع من امليااق.

ملنظمات األخرى فغالبا ما تكون هلا صفة التوصيات ولكن إذا تكررت هذه أما القرارات الصادرة عن ا
التوصيات يف يفس املوضوع ألكار من مرة، فإيه من املمكن أن تتحول إىل قاعدة عرفية ملزمة، ولكنها هنا تستمد 

 3الزاميتها من كوهنا قاعدة عرفية وليست توصية صادرة عن منظمة دولية.

 الفرع الخامس: الفقه

شكل أراء كبار فقهاء القايون الدويل وكتاباهتم، مصدر احتياطيا من مصادر القايون الويل اإليساين، ت
وذلك عن طريق الكشف عن الاغرات والنواقص يف االتفاقيات ذات الصلة، ولفت أيظار الدول إليها، وحاها على 

 تبنيها يف اتفاقيات دولية.

ها، وايتقادها غالبا ما يؤثر على الرأي العام الوطين الدويل، فدراسة الفقهاء لنصوص االتفاقيات وتفسري 
وحيرض احلكومات على تبين آرائهم، وقد تعمل هبذا االجتاه دول أخرى مما يؤدي إىل التكرار على تبين آرائهم 

 وهذا التكرار ينقلب إىل عرف والعرف إىل قاعدة قايويية. 

                                                           
 .10، ص 1965تعريف أكرم ديري، الدار القومية للطباعة، مصر، " يظرة جديدة إىل احلرب "ليدل هارت 1
 .26يغم اسحق زيا، مصدر سابق، ص  2
 .26، ص املرجع يفسه 3
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 نسانيق تطبيق القانون الدولي اإلالمطلب الثالث :نطا

يقصد مبجاالت تطبيق القايون الدويل اإليساين، يطاق التطبيق املادي .أي الفرتات اليت يسري خالهلا  
أحكام القايون الدويل  من القايون، والنطاق الشخصي لتطبيق القايون الدويل اإليساين أي األشخاص املستفيدين

 اإليساين الذي من خالله سنبني األشخاص احملميني بقواعد القايون الدويل اإليسان.

 لقانون الدولي اإلنسانيا لتطبيق المادينطاق الالفرع األول: 

إن اهلدف األساسي من تطبيق القايون الدويل اإليساين يتمال يف محاية اإليسان أي أن الشعور باملسؤولية  
اه هذا اإليسان لكويه إيسايا وليس ألي غرض آخر هو الذي دفع إىل وجود القايون الدويل اإليساين، أما من جت

 حيث يطاق وجوده وعمله فهو يفعل يف يطاق دويل.

غري أينا إذا عديا إىل تعريف القايون الدويل اإليساين بأيه جمموعة املبادئ واألحكام املنظمة للوسائل  
 1املصابني من املقاتلني وأسرى احلرب.و  ىاحلرب باإلضافة إىل محاية للسكان املدييني، واملرضوالطرق اخلاصة ب

كما أيه أحد فروع القايون الدويل العام احلدياة، يهدف هذا القايون إىل محاية اإليسان يف ظرف طارئ،  
 2وهو ظرف النزاع املسلح.

مسلح مع القوات املسلحة للدولة األخرى طرف يف ومن جهة أخرى هو عالقة مواطين دولة يف حالة يزاع  
 فهو قايون خاص ينطبق يف فرتة النزاعات املسلحة. 3هذا النزاع.

يرى من املناسب التطرق إىل املقصود بالنزاع املسلح الدويل والنزاع املسلح غري الدويل باعتبارمها اجملال  
 املادي اليطباق القايون الدويل اإليساين.

 ات المسلحة الدولية:أوال: النزاع

ندلع بني دولتني مستقلتني وجيشني يظامني وختضع احلرب إىل قايون أو ي النزاع الذي يقصد بالنزاع املسلح 
 .1949اتفاقيات جنيف األربع لعام 

                                                           
مي: أمحد إمساعيل عبد الرمحن، األسس األولية لقايون الدويل اإليساين من كتاب القايون الدويل اإليساين، دليل التطبيق على الصعيد الوطين، تقد 1

 .15، ص 2003فتحي سرور، دار املستقبل العريب، القاهرة، الطبعة األوىل، 
 .62، ص 2004حممد اجملذوب، القايون الدويل العام، منشورات احلليب احلقوقية، الطبعة اخلامسة، بريوت،  2
 .23إمساعيل عبد الرمحن، املرجع السابق، ص  3
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كما أن هذه التسمية أو املصطلح جاء ليحل مصطلح قايون احلرب العتبارات عديدة، فقد كان قبل عام  
ن احلرب، ويسري فقط على حاالت احلروب املعلنة واليت يظمتها وبينت أحكامها اتفاقية يسمى بقايو  1949

يف اتفاقية الهاي الاالاة اخلاصة ببدء العمليات العدائية  1907اليت أعيد النص عليها عام  1899الهاي لعام 
العمليات العدائية دون إيذار " تعرتف مجيع الدول املتعاقدة بعدم جواز بدء :حيث يصت املادة األوىل منها على

مسبق صريح، إما يف شكل إعالن حرب مع بيان لألسباب، أو إيذار أخري مع إعالن مشروط للحرب " واملعىن 
  1أن الدول األطراف تسبق حرهبا بإيذار على شكل إعالن تبني فيه أسباب احلرب.

بأحكامها كل أيواع النزاعات  اليت غطته 1949 جنيف األربع لعام ومل يتوقف األمر عند اتفاقيات 
جتعل من هذا  1977املسلحة الدولية، فقد مت إضافة يصوص جديدة إىل قواعد القايون الدويل اإليساين يف عام 

القايون يسري بكامل قواعده على يوع جديد من النزاعات املسلحة وهي النزاعات املسلحة اليت تقودها حركات 
لسيطرة األجنبية وضد االحتالل األجنيب أو ضد الكيايات واأليظمة العنصرية التحرير الوطنية ضد االستعمار وا

هذا النوع من يضفي على امللحق باتفاقيات جنيف األربع يصا  1977فقد تضمن بروتوكول جنيف األول لعام 
قصودة إال أيه حيدد بأن النزاعات امل (4)الفقرة  (1)النزاعات املسلحة وهو يص املادة  وصفالنزاعات ضمن 

االحتالل األجنيب، أو هبذه املادة هي حصر النزاعات اليت يقودها الشعب باحلركات اليت يشكلها ضد االستعمار 
هبا  واأليظمة والكيايات اليت تقوم على سياسة التمييز العنصري حبيث يشمل النزاعات املسلحة اليت قد تقوم

دولة ما واليت تقوم على أسس اجتماعية أو سياسية  الشعوب ضد األيظمة القمعية أو تلك اليت تستهدف تقسيم
 2.(4)الفقرة  (1)فهذه احلاالت ال تدخل ضمن يطاق املادة 

  غير الدوليةثانيا: النزاعات المسلحة 

ويقصد هبا النزاعات املسلحة اليت تدور يف أراضي دولة بعينها، دون ان تدخل ضمن املفهوم السابق الذي  
 3حركات التحرير الوطين.اليت يكون أحد أطرافها نزاعات الذكرياه بصدد 

املشرتكة يف مجلتها األوىل بذكر النزاع املسلح الذي ليس له طابع دويل، والدائر يف  (،3)وهنا تكتفي املادة  
أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة وتوجب على كل طرف يف النزاع تطبيق أحكامها، وهذه املادة ال تعرف 

 4النزاع املسلح غري الدويل بل تنطلق من كويه ظاهرة موضوعية.

                                                           
 .83حممد يور فرحات، تاريخ القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان )جوايب الوحدة والتميز(، مرجع سابق، ص  1
 .32عامر الزمايل، املرجع السابق، ص  2
 .15املرجع يفسه، ص  3
 .23، ص 1997.كمال محاد، النزاع املسلح والقايون الدويل العام، بريوت، الطبعة األوىل،  4
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ذا النوع من النزاعات جنده قد مر مبرحلتني مهمتني، األوىل هبالقايون الدويل اإليساين  وفيما يتعلق باهتمام 
قد يظمت أو تناولت مسألة النزاعات املسلحة ف ،مت احلروبظوتتميز بأن كل القواعد اليت ي 1949قبل عام 

الداخلية مبفهومها الواسع أو حىت احلروب األهلية اليت هي صورة من صورها، بل بقيت هذه احلاالت حىت عام 
ضة تعاجل وفقا لأليظمة والقوايني الداخلية، فبالنسبة إىل احلكومات احملداخلية  من قبيل الشؤون الداخلية، 1949

ائمون ضدها أو املتمردون هم جمرمون خيرقون، واجب الوالء والسالح الذي تستخدمه ضدهم هو القائمة فالق
قايون اجلزاء الداخلي، وهو سالح قدمي فكل التشريعات الوطنية تعاقب على اجلرائم اليت ترتكب ضد أمن الدولة 

خلية العادية )قوايني العقوبات العادية( أو الدعوة إىل احلرب األهلية، ولتأكيد سلطتها تقوم مبواجهته بقوايينها الدا
وتطبيقها يسمح عادة بتدارك هذه احلروب ومكافحتها، يف بعض األحيان قد ال تكون هذه القوايني العادية  

 1كافية، فتلجأ إىل استخدام قوايني وإجراءات استانائية.

حة أو القائمني هبا أو اآلثار اليت ومل تكن قواعد القايون الدويل هتتم مبسألة هذا النوع من النزاعات املسل 
ترتتب عليها، إال يف حالة واحدة هي عندما كايت حكومات الدول اليت تظهر على أراضيها، تعرتف باملتمردين 

بعض احلقوق يف مواجهة حكومتهم، وهي أن يتم بأو الاوار كمحاربني، فكايوا يتمتعون مبوجب هذا االعرتاف 
أسرى وليس كخوية جمرمني، وعادة ما كايت الدول تلجأ إىل االعرتاف من هذا معاملتهم يف حال القبض عليهم 

النوع حىت تعفي يفسها من حتمل املسؤولية عن األضرار اليت تلحق باألجايب املتواجدين على أراضيها أو اليت 
 2تلحق بدول أخرى جماورة من جراء احلرب األهلية.

خمتلفة داخل الدولة وليس بالضرورة ضد قوات الدولة، ويف قد يكون النزاع املسلح الداخلي بني فصائل  
ظل هكذا حاالت قد تكون الدولة عاجزة عن إعادة األمن ويظامها العام والسيطرة على األوضاع، أو قد تكون 

 3هناك حالة من التفكك الداخلي باهنيار أجهزة الدولة.

مهم هو ما هي القواعد اليت ستطبق على ويف جمال البحث يف النزاعات املسلحة الداخلية يظهر سؤال  
يزاع داخلي قد يتحول إىل يزاع مسلح دويل بسبب تدخل أطراف أجنبية فيه، كأن تتدخل دولة ثايية يف النزاع 

املشرتكة التفاقيات جنيف األربع  (،2)املسلح إىل جايب املتمردين، وهذا التدخل سيعمل على إثارة املادة
املشرتكة هلذه االتفاقيات على النزاع بني احلكومة  (،3)ات بينما يستمر سريان املادة بالنسبة إىل هذه القو  1949

 4واملتمردين.

                                                           
 .15سابق، ص املرجع العامر الزمايل،  1
 .53، ص 1981أمحد برو، احلرب األهلية، منشورات عويدات، بريوت،   2
 .74يغم اسحق زيا، املرجع السابق، ص  3
 وما بعدها. 35، ص 2013، 1لقايون الدويل اإليساين، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن عمان، طمصلح حسن أمحد عبد العزيز، مبادئ ا 4
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ويرتتب على كل هذا سريان أحكام القايون الدويل اإليساين اخلاصة بالنزاعات املسلحة الداخلية من جهة  
والقواعد اخلاصة بالنزاعات املسلحة املقررة التفاقيات جنيف وهي ذات طابع عريف،  (،3)وخاصة أحكام املادة 

 الدولية.

 لقانون الدولي اإلنسانيا  لتطبيق نطاق الشخصيالالفرع الثاني: 

يقصد هبذا العنصر حتديد األشخاص املستفيدين من أحكام هذا القايون واحملميني بقواعده، حيث يتطرق  
تقسيم أساسي ألشخاصه املستفيدين من  ملعرفة أشخاص القايون الدويل اإليساين ألن هذا األخري يقوم على

 احلماية اليت تقدمها قواعده وهو تقسيم إىل فئتني رئيسيتني )املقاتلني وغري املقاتلني(.

 الذين يكون هلم دور اجيايب ومباشر يف العمليات احلربية. أولئكويقصد باملقاتلني:  

يف مباشرة األعمال القتالية وبالتايل هم كذلك هم األشخاص الذين هلم احلق وفقا لقواعد القايون الدويل 
وحدهم الذين جيوز توجيه األعمال العدائية ضدهم مما جيعلهم الوحيدين املسموح قتلهم أو جرحهم أو أسرهم، 

 1وذلك وفقا للقيود اليت يضعها القايون الذي حيكم العمليات القتالية.

يات احلربية كرئيس الدولة، األطباء، الصيادلة، هم الذين ال يشرتكون فعال يف العملأما غري املقاتلني ف 
 العسكريني، ورجال الربيد العسكري.

 جنيف اتوغري املقاتلني يعدون حماربني هلم احلق يف املعاملة اليت يلقاها أسرى احلرب، ويالحظ يف اتفاقي 
 2قد قررت لألطباء والصيادلة ورجال الدين معاملة ممتازة. 1949لعام  األربع

حتت هذا التقسيم الرئيسي لألشخاص إىل مقاتلني ومدييني جمموعة متنوعة من األشخاص منهم ويندرج  
من يدخل ضمن فئة األشخاص الذين توجه ضدهم األعمال القتالية مما سيتتبعه وقوع ضحايا بني قوات األطراف 

ىت يتمكنوا من التمتع أسرى وهلؤالء شروط خاصة ينبغي أن تتوافر فيهم حو املتحاربة من جرحى ومرضى وغرقى، 
باحلماية املقررة يف القايون الدويل اإليساين، ومن األشخاص أيضا هناك القتلى واملفقودون الذين خصصت هلم 

                                                           
 ، املرجع السابق.153 ص ،2005 اإلسكندرية، املعارف، منشأة اإليساين الدويل القايون الشاللدة، فهاد حممد 1
 .53، ص املرجع يفسه 2
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أحكاما خاصة هلم ينبغي مراعاهتا من الطرفني، وإىل جايبهم يوجد أيضا فئة اجلواسيس واملرتزقة الذين هلم وضعهم 
 1احلماية املعتمدة هلم.و ياحية األحكام اليت تطبق عليهم  اخلاص مقارية ببقية املقاتلني من

بتحديد فئات املقاتلني الذين  1949فقد اهتمت قواعد القايون الدويل السابقة التفاقيات جنيف لعام  
 دون التعرض لتحديد املفهوم القايوين للسكان املدييني. النزاعات املسلحةحيق هلم التمتع حبماية قايون 

املتعلقة حبماية األشخاص املدييني، واليت اهتمت بتعداد  1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام وجاءت  
الفئات اليت حتميها االتفاقية وهم النساء، األطفال، املسنني، أفراد اخلدمات اإليسايية، الصحفيني...، دون أن 

ه االتفاقية األشخاص الذين حتميهم يهتم بإجياد تعريف واضح للسكان املدييني، وقد يصت املادة الرابعة من هذ
بأهنم " أولئك الذين جيدون أيفسهم يف حلظة ما وبأي شكل كان، يف حالة قيام يزاع أو احتالل، حتت سلطة 

 2."طرف النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها

  ى النحو التايل:بنوعيها وذلك علومن هنا ميكننا التطرق إىل ضحايا النزاعات املسلحة  

 أوال: ضحايا النزاعات المسلحة: 

فئات أربعا كفلت هلا حقوقا على أطراف النزاع مراعاهتا أثناء  على 1949 لعامجنيف  اتتنص اتفاقي
 النزاع املسلح تتمال هذه الفئات على:

 اجلرحى واملرضى من القوات املسلحة يف امليدان. -

 املسلحة يف البحار.الغرقى واجلرحى واملرضى من القوات  -

 أسرى احلرب. -

 املدييني. -

 ": فإن اجلرحى واملرضى ،1949امللحق باتفاقيات جنيف لعام  ،1977األول لسنة  للربوتوكولووفقا 
هم األشخاص العسكريون أو املدييون الذين حيتاجون إىل مساعدة أو رعاية طبية بسبب الصدمة أو املرض أو أي 

م عقليا، الذين حيجمون عن أي عمل عدائي ويشمل هذا التعبري أيضا حاالت اضطراب أو عجز، بدييا كان أ

                                                           
( من اتفاقية جنيف 2( والفقرة )1، الفقرة )12املادة ، الناشر اللجنة الدولية للصليب األمحر، )د ط(، 1949أوت  12اتفاقيات جنيف املؤرخة يف  1

 .1949األوىل لعام 
 .160حممد فهاد الشاللدة، "القايون الدويل اإليساين"، املرجع السابق، ص  2
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الوضع واألطفال حدياي الوالدة واألشخاص اآلخرين الذين قد حيتاجون إىل مساعدة أو رعاية طبية عاجلة، مال 
 1ذوي العاهات وأوالت األمحال، الذين حيجمون عن أي عمل عدائي."

املنكوبني يف البحار بأهنم "األشخاص العسكريون أو املدييون  ،1977األول لعام  كما حدد الربوتوكول
الذين يتعرضون للخطر يف البحار أو أية مياه أخرى يتيجة ملا يصيب السفينة أو الطائرة اليت تنقلهم من يكبات، 

ناء إيقاذهم إىل أن والذين حيجمون عن أي عمل عدائي ويستمر اعتبار هؤالء األشخاص منكوبني يف البحار أث
، وذلك بشرط أن يستمروا يف اإلحجام (الربوتوكول)حيصلوا على وضع آخر مبقتضى االتفاقيات أو هذا امللحق 

 2عن أي عمل عدائي".

وبالتايل يصبح اجلرحى واملرضى الذين يلقون السالح، أسرى حرب، وتنطبق عليهم يف هذه احلالة، احلماية 
 3.اليت تقررها اتفاقيات جنيف

أما أسرى احلرب فقد شهد يظامه تطورا عرب التاريخ حبكم تالزمه للحروب، وحدد وضع األسري بوضع 
املقاتل يفسه، حسب الشروط الواردة اليت جيب أن تتوفر يف املقاتل للمشاركة يف العمليات احلربية، ليعامل كأسري 

أو إعادة األسرى إىل أوطاهنم أو إيوائهم ب حرب عند وقوعه يف قبضة العدو. وتنتهي حالة األسر بالوفاة، أو اهلر 
 4الصحية وبعد ذلك إعادهتم إىل أوطاهنم بعد إيتهاء العمليات العسكرية.يف بلد حمايد بسبب ظروفهم 

 ثانيا: ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

القايون الدويل اإليساين يصوص خاصة حلماية ضحايا النزاعات الداخلية، وكايت اإلشارة إىل منح  يتضمن
عندما يصت املادة الاالاة املشرتكة  1949محاية ضحايا هذه النزاعات قد وردت أوال يف اتفاقيات جنيف األربع 

راف فهناك حد أدىن من القواعد يف حالة يشوب يزاع ليس له صفة دولية على أرض أحد األط بينهما على ايه
ينبغي مراعاهتا اليت تؤمن احلماية لكل األشخاص الذين ال يشرتكون مباشرة يف العمليات العدائية وكذلك كل أفراد 
القوت املسلحة الذين ألقوا أسلحتهم أو من أصبحوا عاجزين عن القتال بسب املرض أو اجلرح أو االحتجاز أو 

 تهم مجيعهم معاملة إيسايية.ألي سبب آخر، ينبغي معامل

امللحق باتفاقيات جنيف ليزيد يطاق احلماية، بوضعه جمموعة  1977مث جاء برتوكول جنيف الااين لعام  
هذا إىل جايب إعادته  ،من النصوص اليت تلزم أطراف النزاع مراعاة قواعد حمددة عند مباشرة األعمال القتالية

                                                           
 .15ص.()أ(8) املادة ،1949 أغسطس آب 12 املؤرخة جنيف اتفاقية إىل اإلضافيان(( الربوتوكوالن)) امللحقان 1
 .15ص()ب( ، 8)، املادة املرجع يفسه 2
 .86-85حممد فهاد شاللدة، "القايون الدويل اإليساين"، املرجع السابق، ص  3
 .50،43 ص السابق، املرجع الزمايل، عامر 4
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ن بالنزاع املسلح الداخلي معاملة إيسايية واالمتناع عن ارتكاب أفعال معينة تأكيد معاملة مجيع األشخاص املتأثري
ضدهم سواء كايوا من األشخاص الذين مل يشاركوا يف األعمال العدائية أم من الذين كفوا عن املشاركة فيها على 

لعام  الاايناإلضايف كول ربوتو الومواد  ،1949لعام  التفاقيات جنيف األربع 1املشرتكة. (،3)وفق ما بينته املادة 
 :واليت تتمال يف، املسلحة غري الدولية نزاعاتالاليت توضح مضمون احلماية اليت يقرها لضحايا  1977

2املرضى واجلرحى والغرقى والقتلى من املدييني واملقاتلني.  -1
 

3األشخاص الذين فقدوا حريتهم يتيجة للنزاع املسلح.  -2
 

4السابقة.السكان املدييون من خارج الفئات   -3
 

5األطفال.  -4
 

 6النساء.  -5
7أفراد اخلدمات الطبية وأفراد اهليئات املديية.  -6

 

 القانون الدولي اإلنساني:تنفيذ المطلب الرابع: آليات 

مل يكتف اجملتمع الدويل بإرادة الدولة وحبسن ييتها يف مدى التزامها بتنفيذ قواعد القايون الدويل اإليساين، 
على ملا هذا الفرع من أمهية ذات صلة مباشرة بالسلم واألمن الدوليني، مما ادى إىل ارتكاز القايون الدويل اإليساين 

خالل ما تقوم به من رقابة مستمرة على تنفيذ أحكامها وتتمال هذه جمموعة من اآلليات الدولية لدعم تنفيذه من 
اآلليات يف يظام الدولة احلامية، اللجنة الدولية للصليب األمحر، اللجنة الدولية لتقصي احلقائق، اللجان الوطنية 

 للقايون الدويل اإليساين، احملاكم اجلنائية الدولية.

 

 

                                                           
 .294، ص مفيد شهابمن كتاب، عبد الغين عبد احلميد حممود، محاية ضحايا النزاعات املسلحة يف القايون الدويل اإليساين والشريعة اإلسالمية،  1

 املرجع السابق.
 .، املرجع السابق1977من بروتوكول جنيف الااين لعام  8واملادة  7املشرتكة واملادة  3( من املادة  2الفقرة ) 2
 5من املادة  4، 3( والفقرات 2، والفقرات الفرعية )ب،ج،د،هـ( من الفقرة)1949املشرتكة التفاقيات جنيف األربع  3( من املادة 1ظر الفقرة)اي 3

 .، املرجع السابقمن بروتوكول جنيف الااين
 .1977من بروتوكول جنيف الااين  13املادة  ،يفسه املرجع 4
 .1977من بروتوكول جنيف الااين  4املادة ( من 3الفقرة) ،يفسه املرجع 5
 .1977من برتوكول جنيف الااين  5من املادة  2الفقرة)أ( من الفقرة املرجع يفسه،  6
 .1977من بروتوكول جنيف الااين  9املادة املرجع يفسه،  7
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 الفرع األول: نظام الدولة الحامية: 

تعرف الدولة احلامية بوجه عام بأهنا " الدولة اليت تكون مستعدة باالتفاق مع احدى الدولتني املتنازعتني  
وقد  1لكفالة الرعايا ملصاحل أحد الطرفني لدى الطرف األخر وحلماية رعايا ذلك الطرف واألشخاص التابعني له".

تنطبق مبساعدة الدولة احلامية وحتت إشرافها على أن أحكامها  (،1949لعام ) األربعجنيف اتفاقيات  تتنص
( واليت تنص على "تطبق هذه االتفاقية مبعاوية وحتت إشراف الدول احلامية اليت 8،8،8،9طبقا للمواد املشرتكة )

خبالف موظفيها الدبلوماسيني ، تكلف برعاية مصاحل أطراف النزاع وطلبا هلذه الغاية جيوز للدول احلامية أن تعني
القنصليني، مندوبني من رعاياها أو رعايا دولة أخرى حمايدة. وخيضع تعيني هؤالء املندوبني ملوافقة الدولة اليت أو 

 سيؤدون واجباهتم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممالي أو مندويب الدولة احلامية، إىل أقصى حد ممكن. وجيب أن ال  
ا يف أي حال من األحوال حدود مهمتهم مبقتضى هذه االتفاقية، وعليهم هييتجاوز ممالو الدول احلامية أو مندوب

بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة اليت يقومون فيها بواجباهتم. وال جيوز تقييد يشاطهم إال إذا استدعت 
 ذلك الضرورات احلربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استانائية ومؤقتة".

حلامية مهام واسعة النطاق وباخلصوص محاية أسرى احلرب، وجاءت املادة فطبقا هلذا النص تكون للدول ا 
( من الربوتوكول اإلضايف األول مدعمة لتلك الوظائف حيث أوردت الفقرة األوىل من املادة املبدأ الذي يوجب 5)

وكول بتطبيق يظام على أطراف النزاع أن تعمل منذ بداية النزاع على تأمني اإلشراف وتنفيذ االتفاقيات وهذا الربوت
الدول احلامية، وتضيف الفقرة األوىل " جيب على الدول احلامية رعاية مصاحل أطراف النزاع" فهذه الصياغة جاءت 
على خالف اتفاقيات جنيف األربع اليت تشري إىل جمرد أمر واقع " تطبق هذه االتفاقية مبعاوية وحتت إشراف 

( فيتخذ هذا األمر طابع 5طراف النزاع". أما يف الفقرة األوىل من املادة )الدول احلامية اليت تكلف برعاية مصاحل أ
اإللزام تتحمله دولة يتم تعيينها أثناء النزاع املسلح بقيام بدور الدولة احلامية بعد أن توافق هي بذلك. وال ميكن أن 

ام هو التمايل الدبلوماسي، يفهم هذا اإللزام من خالل سياق الربوتوكول على أيه يتمال يف االضطالع بواجب ع
ولكن املصاحل اليت تكون الدولة احلامية مطالبة حبمايتها هي مصاحل الطرف الذي يكون طرفا يف النزاع، ويكون 
هذا الطرف حريص على أن يعامل رعاياه الذين وقعوا يف قبضة العدو وفقا لقواعد القايون الدويل اإليساين الواجبة 

  2التطبيق.

                                                           
 .124عامر الزمايل، املرجع السابق، ص  1
 .35،32. ص 2006، 1حممد سليمان عبد اهلل، آليات ومشكالت تنفيذ القايون الدويل اإليساين، دار السداد، اخلرطوم، ط 2
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نا للدولة احلامية كآلية لتنفيذ القايون الدويل اإليساين، مل جند خالل املراحل اليت شهدها من خالل دراست
النزاع املسلح دور يذكر هلذه اآللية للحد من االيتهاكات اليت يرتكبها أطراف النزاع أثناء سري عملياهتم العسكرية، 

 االتفاقحالة عجز أطراف النزاع على ، بوضع بديل يف 1949مما أدى بواضعي اتفاقيات جنيف األربع لعام 
بالدول احلامية اليت تعينها أطراف على دولة حمايدة إىل هيئة تضطلع بالوظائف اليت تنيطها هذه االتفاقيات 

  1النزاع.

 الفرع الثاني: اللجنة الدولية للصليب األحمر.

اللجنة الدولية للصليب األمحر مؤسسة خاصة ذات شخصية قايويية هجينة مستقلة، وهي منظمة غري 
حكومية سويسرية تعمل حسب القايون املدين السويسري، مستقلة على احلكومة السويسرية وحتتفظ حبيادها، 

شره وتطبيقه، األمر الذي يقتضي أوكلت هلا من قبل اجملتمع الدويل مهمة رعاية وتطوير القايون الدويل اإليساين وي
املتعاقدة، وبذلك تعد اللجنة الدولية للصليب األمحر من أهم أشخاص القايون منها التعاون مع كافة األطراف 

الدويل العاملة يف اجملال اإليساين، فقد خول هلا اجملتمع الدويل العمل اإليساين غري املتحيز حلماية وإغاثة اجلرحى 
اليت هام املكما أييط هلا القيام ب 2خلدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة أطراف النزاعات املسلحة،واملرضى وأفراد ا
حيث كلفت مبهمة تقدمي مقرتحات ألطراف النزاع بغرض تعيني الدول احلامية، 3، الدولة احلاميةتقع على عاتق 

  4.إبطاءوألزم القايون الدويل اإليساين األطراف باملوافقة عليها دون 

وتعرض اللجنة الدولية للصليب األمحر خدماهتا كبديل للدولة احلامية وكمنظمة إيسايية غري متحيزة أثناء 
النزاعات املسلحة الدولية والنزاعات املسلحة غري الدولية، استنادا إىل مهمتها األساسية املتمالة يف التنفيذ الدقيق 

ة للصليب األمحر بالعديد من األيشطة أثناء النزاعات املسلحة ويف وقت التفاقيات جنيف. كما تقوم اللجنة الدولي
تقدمي مواد اإلغاثة الضرورية هلم، والعمل على السلم كحماية اجلرحى واملرضى والغرقى من العسكريني أثناء القتال و 

بذويهم وتكمن  لاتصا، كما تقوم حبماية أسرى احلرب ورعايتهم وخلق قناة أطراف النزاعمحايتهم من جتاوزات 
اللجنة الدولية للصليب األمحر يف تنفيذ مهام وأهداف القايون الدويل اإليساين وترتكز أهم األيشطة اليت  مهمة

 تقوم هبا اللجنة الدولية للصليب األمحر يف األمور التالية:

 التعاون مع اجلمعيات الوطنية للصليب األمحر واهلالل احلمر. -

 باحلقوق والواجبات اليت ينص عليها القايون الدويل اإليساين.تذكري األطراف املتنازعة  -

                                                           
 .98املادة العاشرة املشرتكة، املرجع السابق، ص  ،1949 أوت 12 يف املؤرخة جنيف اتفاقيات 1
 .1949لعام  ( من اتفاقية جنيف الرابعة10دة )والاالاة، واملا( من اتفاقية جنيف األوىل والاايية 9املادة )املرجع يفسه،  2
 .1949(، املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 11(، )10(، )10(، )10املواد )املرجع يفسه،  3
 .، املرجع السابق1977( من الربوتوكول اإلضايف األول لعام 5املادة ) 4
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الوصول لضحايا النزاعات املسلحة وتقدمي اخلدمات اإليسايية الضرورية هلم والبحث عن املفقودين  -
واملعتقلني واجملنيني املعزولني يف أماكن عدائية، والنازحني والالجئني واألطفال الذين ال عائل هلم، وعن أسر 

 يا.الضحا

العمل على يشر القايون الدويل اإليساين، كإصدار الكتب والدوريات وتنظيم احللقات الدراسية  -
1( باخلدمات االستشارية.1996بالنسبة للدول املتعاقدة حيث أيشأت جهازا خاصا سنة ) استشاريةوخدمات 

 

القايون الدويل اإليساين، إال أن ما وبالرغم من الدور الذي أييط هلا من قبل اجملتمع الدويل كآلية لتنفيذ 
أجنزته اللجنة الدولية للصليب األمحر اليزال دون املستوى مقابل املهمة اليت أوكلت هلا حبكم طبيعتها القايويية اليت 

 ال تأهلها للضغط على الدول يف الزامها بااللتزام بالقايون الدويل اإليساين.

 حقائق.الفرع الثالث: اللجنة الدولية لتقصي ال

من خالل التجارب اليت مارستها الدول أثناء النزاعات املسلحة الدولية ظهرت عدة يقائص يف الوسائل  
( بضرورة 1977 -1974املنصوص عليها يف اتفاقيات جنيف مما أدى بالقائمني على املؤمتر الدبلوماسي )

( من الربوتوكول 90ومتت املوافقة على ذلك فصيغت أحكام املادة ) 2إيشاء هيئة جديدة لتقصي احلقائق،
وذلك بغية تامني الضمايات املكفولة لضحايا النزاعات املسلحة،  3اإلضايف األول اخلاصة بلجنة تقصي احلقائق

جسيمة وهي هيئة دائمة غايتها الرئيسية التحقيق يف كل واقعة متال خمالفة  1991وأيشئت اللجنة رمسيا يف عام 
ألحكام القايون الدويل اإليساين، وهبذه الصفة تعترب اللجنة آلية مهمة هتدف إىل تطبيق القايون الدويل اإليساين 

 4والتقيد بأحكامه يف زمن النزاع املسلح.

ختتص اللجنة الدولية لتقصي احلقائق يف كل واقعة يزعم أهنا متال خمالفة جسيمة ألحكام اتفاقيات جنيف  
ول اإلضايف األول كما ختتص كذلك بالعمل على احرتام أحكام هذه االتفاقيات والربوتوكول من خالل والربوتوك

مساعيها احلميدة وبالرغم من أن الربوتوكول الااين يصمت عن هذا املوضوع فقد قررت اللجنة يف أكار من مناسبة 
زعم وقوعه من ايتهاكات يف أوضاع أن لديها صالحيات تلقي طلبات للتحقيق ولبذل مساعيها احلميدة فيما ي

غري أن اللجنة ال ميكن هلا أن متارس مهامها إال بقبول أطراف النزاع فال ميكن هلا  5النزاعات املسلحة غري الدولية،
                                                           

 .31،28حممد سليمان عبد اهلل، املرجع السابق، ص  1
2 la commission est devenu sur la proposition du Danemark, de la Norvège, de la suède, de la 

nouvelle- Zélande et aussi du Pakistan, voir : ROBERT COLB, Op.cit., p, 245 
ص  يل اإليساين، ، من كتاب القايون الدويل اإليساين دليل للتطبيق على الصعيد الوطين، املرجع السابق.عامر الزمايل، آليات تنفيذ القايون الدو  3

262 
 www.icrc/org/web/ara/siteara0أيظر موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر. على الرابط التايل:  4
 181 ، ص،2000عبد العليم، اللجنة الدولية للصليب األمحر،  فريتس كالسهفن وليزابيت تسغفلد، ضوابط حتكم خوض احلرب، ترمجة أمحد 5



 ي اإلنسان دور المجلس في تنفيذ القانون الدولي                      :لثانيا فصلال

 

244 
 

( من الربوتوكول 90()ب( من املادة )2أن تقدم على أي حتقيق إال بعد موافقة أطراف النزاع، طبقا للفقرة )
تنص على " تسلم إعاليات القبول املشار إليها بعالية إىل أماية اإليداع هلذا امللحق الربوتوكول  اإلضايف األول اليت

، 53، 52اليت تتوىل إرسال صور منها إىل األطراف السامية املتعاقدة". ومن اجلدير بالذكر أن أحكام املواد )
سارية على كل دعوة بايتهاك أحكام ( من اتفاقيات جنيف األربع املتعلقة بالتحقيق الدويل تظل 149، 132

هذه االتفاقيات، كما جيوز لغرفة التحقيق أن تطلب من أطراف النزاع مساعدهتا يف البحث عن األدلة، كما جيوز 
هلا أن تبحث عن األدلة من تلقاء يفسها، كما جيوز هلا أيضا أن تقوم بعملها على أرض الواقع، وألطراف النزاع 

وقت االعرتاض على مجيع األدلة، كما يفرض على اللجنة عرض تقرير يتائج التحقيق اليت حق التعليق ويف يفس ال
للجنة أن تنشر علنا النتائج اليت توصلت  زتوصلت إليها أطراف النزاع مع التوصيات اليت تراها مناسبة، وال جيو 

 1إليها إال مبوافقة مجيع أطراف النزاع.

النص على إيشاء هذه اللجنة يف الربوتوكول اإلضايف األول لعام ويف األخري خنلص إىل أيه وبالرغم من  
، إال أهنا وحلد اآلن مل تقم بأي عمل يذكر يف جمال اختصاصها، 1991وإيشائها بصفة رمسية يف عام  1977

بالرغم من ازدياد عدد الدول اليت وافقت على حتكيم اللجنة ليصل إىل قرابة ستني دولة، وميكن إرجاع سبب عدم 
 شاطها إىل عوامل عدة ميكن حصرها كاآليت:ي

أن اللجنة تواجه منافسة من هيئات أخرى سواء منها العاملة يف جمال حقوق اإليسان أو اللجان  .1
 1992املختصة اليت تشكلها األمم املتحدة بني احلني واآلخر مال ما قام به األمني العام لألمم املتحدة يف عام 

حيص األدلة بشأن االيتهاكات اخلطرية للقايون الدويل اإليساين وما تعرض له أفراد يف تشكيل جلنة خرباء جلمع ومت
وأعيان اخلدمات اإليسايية يف إقليم يوغسالفيا السابقة، وكان من بني أعضاء هذه اللجنة عضوان من أعضاء 

بالقيام بأيشطة تتصل  اللجنة الدولية لتقصي احلقائق، بالرغم من تصريح اللجنة يف أكار من مناسبة باستعدادها
وكذلك الدور الرائد الذي يقوم به جملس حقوق اإليسان يف إيشاء مال هذه اللجان من خالل  2.باألمم املتحدة

، (60/251)()ز( من قرار اجلمعية العامة 5جلساته االستانائية إستجابة للحاالت الطارئة وفق يص الفقرة )
 .2006مارس  15املؤرخ يف 

اللجنة على الدول فقط فعضويتها ليست مفتوحة أمام األفراد أو املنظمات الدولية اقتصار عمل  .2
 احلكومية أو غري احلكومية وهذه كلها أشخاص اعتبارية هتتم بايتهاك قواعد القايون الدويل اإليساين.

حدود صالحية اللجنة الدولية بني األطراف فقط اليت تقبل اختصاصها مع حق األطراف كذلك يف  .3
 أو قبول التحقيق، األمر الذي حيد كاريا من فعاليتها. رفض

                                                           
 108إبراهيم أمحد خليفة، املرجع السابق، ص  1
 181فريتس كالسهفن، وليزابيث تسغلفد، املرجع السابق ص  2



 ي اإلنسان دور المجلس في تنفيذ القانون الدولي                      :لثانيا فصلال

 

245 
 

اقتصار صالحية اللجنة الدولية اإليسايية يف الوقائع املتعلقة بااليتهاكات اجلسيمة وفق الفقرة  .4
1()ج( وهذا يعين استاناء االيتهاكات العادية من التحقيق.2)

 

 الفرع الرابع: المحكمة الجنائية الدولية

الدويل يف بداية القرن التاسع عشر جهود مضنية من أجل إيشاء حماكم جنائية دولية، وكايت بذل اجملتمع  
( واليت 227( يف املادة )1919احملاولة األوىل إليشاء قضاء دويل جنائي تلك اليت وردت يف معاهدة فرساي )

ة األوىل عن اجلرائم اليت ارتكبت أثناء قررت مسئولية اإلمرباطور "غليوم" الااين إمرباطور أملاييا أثناء احلرب العاملي
هذه احلرب، وقررت إيشاء حمكمة دولية حملاكمة اإلمرباطور، إال أن هذه احملاولة فشلت بعد رفض هولندا تسليم 
اإلمرباطور حبجة أن اإلمرباطور مل يرتكب أي فعل يعاقب عليه القايون اهلولندي. وجاءت احملاولة الاايية عقب 

( دعت احلكومة الفريسية إىل عقد اتفاقيتني تتعلقان باإلرهاب مت 1934لك يوغسالفيا يف فريسا )حماولة اغتيال م
( تتعلق األوىل منها مبنع اإلرهاب وقمعه دوليا وتتعلق الاايية بإيشاء حمكمة 1937التوقيع عليهما يف جنيف عام )

جلنائية الدولية دائمة، ولكن مل تدخل جنائية دولية، حيث يصت املادة الاالاة منها على أن تكون احملكمة ا
 1945ومت تكليل هذه اجلهود يف أعقاب احلرب العاملية الاايية  2االتفاقيتان حيز التنفيذ لعدم التصديق عليهما.

بإيشاء احملكمة العسكرية الدولية يف يورمبورغ وطوكيو حملاكمة جمرمي حرب العاملية الاايية وبإيشاء احملكمة اجلنائية 
ويف األخري وبعد فرتة قصرية من إيشاء حمكمة يوغسالفيا، اغتنمت جلنة  3ية لكل من يوغسالفيا وروايدا.الدول

القايون الدويل املناخ السياسي املالئم اليت استطاعت من خالله أن تنجز النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 
قدمت  1994األمم املتحدة. ويف عام الدولية وهو عمل كايت قد شرعت فيه منذ السنوات الباكرة يف حياة 

اللجنة مشروع النظام األساسي إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعلى إثره قررت اجلمعية العامة يف دورهتا الاايية 
يوليو  17واخلمسني الدعوة ملؤمتر دبلوماسي يعقد يف روما العتماد اتفاقية بشأن إيشاء حمكمة جنائية دولية، ويف 

 4دولة، 139د املؤمتر النظام األساسي للمحكمة اجلنائية، وقام بالتوقيع عليه يف أعقاب ذلك ممالو اعتم 1998
وإذا كايت دراسة احملكمة اجلنائية الدولية بطريقة تفصيلية يتجاوز بالضرورة متطلبات دراستنا، فأينا يقتصر يف 

ات دراستنا، وعليه سوف يتناول اختصاص دراستنا للمحكمة اجلنائية الدولية على اجلوايب اليت ختدم متطلب
 احملكمة اجلنائية الدولية )أوال( والتزام الدول بالتعاون القضائي الدويل )ثاييا(. 

 

                                                           
 .331،332حممد فهاد شاللدة، املرجع السابق، ص 1
2

 للعلوم دمشق جامعة مجلة" منها وإسرائيل األمريكية المتحدة الواليات موقف واختصاصاتها طبيعتها الدولية الجنائية المحكمة" القدسي بارعة 

 .  118 ،117 ص الثاني، العدد 20 المجلد والقانونية، االقتصادية
3
 .118المرجع نفسه،  
4

، الجامعة 2010، سنة 16لدولية، عدد رقم حيدر عبد الرزاق حميد،"دور األمم المتحدة في تطوير القضاء الدولي الجنائي"، المجلة السياسية وا 

 .174المستنصرية، العراق، ص 
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 أوال: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ة، يشكل اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية حجر الزاوية األساسي الذي تبىن عليه احملكمة اجلنائية الدولي      
الذي حيدد يطاق أعمال احملكمة القايوين، وقد مت حتديد اختصاص احملكمة وفق يظامها األساسي إىل االختصاص 
النوعي )أوال( واالختصاص الشخصي )ثاييا( واالختصاص املكاين وألزماين )ثالاا( وأخريا االختصاص التكميلي 

 للمحكمة )رابعا(.

 االختصاص الموضوعي .1

صاص على أشد اجلرائم خطورة واليت تكون موضع اهتمام اجملتمع الدويل بأسره، طبقا لنص يقوم هذا االخت      
 املادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، وهي 

 جرمية اإلبادة اجلماعية  -

 اجلرائم ضد اإليسايية  -

 جرائم احلرب  -

 1جرمية العدوان  -
 

 االختصاص الشخصي للمحكمة  .2

السؤال الذي يطرح بداية فيما يتعلق باملسؤولية اجلنائية الدولية، هل تسأل الدول جنائيا أمام احملكمة اجلنائية       
 الدولية أم أن هذه املسؤولية تابت فقط يف حق األشخاص الطبيعيني؟.

ية فقد يصت الفقرة لإلجابة على هذا السؤال جيب الرجوع إىل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدول      
" يكون للمحكمة اختصاص على األشخاص الطبيعيني عمال هبذا النظام ( منه على 25األوىل من املادة )

أي أن احملكمة ال تنظر يف اجلرائم اليت ترتكبها األشخاص املعنوية أو االعتبارية مال الدول أو  األساسي".
رية. فالشخص الذي يرتكب جرمية تدخل يف اختصاص املنظمات أو اهليئات اليت تتمتع بالشخصية االعتبا

احملكمة يكون مسئول عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقا لنظام احملكمة األساسي فاملسئولية اجلنائية 
" ال  للفرد ال تؤثر يف مسئولية الدول مبوجب القايون الدويل طبقا للفقرة الرابعة من املادة يفسها اليت تنص على

حكم يف هذا النظام األساسي يتعلق باملسئولية اجلنائية الفردية يف مسئولية الدول مبوجب القايون يؤثر أي 
ويشرتط يف الشخص الذي تقع عليه املسئولية أن ال يقل عمره عن مثايية عشرة عاما وقت ارتكاب  الدويل.

اليت قد ترتبط بالصفة الرمسية  اجلرمية املنسوبة إليه، كما ال حتول احلصايات أو القواعد اإلجرائية اخلاصة
                                                           

1
 .323 ص ،2001 األولى، الطبعة لينان، بيروت الحلبي، منشورات الجنائي، الدولي القانون القهوجي، القادر عبد على 
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للشخص دون تقدميه للمحاكمة حملاكمته. وتنتفي املسئولية اجلنائية عن مرتكب اجلرمية يف حالة إصابته مبرض 
أو قصور عقلي يعدم لديه القدرة على اإلدراك والتمييز مال اجلنون أو كان يف حالة سكر اضطراري أو إذا كان 

 1عن هتديد باملوت الوشيك أو حبدوث ضرر بدين جسيم مستمر.حتت تأثري إكراه معنوي ياتج 

 االختصاص المكاني والزماني .3

تنظر احملكمة اجلنائية الدولية يف اجلرائم اليت تقع يف إقليم الدول اليت أصبحت طرفا يف يظام روما األساسي،       
فاحملكمة ال تنظر يف هذا االيتهاك إال إذا  أما بالنسبة للدولة اليت يقع على إقليمها ايتهاكا وفقا للمادة اخلامسة

قبلت الدولة باختصاص تلك احملكمة، وبالرغم من االتفاق الدويل على مبدأ يسبية أثر املعاهدات، إال أن هذا 
( 13املبدأ يرد عليه استاناء خاص بالنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، طبقا للفقرة )ب( من املادة )

لس األمن مبوجب الفصل السابع من ميااق األمم املتحدة احلق يف إحالة أي قضية يبدو فيها أن اليت ختول جمل
جرمية أو أكار من هذه اجلرائم قد ارتكبت يف أي دولة حىت وإن مل تكن طرف يف يظام روما األساسي. كما 

رأى ضرورة يف ذلك على  شهرا إذا 12( إرجاء التحقيق أو املالحقة ملدة 16حيق جمللس األمن طبقا للمادة )
    2ضوء الفصل السابع من ميااق األمم املتحدة، وجيوز للمجلس جتديد هذا الطلب بالشروط ذاهتا.

أما فيما خيص االختصاص الزماين للمحكمة اجلنائية الدولية، فليس للمحكمة احلق يف النظر إىل اجلرائم اليت       
( من 11( من املادة )1ام األساسي، وذلك طبقا للفقرة )أي قبل يفاذ النظ 2002ايتهكت قبل جويلية 

" ليس للمحكمة اختصاص إال فيما يتعلق باجلرائم اليت  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على أيه 
وبالتايل جند أن احملكمة أخذت بالقاعدة العامة اليت تقضي بعدم ترتكب بعد بدء يفاذ هذا النظام األساسي". 

طبيق القوايني اجلنائية بأثر رجعي، وكذلك احلال بالنسبة للدول اليت تصبح طرفا يف النظام األساسي بعد جواز ت
يفاذه فال جيوز للمحكمة أن متارس اختصاصها إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد بدء يفاذ النظام 

 بالنسبة لتلك الدولة.

يتضح من خالل تطبيق احملكمة اجلنائية الدولية للقايون بأثر فوري ومباشر هو دعوة لتشجيع الدول       
لاليضمام إىل النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية دون اخلوف من العودة إىل املاضي وإثارة البحث يف 

ي يطرح هو ما مصري اجلرائم اليت ارتكبت قبل والسؤال الذ 3اجلرائم اليت تكون الدولة قد ارتكبتها يف املاضي.
بدء يفاذ يظام روما األساسي؟ وهل يصح أن يشجع الدول لاليضمام لنظام روما على حساب إفالهتا من 

                                                           
1
 .327،328 ص السابق، المرجع القهوجي، القادر عبد على  كذلك وأنظر.  142 ص السابق، المرجع القدسي، بارعة 
2
 .327، 328المرجع نفسه،  
3
 .  141 ص ،المرجع نفسه 
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العقاب؟ وبذلك ميكن أن يستخلص أن النطاق الزمين للمحكمة اجلنائية الدولية حد من صالحيات احملكمة، 
 مما يتطلب إعادة النظر فيه.

 عا: االختصاص التكميليراب .4

تنص الفقرة العاشرة من ديباجة يظام روما األساسي واملادة األوىل منه على أن اختصاص احملكمة اجلنائية       
مكمل للواليات القضائية اجلنائية الوطنية، مما يدل على أن االختصاص يعود بالدرجة األوىل إىل الدول 

ة، وال حتل احملكمة اجلنائية الدولية بصفة مطلقة حمل القضاء الداخلي، هذا بواليتها يف النظر إىل اجلرائم الدولي
ما تؤكده كذلك الفقرة السادسة  من ديباجة يظام روما على أن من واجب كل دولة أن متارس واليتها 

ن تنظر القضائية اجلنائية على أولئك املسئولني عن ارتكاب جرائم دولية، فال حيق للمحكمة اجلنائية الدولية أ
يف اجلرمية اليت يضع القضاء الداخلي يده عليها من خالل قرار يصدره أو مباشرة حتقيقه يف الدعوة أو إذا  

  1كايت الدعوة منظورة أمام احملكمة الوطنية املختصة.

لية ختتص ( من يظام روما األساسي على أن احملكمة اجلنائية الدو 17إال أن هلذا املبدأ استاناء قيدته املادة )      
بالنظر يف اجلرائم الدولية إذا كايت صاحبة الوالية غري راغبة يف القيام بالتحقيق أو املقاضاة، ففي هذه احلالة تتوىل 
احملكمة اجلنائية الدولية سلطة حتديد عدم الرغبة أو عدم قدرة الدولة يف مباشرة واليتها، وذلك وفق الضوابط 

 ( واليت جاءت كالتايل:17دة )احملددة يف الفقرة الاايية من املا

جرى االضطالع باإلجراءات أو جيري االضطالع هبا أو جرى اختاذ القرار الوطين بغرض محاية الشخص املعين   .أ 
 (.5من املسئولية اجلنائية عن جرائم داخلة يف اختصاص احملكمة على النحو املشار إليه يف املادة )

 حدث تأخري ال مربر له يف اإلجراءات مبا يتعارض يف هذه الظروف مع يية تقدمي الشخص املعين للعدالة.  .ب 

مل تباشر اإلجراءات أو ال جتري مباشرهتا بشكل مستقل أو يزيه أو بوشرت أو جتري مباشرهتا على حنو ال   .ج 
 يتفق يف هذه الظروف مع يية تقدمي الشخص املعين للعدالة.

على " لتحديد عدم كما تنص الفقرة الاالاة من يفس املادة إمتام تقدير سلطة احملكمة يف حتديد عدم القدرة        
القدرة يف دعوة معينة، تنظر احملكمة فيما إذا كايت الدولة غري قادرة، بسبب اهنيار كلي أو جوهري لنظامها 

أو احلصول على األدلة والشهادة الضرورية أو غري قادرة القضائي الوطين أو بسبب عدم توافره على إحضار املتهم 
 2لسبب أخر على االضطالع بإجراءاهتا.

                                                           
1
 .331 ص السابق، المرجع القهوجي، القادر عبد على 
2
 .332 ص ،المرجع نفسه 
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خنلص يف األخري إىل أن احملاكم الوطنية هي صاحبة الوالية يف الفصل يف اجلرائم الدولية إذا كايت هلا الرغبة       
الشأن هلا حجية أي قوة الشيء املقضي  ها يف هذار والقدرة على أداء مهمتها حبيث تكون أحكامها اليت تصد

فيه، وال جيوز للمحكمة اجلنائية الدولية مالحقة الشخص أو حماكمته مرة ثايية مما يدل مسو القضاء الوطين على 
 قضاء احملكمة اجلنائية الدولية.  

 ثانيا: التعاون القضائي الدولي

ليس للمحكمة اجلنائية جهاز تنفيذي يقوم بتنفيذ قراراهتا وأحكامها، فهي بذلك ال تستطيع تنفيذ مذكرات       
التفتيش وال حىت محل الشهود على املاول أمام احملكمة، خبالف حمكميت يوغسالفيا وروايدا، وبالتايل فاحملكمة 

بني الدول األطراف، ألهنا جهاز تكميلي للمحاكم اجلنائية  اجلنائية الدولية تعتمد يف تنفيذ قراراهتا على التعاون
الوطنية طبقا للمادة األويل من يظامها األساسي، فهي ليست جهازا قايوييا أجنبيا، األمر الذي يتطلب منا 

اون التعرف على جماالت التعاون بني احملكمة اجلنائية الدولية والدول األطراف )أوال( واحلاالت املربرة لعدم التع
 )ثاييا(.

 مجاالت التعاون .1

( من يظام روما األساسي على طرق تعاون الدول مع احملكمة اجلنائية الدولية وهي تتعلق 93يصت املادة )     
 مبجاالت أربع : التحقيق واملالحقة والتقدمي إىل احملكمة، وتنفيذ القرارات، وإلقاء القبض على احملكوم الفار.

 التحقيق. .أ 

الدول اليت ارتكبت جرمية على أراضيها يف حق أفراد وأعيان اخلدمات اإليسايية للسماح للمدعي العام تلتزم       
مبقابلة األشخاص من دون حضور السلطات احمللية، وتلتزم الدول بتسهيل التحقيق من خالل حتديد هوية 

يقلهم إىل احملكمة، وفحص  األشخاص ومكان وجودهم، ومجع األدلة مبا فيها شهادة الشهود واخلرباء وتسهيل
األماكن ومواقع القبور، وإخراج اجلاث، وتنفيذ أوامر التفتيش واحلجز، كما هو احلال بالنسبة لقادة وجنود 
اجليش اإلسرائيلي الذين أصدروا األوامر وشاركوا يف استهداف أفراد اخلدمات اإليسايية يف احلرب األخرية على 

الرمسية وغريها، مع االلتزام حبماية اجملين عليهم والشهود واحلفاظ على األدلة غزة وتوفري السجالت واملستندات 
  1وحجز كل املمتلكات املتعلقة باجلرائم.

                                                           
1

القتلى واجلرحى واملرضى" ص املركز الفلسطيين حلقوق اإليسان،" الطواقم الطبية الفلسطينية بني يريان قوات االحتالل اإلسرائيلي ومهمة يقل وإسعاف  
 .20/08/2014. اطلع عليه يوم  http://www.pchrgaza.org. أيظر املوقع:4

http://www.pchrgaza.org/
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 المالحقة والتقديم وتنفيذ القرارات .ب 

( من يظام روما األساسي إجراءات تقدمي األشخاص، بتقدمي احملكمة اجلنائية طلبا إىل 89أوردت املادة)     
( من يظام روما 91يت يكون املطلوب يف إقليمها، مرفقة الطلب باملواد املؤيدة وفق ما يصت عليه املادة )الدولة ال

األساسي واليت تشرتط أن يكون طلب إلقاء القبض خطيا حىت تتمكن دول األطراف التعاون مع احملكمة يف 
تقدم املتهم بالطعن أمام احملكمة الوطنية تقدمي املطلوبني، كما قد تعرتض احملكمة مسألة املقبولية وذلك يف حال 

  1على أساس عدم جواز احملاكمة عن السلوك اإلجرامي ذاته مرتني.

أما فيما خيص التسليم فقد تواجه الدولة طلبات متعددة لتسليم الفرد املتهم جبرائم دولية، ويف هذه احلالة      
بولية الدعوة، أما إذا كايت الدولة املتلقية الطلب ملتزمة تعطى األولوية للمحكمة اجلنائية الدولية إذا جزمت مبق

بتسليم الشخص إىل دولة ثالاة ليست طرفا يف احملكمة فيتوجب عليها إصدار قرار التسليم بناء على عدة عوامل 
هم، تواريخ الطلبات املتعددة، وأولية الدولة الطالبة اليت تضم مكان ارتكاب اجلرم وجنسية املطلوب واجملين علي

وتراعي الدولة هذه احلاالت ظروف والوقائع لكل اليت تتقدم فيها الدولة بطلب التسليم، ويتوجب على الدولة 
  2املتلقية الطلب أن تعطي األولية لطلبات احملكمة ما مل تكن مقيدة بالتزامات دولية.

ل األطراف أو دولة ثالاة قبلت كما تلتزم الدول املتعاوية باإلذن لألشخاص املطلوب تقدميهم من إحدى دو       
 ()ب(3التعاون مع احملكمة، بعبور إقليمها بناء على طلب تقدمه احملكمة وفق الشروط اليت يصت عليها الفقرة )

( من يظام روما األساسي، كما تلتزم الدول املتعاوية بتنفيذ قرارات احملكمة اجلنائية الدولية كتنفيذ 89من املادة )
    3بالسجن، والتغرمي واملصادرة.األحكام املتعلقة 

 الوطنية للقانون الدولي اإلنساني: اللجان الخامسالفرع 

جاء اعتماد اللجان الوطنية من قبل بعض الدول دون أن يكون هناك يص صريح يوجب على الدول  
الوقائية، إيشاؤها ولكن جاءت هذه اخلطوة من قبل بعض الدول ومن بينها اجلزائر ملدى أمهية هذه اآللية 

واستجابة كذلك لالقرتاح الذي قدمه اجتماع اخلرباء احلكوميني حلماية ضحايا احلرب الذي عقد يف جنيف 
يف توصيته اخلامسة اليت تشجع الدول على إيشاء مال هذه اللجان الوطنية ملساعدة اجلمعيات الوطنية  1995

ويظرا لضرورة هذه  4تنفيذ القايون الدويل اإليساين،والتنسيق بينهما وإبداء املشورة للسلطات يف كل ما يتعلق ب

                                                           
1
 .198 ،197 ص السابق، المرجع حمد، نجيب قيدا 
2
 .198،197المرجع نفسه، ص  
3
 .199،198المرجع نفسه،  
، ،ص  ،2001 احلقوق، كلية مشس، عني جامعة دكتوراه، رسالة الدولية، غري املسلحة النزاعات يف املديية واألعيان املدييني محاية عواشرية، رقية 4

 .، املرجع السابق354
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اللجان وأمهيتها فقد مت التأكيد عليها مرة أخرى يف اخلطة اإلقليمية لتطبيق القايون الدويل اإليساين على الصعيد 
مبدينة الرباط باململكة املغربية االجتماع السابع  2008فيفري  8-5املنعقدة يف الفرتة ما بني  2008العريب لعام 

دولة، والذي  18عضوا من بني  52ول تطبيق القايون الدويل اإليساين وشارك فيه للخرباء احلكوميني العرب ح
رحب من خالل البيان على ما حتقق على الساحة العربية بإيشاء هياكل وطنية)جلان وطنية( يف كل من اليمن 

كويت وجزر القمر واألردن ومصر والسودان واملغرب وفلسطني وسوريا واإلمارات العربية املتحدة وليبيا وتويس وال
والسعودية واجلزائر. كما أقر مؤخرا املؤمتر الاالثون للصليب األمحر واهلالل األمحر يف قراره املتعلق بإعادة تأكيد 

بالدور الفعال والعدد املتزايد للجان الوطنية وغريها من اهليئات اليت  2007القايون الدويل اإليساين وتنفيذه لعام 
 طات الوطنية وتساعدها يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين وتطويره.تسدي املشورة إىل السل

وتتألف هذه اللجان الوطنية عادة من ممالي الوزارات واجلهات املعنية بتنفيذ القايون الدويل اإليساين،  
د التمايل وممالي عن اجلمعيات الوطنية للهالل األمحر والصليب األمحر، وخرباء يف القايون الدويل اإليساين، ويع

وختتص هذه اللجان  1الوزاري عامل مهم يساعد بتمرير التدابري اليت توصي هبا اللجنة ووضعها موضع التنفيذ،
الوطنية عادة بكل ما يتعلق بالقايون الدويل اإليساين وتقوم بوجه خاص بتقدمي املشورة والدعم للسلطات بشأن 

مام إليها، والعمل على موائمة التشريعات الوطنية مع القايون التصديق على املعاهدات الدولية اإليسايية وااليض
كما جتدر   2الدويل اإليساين واملعاهدات ذات الصلة، واقرتاح التدابري التنفيذية هلذه االتفاقيات ويشر قواعدها.

لصادرة عن اإلشارة إىل ضرورة تعاون هذه اللجان وتنسيق عملها مع اللجنة الدولية للصليب األمحر وفق التوصية ا
واليت تنص على "تنظيم اللجنة الدولية للصليب األمحر  1995اخلرباء احلكوميني حلماية ضحايا احلرب لعام 

اجتماعا يضم من الدول اليت أيشئت فيها جلايا وطنية وكذلك من الدول املعنية األخرى، وأن تقدم تقريرا عن 
  3استنتاجاهتا للدول الراغبة يف إيشاء مال هذه اللجان.

 حقوق اإلنسان في مجال القانون الدولي اإلنسانيالمبحث الثاني: اختصاصات مجلس 

يتبني من خالل دراستنا ملفهوم القايون الدويل اإليساين، أن هلذا الفرع يطاق مادي وشخصي يسري على 
ية النزاع إىل أن تضع احلرب إضفاء احلماية لغري املقاتلني اثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، بدءا من بدا

قواعده، إال ايه ال يزال يشهد جتاوزات  ايتهاكاتأوزارها وقد أيشئت هلذا الفرع العديد من اآلليات للحد من 
خطرية من قبل أطراف النزاع، ويعد جملس حقوق اإليسان من بني اآلليات املشرتكة للقايون الدويل حلقوق اإليسان 

حناول الكشف عن صالحيات اجمللس يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين من خالل قرار  والقايون الدويل اإليساين،

                                                           
 .354ص  ،املرجع السابقرقية عواشرية،  1
 .501حممد يوسف علوان، يشر القايون الدويل اإليساين، املرجع السابق، ص  2
 .354املرجع السابق، ص  رقية عواشرية، 3
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القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان من خالل فقراته اليت تنص على  (،60/251) اجلمعية العامة رقم
 صالحية اجمللس للنظر يف القايون الدويل اإليساين.

 الجسيمة لحقوق اإلنسان. االنتهاكاتالمطلب األول: معالجة 

على: " أن يقوم جملس حقوق (،60/251)يصت الفقرة الاالاة من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
اجلسيمة واملنهجية، وتقدمي توصيات  االيتهاكاتحقوق اإليسان، مبا فيها  ايتهاكاإليسان مبعاجلة حاالت 

 .1بشأهنا"

ة حلقوق اإليسان اليت يصت عليها الفقرة الاالاة من القرار وهل ينطبق هذا اجلسيم االيتهاكاتوملعرفة معىن 
اجلسيمة للقايون الدويل اإليساين أم أيه مقتصر فقط على حقوق اإليسان دون  االيتهاكاتاملصطلح أيضا على 

حقوق اإليسان  القايون الدويل اإليساين، البد لنا من معرفة معىن املصطلحني ليتبني لنا بعد ذلك صالحية جملس
 بالنسبة للقايويني.

 الجسيمة للقانون الدولي اإلنساني: لالنتهاكات االصطالحيالفرع األول: التعريف 

اجلسيمة يف القايون الدويل اإليساين هي خمالفات حمددة للقوايني املتعلقة بالنزاعات املسلحة،  االيتهاكات
ضد  ارتكاهباواليت جيب على الدول، مبوجب القايون، أن حتظرها وهي تشمل أيا من األفعال التالية اليت يتم 

 االتفاقية( 130( االتفاقية الاايية، )51( االتفاقية األوىل، )50األشخاص أو املمتلكات احملمية مبوجب املادة )
 .1949جنيف األربع لعام  التفاقياتالرابعة  االتفاقية( 147الاالاة، )

 القتل العمد، التعذيب، أو املعاملة الالإيسايية، مبا يف ذلك اخلاصة بعلم احلياة. -

 تعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار اخلطرية بالسالمة البديية أو بالصحة. -

أو النقل غري املشروع، واحلجز غري املشروع ألي شخص حممي، أو أخذ الرهائن بدون سند  النفي -
 قايوين.

 على اخلدمة يف القوات املسلحة بالدولة املعادية. االتفاقياتإكراه الشخص احملمي مبوجب  -

 جتريد أي شخص حممي مبوجب القايون الدويل اإليساين، يف حقه يف ضمان حماكمة عادلة وعادية. -

عليها، بطريقة غري مشروعة وتعسفية، على حنو ال  االستالءالتسبب بدمار كبري يف املمتلكات، أو  -
1تربره ضرورات حربية.

 

                                                           
 .(، املرجع السابق3، الفقرة )2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1
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 الجسيمة لحقوق اإلنسان: لالنتهاكات االصطالحيالفرع الثاني: التعريف 

اجلسيمة حلقوق اإليسان يف الفقرة الاالاة من قرار اجلمعية العامة رقم  االيتهاكاتورد مصطلح  
اخلطرية حلقوق اإليسان اليت تتعلق  بااليتهاكاتاجلسيمة حلقوق اإليسان،  بااليتهاكاتويقصد  (،60/251)

 االيتهاكحبق من احلقوق اجلوهرية اليت ال غىن عنها للكائن الفرد أو جلماعة أو للمجتمع الدويل يف جمموعه، مال 
اخلطري واجلوهري حلق الشعوب يف تقرير مصريها وحلماية الكائن البشري من العبودية وإبادة اجلنس 

  2...إخل.وإلبارتيه

، جند أن اللجنة قد سلمت بأن قايون حقوق (63/2005)ع إىل قرار جلنة حقوق اإليسان وبالرجو 
اإليسان والقايون الدويل اإليساين متكامالن ويعزز إحدامها األخر ورأت أن احلماية املقدمة مبوجب قايون حقوق 

لقايون الدويل اإليساين بوصفه اإليسان تستمر اثناء حاالت الصراع املسلح، مع مراعاة األوقات اليت ينطبق فيها ا
اجلسيمة  االيتهاكاتمبا يف ذلك  3قايويا خاصا. وأكدت اللجنة أن األفعال اليت تنتهك القايون الدويل اإليساين

  جسيمة حلقوق اإليسان. ايتهاكات، قد تشكل ايضا 1949أوت  12جنيف املؤرخة يف  التفاقيات

اجلسيمة حلقوق  االيتهاكاتني لنا جليا معىن مصطلح يتب (،63/2005) ومن خالل ما ورد يف القرار
القاضي بإيشاء جملس حقوق اإليسان، أي أيه (،60/251)اإليسان، الذي ورد يف قرار اجلمعية العامة رقم 

 االيتهاكاتاجلسيمة للقايون الدويل اإليساين، مما يؤهل جملس حقوق اإليسان ملعاجلة  االيتهاكاتيشمل كذلك 
 النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية. اليت تقع أثناء

 للحاالت الطارئة لحقوق اإلنسان. اإلنسان حقوق مجلس استجابةالمطلب الثاني: 

اليت  بااليتهاكاتجملس حقوق اإليسان للحاالت الطارئة حلقوق اإليسان كل ما يتعلق  استجابةتعين 
يا أطراف النزاع وهذا يدل على اترتكب يف حق اإلفراد أو اجلماعات سواء من طرف الدول لرعاياها أو من قبل رع

أن للمجلس احلق يف معاجلة القضايا الطارئة اليت تاور أثناء النزاعات املسلحة الدولية أو النزاعات املسلحة غري 
على حق اجمللس يف معاجلة القضايا  (،60/251)عية رقم ()ز( من قرار اجلم5الدولية، وقد يصت الفقرة )

                                                                                                                                                                                     
ني، لبنان، فرايسواز بوشيه سولنييه، القاموس العلمي للقايون اإليساين، ترمجة أمحد مسعود، مراجعة عامر الزمايل، مدحية مسعود، دار العلم للمالي 1

 . 236،235، ص 2005طبعة األوىل، 
 .82،81إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف، معجم مصطلحات حقوق اإليسان، املرجع السابق، ص  2
بني كل من منظومة األمم املتحدة واللجنة الدولية للصليب األمحر يف كتابة مصطلح القايون الدويل اإليساين، فاملنظومة األممية تقدم   اختالفاك هن 3

ين فتكتب: " كلمة اإليساين عن الدويل، فتكتب: " القايون اإليساين الدويل، يف حني تقدم اللجنة الدولية للصليب األمحر كلمة الدويل على اإليسا
 القايون الدويل اإليساين" وحنن يعتمد يف البحث ما ذهبت إليه اللجنة الدولية للصليب األمحر. 
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فورا  واالستجابةحلقوق اإليسان  ايتهاكاتالطارئة كما يلي: " اإلسهام من خالل احلوار والتعاون، يف منع حدوث 
 1يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان.

اليت تقع أثناء  االيتهاكاتمعاجلة جملس حقوق اإليسان يف  الختصاصوهكذا يستطيع من خالل دراستنا 
القايون الدويل  ايتهاكاتأن خنلص إىل أن جمللس حقوق اإليسان احلق يف معاجلة  بنوعيهاالنزاعات املسلحة 

األمم املتحدة بالقايون الدويل  باهتماماإليساين، ويستجيب بطريقة فورية للحاالت الطارئة يف أي وقت، مما يوحي 
اإليسان، وتبين محاية فئاته بعدما كايت اللجنة الدولية للصليب األمحر والدول وحدمها تتعهدان حبماية قواعده. 

اليت من خالهلا يستطيع تنفيذ األمر الذي يتطلب منا التطرق يف املبحث املوايل إىل آليات جملس حقوق اإليسان 
  .ساينلقايون الدويل اإليا

 ي تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيفحقوق اإلنسان المبحث الثالث: آليات مجلس 

سبق لنا وأن تطرقنا يف الفصل السابق إىل آليات جملس حقوق اإليسان املعنية بتنفيذ القايون الدويل حلقوق 
حقوق اإليسان، واليت هي  يف دراستنا على اآلليات اليت ورثها جملس حقوق اإليسان عن جلنة واقتصريااإليسان، 

أقرب من غريها يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان والسهر على تنفيذ أحكام الشرعية الدولية حلقوق اإليسان يف 
 منظومة األمم املتحدة.

القاضي بإيشاء (، 60/251)تأيت آليات أخرى مت إيشاؤها من قبل اجلمعية العامة مبوجب القرار رقم 
تعزيز محاية حقوق اإليسان على يطاق أوسع يشمل مجيع جماالته، ويتعدى بذلك جملس حقوق اإليسان، ل

،  القايون الدويل اإليساينالشرعية الدولية حلقوق اإليسان إىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية األخرى اليت تعين 
ليات يف آلية . وتتمال هذه اآل1977، وبروتوكوليها لعام 1949كاتفاقيات الهاي واتفاقيات جنيف لعام 

أو الدورات الطارئة اليت يعقدها جملس حقوق اإليسان، وجلان  االستانائيةالدوري الشامل، والدورات  االستعراض
للقايون الدويل حلقوق اإليسان  ايتهاكاتتقصي احلقائق اليت ينشئها رئيس اجمللس يف احلاالت اليت تشهد فيها 

 والقايون الدويل اإليساين.

  الدوري الشامل. االستعراضآلية المطلب األول: 

ويف  .2006مارس  15املؤرخ يف (، 60/251)آلية جديدة أيشأت مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم  يه
، وافق أعضاء اجمللس جملس حقوق اإليسان، وبعد سنة واحدة من أول اجتماعات 2007حزيران/ يوييه  18

                                                           
 .()ز(، املرجع السابق5الفقرة ) ،2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار  1
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اليت توفر خريطة طريق ترشد عمل اجمللس يف املستقبل. وكان  (A/HRC/RES/5/1) على حزمة بناء مؤسساته
يستطيع جملس حقوق  الذي من خالله من بني العناصر الرئيسية يف تلك احلزمة االستعراض الدوري الشامل

األعضاء يف األمم املتحدة بالتزاماهتا  (،194)يراجع بشكل دوري، مدى وفاء كل دولة من الدول الاإليسان ان 
وإبراز أوجه  االيتهاكاتوتعهداهتا يف جمال حقوق اإليسان مبا فيها القايون الدويل اإليساين، عن طريق كشف 

قوق اإليسان وينتهي بقرار يتضمن ويناقشه جملس ح االستعراضالتقدم فيها من خالل تقرير تعده الدولة موضع 
أن هذه اآللية لن تكون بديال لألجهزة اإلشرافية على اتفاقيات حقوق  االعتبارتوصيات عن التقرير، ويأخذ يف 

 1اإليسان ولن تكرر عمل هذه األجهزة ولكنها مدعمة ومكملة هلا.

اليت كايت تعاب على  اليتقائيةالضمان املساواة ويبذ  استاناءعلى مجيع الدول دون  االستعراضويطبق 
 ( دولة كل عام خالل ثالث جلسات48ويتم مراجعة أوضاع ال )2جلنة حقوق اإليسان السابقة لألمم املتحدة.

استعراض كافة الدول حلد اآلن مت  وقد 3( دولة.16الدوري الشامل كل منها خمصصة ل ) االستعراضمن 
، لتنتهي يف 2012واستئناف املرحلة الاايية بداية من سنة ، 2011األعضاء يف األمم املتحدة حبلول هناية عام 

4 2016أواخر عام 
 االستشهادوطرائق عمله، مع  االستعراضإىل األسس اليت يقوم عليها وعليه سنتطرق  .

 الدول بالقايون الدويل اإليساين. التزاماتببعض اجلوايب اليت ختص 

 .االستعراضالفرع األول: األسس التي تستند إليها آلية 

 جتري عملية االستعراض استنادا  إىل الصكوك التالية: -1

 .ميااق األمم املتحدة)أ(

 .اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان)ب(

 .صكوك حقوق اإليسان اليت تكون الدولة طرفا  فيها)ج(

                                                           
()ه(، وأيظر أيضا موقع 5، الفقرة )2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1

املفوضية السامية حلقوق اإليسان على الرابط التايل: 
ages/BasicFacts.aspxhttp://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/P  28/08/2014أطلع عليه يوم . 

مبجلس حقوق اإليسان، أيظر املبحث الاالث من الفصل األول ماهية جلنة حقوق  واستبداهلاوهي أحد األسباب اليت أدت حبل جلنة حقوق اإليسان  2
 .71اإليسان، ص 

 .املرجع يفسه 3
 (،املرجع يفسه.2014إىل  2012( والرزيامة احلالة من )2011إىل  2008الدوري الشامل املنتهي من ) االستعراضزيامة ر أيظر و  4

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
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د تقدمي التعهدات وااللتزامات الطوعية من جايب الدول، مبا يف ذلك تلك اليت تعهدت هبا عن )د( 
 .ترشيحها لاليتخاب يف جملس حقوق اإليسان

اإليساين من طابع الدويل إضافة إىل ما تـََقدََّم، ويظرا  ملا يتصف به القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون  -2
 1ق.اإليساين الواجبة التطبيالدويل تكاملي ومرتابط وُمَعزِّز لبعضه البعض، تراعى يف االستعراض أحكام القايون 

املبادئ  حالدوري الشامل يتبني لنا بوضو  االستعراضعليها عملية  اعتمدتومن خالل هذه األسس اليت 
اليت يسعى جملس حقوق اإليسان إىل حتقيقها واليت تكمن يف تعزيز عاملية مجيع حقوق اإليسان وكفالة التغطية 

الدوري الشامل آليات حقوق اإليسان األخرى وال  االستعراضالعاملية واملعاملة املتساوية لكل الدول، وأن يكمل 
وبناءة وغري تصادمية  ايتقائيةيشكل تكرارا هلا، وبذلك يشكل قيمة مضافة، وجترى بطريقة موضوعية وشفافة وغري 

 وغري مسيسة. 

بشكل واضح األهداف اليت يسعى إليها وهي حتسني حالة حقوق  االستعراض الدوري الشامل كما ينب لنا
 ،الدولة وتعهداهتا يف جمال حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين بالتزاماتن على أرض الواقع، والوفاء اإليسا

وتقييم التطورات اإلجيابية والتحديات اليت تواجهها الدولة، وتبادل أفضل املمارسات فيما بني الدول وأصحاب 
 2املصلحة اآلخرين.

 .ضاالستعراالفرع الثاني: طرائق عمل آلية 

أوضاع الدول فريق عامل يرأسه رئيس جملس حقوق اإليسان إضافة إىل مجيع  استعراضيشرف على عملية  
(. وكذلك الدول اليت هلا صفة املراقب مبا يف ذلك حق املشاركة يف احلوار التفاعلي، إىل 47أعضاء اجمللس ال )

لقرعة من بني اعضاء اجمللس ومن خمتلف جايب أصحاب املصلحة. وتشكل جمموعة من ثالثة مقررين، خيتارون با
، مبا يف ذلك إعداد تقرير الفريق استعراضمن اجل تيسري كل عملية  3اجملموعات اإلقليمية )جمموعة ثالثية(

                                                           
الفرع األول،   ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 .(، املرجع السابق1)ة آلية االستعراض الدوري الشامل املاد
 (.4،3املرجع يفسه، املواد)  2
 من 19 املادة أيظر فقط، واحدة مرة مقرر استبدال يطلب أن أيضا وله اإلقليمية، جمموعته من الاالث املقررين احد اختيار يطلب أن املعين للبلد قحي 3

 .18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار
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ويستند  1العامل. وتتوىل املفوضية السامية حلقوق اإليسان تقدمي املساعدة واخلربة الفنية الالزمتني إىل املقررين.
 الوثائق التالية:إىل  االستعراض

معلومات، تكون يف شكل تقرير وطين، تُعدُّها الدولة املعنية استنادا  إىل مبادئ توجيهية عامة يعتمدها  )أ(
وأية معلومات أخرى تراها الدولة املعنية ذات صلة باملوضوع، وميكن تقدميها إما شفويا  أو كتابة ، شريطة ، اجمللس

صفحة، ضمايا  ملعاملة مجيع الدول معاملة  متساوية  ولعدم  20أال يتجاوز العرض املكتوب املوِجز هلذه املعلومات 
من خالل إجراء عملية تشاور واسعة على املستوى  إرهاق اآللية. وتشجَّع الدول على إعداد هذه املعلومات

  .الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة

وإضافة  إىل ذلك، تقوم املفوضية السامية حلقوق اإليسان بتجميع املعلومات الواردة يف تقارير  )ب( 
ها الدولة املعنية، وبتجميع هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات اليت تبدي

 صفحات. 10غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة، على أال تتجاوز اجملموعة 

يراعي اجمللس أيضا  ما يقدمه أصحاب املصلحة ذوو الصلة اآلخرون يف إطار االستعراض الدوري  )ج( 
وم املفوضية السامية حلقوق اإليسان بإعداد موجز الشامل من معلومات إضافية موثوقة وميكن الركون إليها. وتق

كما يشرتط أن يكون العرض املكتوب املقدم من الدولة وامللخصات   2صفحات. 10هلذه املعلومات ال يتجاوز 
بستة أسابيع لضمان توزيع الوثائق يف  االستعراضاليت تعدها املفوضية السامية حلقوق اإليسان جاهزة قبل موعد 

 3غات الرمسية الست لألمم املتحدة.وقت واحد بالل

اليت ختضع هلا الدولة مدة ثالث ساعات وخيصص وقت إضايف ال يتجاوز  االستعراضوتستغرق عملية 
 4التقرير. العتمادساعة لينظر اجمللس يف النتائج يف جلسة عامة. كما ختصص يصف ساعة 

، االستعراضيف تقرير يتضمن موجزا لوقائع عملية  االستعراضويعرض جملس حقوق اإليسان يتائج 
الدوري الشامل مضمون  االستعراضأو التوصيات وااللتزامات الطوعية للدولة الطرف. ويشمل  واالستنتاجات

يتائجه من خالل تقييمه املوضوعي والشفاف حلالة حقوق اإليسان يف البلد املستعرض، مبا يف ذلك التطورات 
ت اليت يواجهها البلد، إىل جايب تقاسم ألفضل املمارسات. والتشديد على زيادة التعاون من اإلجيابية والتحديا

                                                           
الفرع األول، آلية  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 ، املرجع السابق.(18مل املادة )االستعراض الدوري الشا
 .(15الشامل املادة )الدوري  االستعراض، الفرع األول، آلية املرجع يفسه 2
 (.17املرجع يفسه، املادة ) 3
 (.24،23،22املرجع يفسه، املواد) 4
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أجل تعزيز حقوق اإليسان ومحايتها. وتقدمي املساعدة الفنية وبناء القدرات بالتشاور مع البلد املعين ومبوافقته. 
  1.عراضاالستوالتعهدات الطوعية املقدمة من البلد موضع  االلتزاماتعالوة على 

حيث يعرض اجمللس  االستعراضيتائج  باعتمادالدوري الشامل  االستعراضوتنتهي عملية طرائق آلية 
بإعداد  (الرتويكافريق املقررين )قوم ييف أعقاب االستعراض الذي يقوم به الفريق العامل للدولة،  النتائج النهائية

وضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإليسان. ويوفر هذا تقرير مبشاركة من الدولة قيد االستعراض ومبساعدة من مف
التقرير، الذي يشار إليه باسم "تقرير النتائج"، موجزا للمناقشات الفعلية. ومن مث فإيه يتألف من أسئلة وتعليقات 

وختصص يصف ساعة . وتوصيات قدمتها الدول إىل البلد قيد االستعراض، عالوة على ردود الدولة املستعرضة
اء دورة الفريق العامل العتماد كل تقرير من "تقارير النتائج" بشأن الدول املستعرضة يف الدورة. ويتم ذلك مبا ال أثن

ساعة من ايتهاء استعراض البلد املعين. ويتاح للدولة املستعرضة فرصة لتقدمي تعليقات أولية على  (48)يتجاوز 
رج كل من التوصيات املقبولة واملرفوضة يف التقرير. وبعد التوصيات مع حقها يف اختيار قبوهلا أو رفضها. وتد

اعتماد التقرير، ميكن للدول أن تدخل حتسينات يف الصياغة على بياياهتا خالل األسبوعني التاليني. ويتعني اعتماد 
جللسة التقرير بعد ذلك يف اجللسة العامة جمللس حقوق اإليسان. وحيق للدولة قيد االستعراض أن ترد خالل تلك ا

العامة على األسئلة والقضايا اليت مل تعاجل مبا فيه الكفاية أثناء الفريق العامل وأن ترد على التوصيات اليت طرحتها 
الدول أثناء االستعراض. كما خيصص وقت للدول األعضاء واملراقبة اليت قد ترغب يف اإلعراب عن رأيها بشأن 

 2.صحاب املصلحة اآلخرين لإلدالء بتعليقات عاميتائج االستعراض وللمنظمات غري احلكومية وأ

الدوري  االستعراضوتتحمل الدولة مسؤولية تنفيذ التوصيات الواردة يف النتائج النهائية. وتكفل آلية 
الشامل أن تكون مجيع الدول موضع مساءلة عن التقدم أو الفشل يف تنفيذ تلك التوصيات. وعندما حيني الوقت 

الااين لدولة ما فإيه يتوجب عليها أن تقدم معلومات عما قامت به لتنفيذ التوصيات املقدمة يف  لالستعراض
فيما يتعلق  واالستنتاجاتاألول قبل أربع سنوات. ويقدم اجملتمع الدويل املساعدة يف تنفيذ التوصيات  االستعراض

 قته.ببناء القدرات واملساعدة الفنية، بالتشاور مع البلد املعين ومبواف

                                                           
 (.27، املادة )18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 املرجع السابق.
 أيظر موقع املفوضية السامية حلقوق اإليسان، املرجع السابق. 2
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الضرورة، يتصدى اجمللس للحاالت اليت مل تبد الدول تعاويا فيها، ويقرر جملس حقوق  اقتضتوإذا ما 
الدوري  االستعراضيف حالة ما إذا ثابرت الدولة على عدم التعاون مع  اختاذهااإليسان التدابري اليت يتعني 

  1الشامل.

 : )إسرائيل( نموذجا.االستعراضني أثناء بأحكام لقانون الدولي اإلنسا االلتزامالفرع الثالث: 

الدوري الشامل يف إلزام الدولة بتنفيذ القايون الدويل  االستعراضلدور الذي تقوم به آلية با ميكن التمايل 
 5/1( من قرار جملس حقوق اإليسان رقم 15الدوري الشامل، وفق املادة ) لالستعراضاإليساين اليت ختضع 

الدوري الشامل يف  لالستعراضضوعها خل كنموذجإىل إسرائيل  بالدراسة . يتطرق 2007جويليه  18املؤرخ يف 
 األول الذي خضعت له إسرائيل، مث الدوري االستعراضيتائج إىل ( ويركز يف هذا املاال 2013و 2008سنيت )

، واختياريا للمرة الاايية لالستعراضذلك وخضوعها  دإسرائيل من جملس حقوق اإليسان وعودهتا بع ايسحاب
إسرائيل جاء يتيجة كون أن إسرائيل تعد دولة احتالل ختضع وفق احكام القايون الدويل اإليساين إىل اتفاقية 

اسرائيل بقواعد  التزاملسطينية، لنرى مدى جنيف الرابعة من حيث احلقوق والواجبات كدولة حمتلة لألراضي الف
 .القايون الدويل اإليساين اليت حتكم االحتالل

 (.2008أوضاع إسرائيل في الدورة الثالثة ) استعراضأوال: 

الدوري الشامل، وهي عضو مراقب  االستعراضخضعت إسرائيل كباقي دول األعضاء لألمم املتحدة إىل 
مبجلس حقوق اإليسان، ومل يسبق هلا حلد اآلن الرتشح لعضوية جملس حقوق اإليسان. وحسب اجلدول الزمين 

 4الدوري الشامل يف الدورة الاالاة ليوم  لالستعراضفقد خضعت إسرائيل  2يف الدورة األوىل لالستعراضات
مت  على الساعة اخلامسة ويصف من يفس اليوم. االستعراضوأيتهى  ، على الساعة الاايية ويصف2008ديسمرب 

التطرق فيه إىل عرض التقرير الوطين، وجتميع املعلومات اليت أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإليسان، واملوجز وفق 
 :التقارير على النحو التايل )أ()ب()ج(. وقد جاءت15احكام الفقرة 

 2008التقرير الوطني لسنة  .1

)أ( من قرار جملس حقوق اإليسان 15تقدم الوفد اإلسرائيلي بعرض تقريره الوطين وفق أحكام الفقرة   
 التزاماتالدوري الشامل حيث ركز التقرير على مجلة من  باالستعراض، أمام الفريق العامل املعين 5/1رقم 

                                                           
، الفرع األول،  ،18/08/2007 يف املؤرخ ،"املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار 1

 (، املرجع السابق. 38،37،36،34،33الدوري الشامل املواد ) االستعراضآلية 
أطلع  http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/uprlist.pdfأيظر اجلدول على الرابط التايل:  2

 .01/09/2014عليه يوم 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/uprlist.pdf
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لية واملنظمات غري احلكومية صكوك وتعاوهنا مع املنظمات الدو الإسرائيل الدولية مال التصديق على مجيع 
وتعاوهنا بشكل خاص مع املفوضية السامية حلقوق اإليسان واملمال اخلاص لألمني العام املعين باألطفال 
والنزاعات املسلحة، وكذا اآلليات اخلاصة جمللس حقوق اإليسان مال املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق 

1اإليسان يف سياق مكافحة اإلرهاب.
 

واخلالصة اليت ميكن أن يستنتجها من التقرير الذي تقدمت به إسرائيل وعرضه على الفريق العامل املعين 
إسرائيل باتفاقيات جنيف األربع لعام  التزاماتالدوري الشامل، أيه جاء غامضا خبصوص  باالستعراض

اصة حبماية املدييني أثناء الرابعة اخل االتفاقية، فالتقرير مل يتعرض إىل االتفاقيات وخاصة منها 1949
 .االحتالل

 دات واإلجراءات الخاصةتقرير هيئات المعاه .2

إضافة إىل التقرير الوطين، على  لالستعراضالدوري الشامل بالنسبة للدولة اليت ختضع  االستعراضيعتمد   
لس جم)ب( من قرار (15)جتميع املعلومات اليت تعدها املفوضية السامية حلقوق اإليسان وفق أحكام الفقرة 

 باالستعراض، ويعد هذا التقرير من بني أهم ما يعرض على الفريق العامل املعين (5/1)حقوق اإليسان 
الدوري وهو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك 

، وغريها من الوثائق األمم املتحدة ذات الصلة دون أن يكون املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية
2.اقرتاحاتللمفوضية السامية يف هذا التقرير رأي أو وجهة يظر أو 

 

وخبصوص التقرير الذي أعدته املفوضية بشأن إسرائيل فقد وردت فيه العديد من املالحظات الصادرة عن اللجان 
طرف فيها وال تطبقها خارج حدودها اإلقليمية السيما الضفة  خبصوص موقف إسرائيل من املعاهدات اليت هي

الغربية وقطاع غزة، مبا يف ذلك خمالفة إسرائيل قرارات جملس األمن واجلمعية العامة وحمكمة العدل الدولية يف 

                                                           
، ص A/HRC/WG/.6/3/ISR/1)أ( من مرفق قرار جملس حقوق اإليسان، مسند رقم 15التقرير الوطين إلسرائيل املقدم وفقا للفقرة أيظر  1

، على الرابط التايل: 22،11،8
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_1_Israe

l_A.pdf  01/09/2014أطلع عليه يوم. 
)ب( من قرار جملس حقوق اإليسان" مسند رقم: 15أيظر تقرير املفوضية السامية املعنون "جتميع للمعلومات وفقا للفقرة  2

A/HRC/WG.6/3/ISR/2 بط التايل: . على الرا01،ص
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_2_A.p

df  01/09/2014أطلع عليه يوم. 

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_1_Israel_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_1_Israel_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_2_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_2_A.pdf
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اجلدار  حق تقرير مصري الشعب الفلسطيين وخمالفتها لفتوى حمكمة العدل الدولية اليت أشارت بتوقيف بناء
 1لعنصري يف األرض الفلسطينية احملتلة.ا

خصصت للنظر يف حالة حقوق اإليسان يف  استانائيةكما عقد جملس حقوق اإليسان ثالث دورات   
، خصصت حلالة حقوق اإليسان 2006، والدورة الاالاة يف 2008، و2006األرض الفلسطينية احملتلة يف 

 2.ا إسرائيلاليت قامت هبلعمليات عسكرية ا على إثر يف لبنان 

، إىل 1967كما أشار التقرير إىل أن املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان يف األراضي احملتلة الفلسطينية منذ 
  3به ألهنا ال تعرتف بالوالية املسندة إليه. االلتقاءيومنا هذا ترفض إسرائيل 

الدولية حلقوق اإليسان مع مراعاة القايون الدويل اإليساين الواجب التطبيق، أشار  االلتزاماتوحتت بند تنفيذ 
، على التباين 2001، وجلنة مناهضة التعذيب يف عام 2002جلنة حقوق الطفل يف عام  ايشغالالتقرير إىل 

ألراضي ( ويف ا18فيما خيص تعريف الطفل يف إسرائيل )أشخاص دون  اإلسرائيليةالقائم يف التشريعات 
 (.16الفلسطينية )أشخاص دون 

املستهدفة اليت تستهدف  االغتياالتإزاء  االيشغال، عن 2003كما أعربت جلنة حقوق اإليسان عام   
أفرادا يشتبه يف ضلوعهم يف أعمال إرهابية يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وهي عمليات تستخدم كوسيلة 

جلنة التحقيق املعنية بلبنان اليت أيشأها  واعتربتادة السادسة من العهد. للعقاب وتاري بالتايل مسائل مبوجب امل
، يف تقريرها، أن ما عمد إليه جيش الدفاع اإلسرائيلي من (2/1-جملس حقوق اإليسان مبوجب قرار )دإ

املديية مفرط وعشوائي للقوة يتجاوز احلجج املعقولة للضرورة العسكرية، ومل مييز إطالقا بني األعيان  استخدام
صارخا للقايون الدويل اإليساين إضافة إىل العديد من املالحظات اليت  ايتهاكاا شكل ممواألهداف العسكرية، 

إسرائيل للقايون الدويل اإليساين مال التوصيات اليت  ايتهاكاتأشار إليها التقرير واليت ال تكاد ختلو من 
املدافعني عن حقوق اإليسان إىل إسرائيل تضمنت مجلة امور  قدمتها املمالة اخلاصة لألمني العام املعنية حبالة

األرض الفلسطينية احملتلة، واحرتام قرارات هيئات األمم أملتحدة، والوفاء بالتزاماهتا مبوجب  احتاللمنها إهناء 
4القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.

 

                                                           
بشأن األثار القايويية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة، على موقع حمكمة العدل  أيظر الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية 1

. أطلع pdf-07-ry_2004cij.org/homepage/ar/advisory/adviso-http://www.icj.09الدولية على الرابط التايل: 
 .01/09/2014عليه 

 .4تقرير املفوضية السامية املرجع السابق، ص  2
 .6املرجع يفسه، ص  3
 .15و 6،7، صاملرجع يفسه 4

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
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 الخاص بأصحاب المصلحةوق اإلنسان تقرير المفوضية السامية لحق .3

)ج( من قرار جملس 15حكام الفقرة وهو تقرير موجز تعده املفوضية السامية حلقوق اإليسان وفقا أل  
  1حقوق اإليسان من أصحاب املصلحة.

أشار املوجز هو األخر إىل العديد من املالحظات اليت ابدهتا املنظمات غري احلكومية واهليئات احلقوقية والقضائية 
 االعرتافإىل خروقات إسرائيل للقايون الدويل اإليساين، فقد ذكرت منظمة العفو الدولية برفض إسرائيل 

اإليسان على األراضي الفلسطينية احملتلة. كما دعت القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق  بايطباق
 االمتاالالدوري الشامل واجمللس إىل حث إسرائيل على  باالستعراضجلنة احلقوقيني الدولية الفريق العامل املعين 

للفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية حول النتائج القايويية املرتتبة على تشييد جدار يف األراضي 
الذي  اإلسرائيليةكما أعربت مؤسسة احلق عن بالغ قلقها من قرار حمكمة العدل العليا   2ية احملتلة.الفلسطين

 االغتيالبعدم مشروعية ممارسة إسرائيل  االعرتاف، والذي أمهل 2006هذه احملكمة يف عام  اختذته
  3املستهدفة. غتياالتاالباإلفالت من العقوبة بشأن تنفيذهم  اإلسرائيلينياملستهدف. ومتتع العسكريني 

من كل اجلهات ملدى تطابق  لالستعراض)أ(و)ب(و)ج(، قد احاطت الدولة اليت ختضع 15وهكذا جند أن الفقرة 
تقريرها الوطين مع تقرير اهليئات التعاهدية واإلجراءات اخلاصة وبأصحاب املصلحة من منظمات غري حكومية 

 وهيئات حقوقية وقضائية يف جمال حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.

 الدوري الشامل إلسرائيل الستعراضباتقرير الفريق العامل المعني  .4

ديسمرب  15إىل 1الدوري الشامل دورته الاالاة يف الفرتة من  باالستعراضد الفريق العامل املعين عق  
، وأختار 2008ديسمرب  4املتعلق بإسرائيل يف اجللسة الاامنة املعقودة يف  االستعراض، وأجرى 2008

اجملموعة الاالثية(: ) املقررينحالة حقوق اإليسان يف إسرائيل جمموعة  استعراضاجمللس، من أجل تيسري 

                                                           
)ب( من قرار جملس حقوق اإليسان" مسند رقم: 15أيظر تقرير موجز اعدته املفوضية السامية حلقوق اإليسان وفقا للفقرة  1

A/HRC/WG.6/3/ISR/3 على الرابط التايل: 01،ص .
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_3_A.p

df  01/09/2014أطلع عليه يوم. 
 .2فوضية السامية املرجع السابق، ص تقرير امل 2
 .11املرجع يفسه، ص  3

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_3_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_3_A.pdf
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الفريق العامل هذا التقرير املتعلق بإسرائيل يف اجللسة الاايية عشر  اعتمدوقد  مجهورية كوريا وأذربيجان وييجرييا.
2008.1ديسمرب  9يف 

 

املتمال يف عرض احلالة من طرف إسرائيل، واحلوار  االستعراضتناول التقرير موجز مداوالت عملية   
ومخسون توصية، حناول  اثنانوتوصيات مشلت  باستنتاجاتالتفاعلي وردود إسرائيل، وخلص تقرير الفريق 

إسرائيل للقايون الدويل اإليساين واليت تتمال  بايتهاكاتالرتكيز على أهم التوصيات الواردة يف التقرير اخلاصة 
 يلي: فيما

طالبت بوركينا فاسو، إسرائيل ببذل جهودها من اجل تنفيذ مجيع حقوق اإليسان  (:01توصية )ال ( أ
مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإليسان، فيما يتعلق حبالة  التزاماهتامجيع التدابري لكفالة وفائها جبميع  واختاذ

 "غزة".

إسرائيل مبواءمة تشريعاهتا الوطنية مع احكام الصكوك الدولية اليت  أذربيجانطالبت  (:03التوصية ) ( ب
 صادق عليها.

 القايون الدويل اإليساين يف احلرب ضد اإلرهاب. احرتامالسويد بكفالة  طالبت(: 30التوصية ) ( ج

بالقايون الدويل  التزامهاطالب هبا العديد من الوفود وتتمال يف دعوة إسرائيل بكفالة  (:32التوصية ) ( د
حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، يف األراضي الفلسطينية احملتلة واجلوالن السوري احملتل، على حنو ما 

2مجيع قرارات األمم املتحدة. واحرتامأشارت إليه اهليئات الدولية وحمكمة العدل الدولية، 
 

 بالتزاماهتاتمال يف دعوة إسرائيل بالتقيد طالبت هبا العديد من الدول، وت(: 52إلى 33التوصية ) ( ه
، وخباصة اتفاقية جنيف الرابعة، فيما يتصل حبماية املدييني (1949)مبوجب اتفاقيات جنيف األربع لعام 

 ايتهاكا( تصب كلها يف املواضيع اليت تشكل 52إىل  32اخلاضعني لسلطتها، وكل التوصيات اليت وردت من )
 للقايون الدويل اإليساين.

ومخسون توصية، وبالرغم  اثنانالذي خضعت له إسرائيل بقبول سبعة توصيات من بني  االستعراضوأيتهى 
جلميع التوصيات الواردة يف  باالستجابةمن التجاوب احملدود من قبل إسرائيل مع اجملتمع الدويل، وبعدم التعهد 

تقرير الفريق العامل املعين باإلستعراض الدوري الشامل، إال أن خضوع إسرائيل يف حد ذاته للمساءلة كباقي الدول 
                                                           

 ، على الرابط التايل:A/HRC/10/76أيظر تقرير الفريق العامل املعين باإلستعراض الدوري الشامل اخلاص بإسرائيل مسند رقم:  1
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_10_76_Israel_A.pdf 

 .02/09/2014أطلع عليه يوم 
 .28، املرجع السابق، ص A/HRC/10/76اخلاص بإسرائيل مسند رقم: تقرير الفريق العامل املعين باإلستعراض الدوري الشامل  2

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_10_76_Israel_A.pdf
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لآللية اإلستعراض الدوري الشامل، يعد طفرة ويقلة إجيابية لتسوية العديد من املسائل اجلوهرية اليت ختص القايون 
 ان والقايون الدويل اإليساين. الدويل حلقوق اإليس

 وعودتها بشروط.حقوق اإلنسان ثانيا: تعليق إسرائيل تعاونها مع مجلس 

يعد البند السابع من جدول أعمال اجمللس املعنون "حبالة حقوق اإليسان يف فلسطني ويف األراضي العربية 
جلسات اجمللس، وما صدر من قرارات هامة احملتلة األخرى"، من اهم البنود اليت تؤرق إسرائيل أثناء مشاركتها 

 .2008/2009، جراء عدواهنا على غزة يف شتاء اإلسرائيلية بااليتهاكاتخاصا  اهتماماتعطي 

الدوري الشامل حسب رزيامة اجلولة الاايية من  لالستعراضومن املتوقع أن ختضع إسرائيل للمرة الاايية 
. غري أن إسرائيل 2013جايفي  29، بتاريخ 2013ة عشر لعام الدوري الشامل يف الدورة اخلامس االستعراض

للقايون  ايتهاكاهتابسبب  ايتقادهاجمللس ضدها، من خالل  باحنيازأعلنت مقاطعة دورات اجمللس حبجة ما تصفه 
الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة. مما ادى برئيس جملس حقوق 

 1لفرتة وجيزة. االجتماعالوفد اإلسرائيلي وأمر بتعليق  إعالن بتغيبرمييجيوش  -إليسان السفري البولندي ا

وقد جاء إعالن املقاطعة من طرف وزير خارجية إسرائيل حيث أعلن قبل عام ويصف بقطع العالقات مع 
 يف الضفة الغربية. الفلسطينينيشكيل جلنة للتحقيق يف األثار السلبية للمستوطنات على بتاجمللس إثر قراره األخري 

العالقات مع اجمللس بناء على مساع بذلتها الدول الغربية يضمان  استئنافغري ان رئيس الوزراء بنيامني قرر مؤخرا 
سرائيل. وطرحت إسرائيل خالهلا شرطني ضد إ واستخدامهآلية حُتول دون تأثري النفوذ العددي للدول العربية داخله 

 :نالتعاو  الستئناف

األورويب على مقاطعة مداوالت اجمللس اليت جتري حتت البند السابع  حتاداالأن توافق دول  الشرط األول:
من جدول أعمال اجمللس، املعنون "حبالة حقوق اإليسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى"، 

  2وتعهدت الدول األوروبية إلسرائيل أن تقاطع مناقشة البند على مدى الدورتني القادمتني.

يف اجمللس، خالفا للوضع السابق  األوروبيةيتمال يف قبول إسرائيل عضوا يف جمموعة الدول : الشرط الثاني
الذي مل تكن فيه عضوا يف أي جمموعة، مما افقدها القدرة على التأثري يف جدول أعمال اجمللس. وقد لوحت 

اإليسان إذا مل تتم املوافقة  الكلي من جملس حقوق بايسحاهباإسرائيل خالل مفاوضاهتا مع جمموعة الدول الغربية 

                                                           
الدوري الشامل وحقوق اإليسان وإسرائيل: على احملك" مقال منشور على موقع منظمة العفو الدولية. املوقع:   االستعراضبيرت سبلينرت،"آلية  1

ww.amnesty.org/ar/2013/01/30/7182/http://w  04/09/2014أطلع عليه يوم. 
 الدوري الشامل. لالستعراضمبا فيها الدورة اليت ختضع فيها إسرائيل  2

http://www.amnesty.org/ar/2013/01/30/7182/
http://www.amnesty.org/ar/2013/01/30/7182/
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دى بالدول األوروبية باملوافقة باإلمجاع على هذا الشرط بعد الضغط على كل أعلى ضمها للمجموعة الغربية، مما 
  1إسرائيل إىل اجملموعة. ايضمامبسحب حتفظاهتا حيال  وإيرلندامن تركيا وإيسلندا 

عمال اجمللس، أصدر جملس حقوق اإليسان مقررا دعا فيه املشاركة يف أ واستئنافهاوعلى إثر عودة إسرائيل  
 (60/251) تعاوهنا مع آلية استعراض الدوري الشامل، مبا يتفق مع قرار اجلمعية العامة رقم استئنافإسرائيل 

الدوري الشامل إلسرائيل،  االستعراضومرفقاته، كما قرر اجمللس تغيري موعد  ،(5/1)وقرار جملس حقوق اإليسان 
الدوري الشامل على  لالستعراض، ليكون يف الدورة السابعة عشر للفريق العامل املعين 2013بغية إجرائه يف عام 

2أبعد تقدير.
 

 (.2013أوضاع إسرائيل الجولة الثانية في الدورة السابعة عشر لسنة ) استعراضثالثا: 

بعد جناح إسرائيل بفرض شرطيها على اجملموعة األوروبية لعودهتا إىل جملس حقوق اإليسان، وبعد صدور 
الذي دعا فيه إسرائيل  ،2013جايفي  29، املؤرخ يف A/HRC/OM7/1رقم مقرر جملس حقوق اإليسان 

لها باخلاص حبقوق الدوري الشامل، خضعت إسرائيل بعد ذلك لفحص سج االستعراضتعاوهنا مع آلية  استئناف
الدوري الشامل يف الدورة السابعة عشر وفق ما قرر جملس حقوق اإليسان، وأتبع  االستعراضاإليسان موجب آلية 

يف اجلولة األوىل من تقدمي التقرير الوطين من قبل الدولة  اتبعهاالدوري الشامل يفس اإلجراءات اليت  االستعراض
 املعاهدات واجلهات املعنية.، وتقرير هيئات لالستعراضاليت ختضع 

 2013التقرير الوطني اإلسرائيلي لسنة  .1

 16/21جاء التقرير الوطين اإلسرائيلي مقدم وفق احكام الفقرة اخلامسة من قرار جملس حقوق اإليسان    
 إىل الوثائق الاالث اإلسناد االستعراضاليت تنص على أيه سيواصل يف اجلولة الاايية واجلوالت الالحقة من 

الفقرة السادسة منه على أيه ينبغي يف  اشرتطت( من قرار جملس حقوق اإليسان. كما 15املبينة يف الفقرة )

                                                           
. على الرابط التايل: 2013أكتوبر  29، 3163جملس حقوق اإليسان" جريد األخبار العدد رقم  "ختصي "أيظر حممد بدير، " إسرائيل  1

akhbar.com/node/195958-http://www.al  04/09/2014أطلع عليه يوم. 
 ، على الرابط التايل: :2013جايفي  29، املؤرخ يف A/HRC/OM7/1أيظر مقرر جملس حقوق اإليسان رقم  2

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC/OM/7/1_Israel_A.pdf 
 .04/09/2014أطلع عليه يوم 

http://www.al-akhbar.com/node/195958
http://www.al-akhbar.com/node/195958
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC/OM/7/1_Israel_A.pdf
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الرتكيز على جوايب منها تنفيذ التوصيات اليت قبلت والوقوف  االستعراضاجلولة الاايية واجلوالت الالحقة من 
  1.االستعراضعلى التطورات املتعلقة حبالة حقوق اإليسان يف الدولة موضوع 

وعلى هذا األساس جاء التقرير الوطين إلسرائيل مؤكدا تنفيذ التوصيات اليت وافق عليها يف اجلولة األوىل    
الدوري الشامل كما سبقت اإلشارة إليه، وتطرق أيضا إىل جل التطورات املتعلقة حبالة حقوق  االستعراضمن 

وهذه  2سلطتها بتعزيز ومحاية حقوق اإليسان. باهتمامتوحي  إسرائيليةاإليسان يف إسرائيل بالصياغة وبنظرة 
الصياغة اليت تنتهجها إسرائيل يف تقاريرها الوطنية ليست مقصورة عليها دون غريها، بل أن كل الدول اليت 

بالشرعية الدولية حلقوق اإليسان واملعاهدات  التزامهاالدوري الشامل حتاول إثبات مدى  لالستعراضختضع 
األخرى، غري أن الواقع هو الذي يابت مدى صحة وكذب تقارير الدول وسنرى موقف هيئات  الدولية

 3واإلجراءات اخلاصة ومن اجلهات املعنية من التقرير الوطين إلسرائيل. املعاهدات

 ئات المعاهدات واإلجراءات الخاصةتقرير هي .2

أصدرت هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة تقريرها الذي مت جتميع معلوماته من قبل املفوضية    
 السامية حلقوق اإليسان، اخلاص بإسرائيل والذي مت من خالله التطرق إىل ثالثة حماور أساسية.

الدولية، حسب  ، الذي أدرج فيه يطاق التزامات إسرائيلللمعلومات األساسية واإلطار صاخ المحور األول:
األول إلسرائيل فهي مل تصادق إال على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف  االستعراضاألجراء املتخذ بعد 

 األمم التفاقية املكمل واألطفال النساء وخباصة باألشخاص االجتار ومعاقبة وقمع منع (، بروتوكول2012سنة )
 (. 2008الوطنية يف سنة ) عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة

الذي الحظت فيه املفوضية السامية حلقوق  المحور الثاني الخاص بالتعاون مع آليات حقوق اإلنسان:
على قافلة  اإلسرائيليةمع بعاة تقصي احلقائق بشأن الغارة اليت شنتها قوات الدفاع  اإليسان عدم تعاون إسرائيل

، وقد الحظت اللجنة اخلاصة 2012مايو  14إسرائيل مع اجمللس يف املساعدات اإليسايية الرتكية. كما علقت 
من السكان العرب  هماملعنية بالتحقيق يف املمارسات اإلسرائيلية اليت متس حقوق اإليسان للشعب الفلسطيين وغري 

                                                           
http://daccess-، على الرابط التايل: 2011أفريل  12، املؤرخ يف A/HRC/RES/16/21أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  1

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement-dds  أطلع عليه يوم
04/09/2014. 

 ، على الرابط التايل:2013أكتوبر  28، بتاريخ A/HRC/WG.6/17ISR/1أيظر التقرير الوطين إلسرائيل، رقم  2
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILSession15.aspx   04/09/2014أطلع عليه يوم . 

 . على الرابط التايل:6،2، ص A/HCR/WG.6/15/ISR/2أيظر تقرير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة إلسرائيل رقم  3
.htmlods.un.org/TMP/8053510.78510284-http://daccess  05/09/2014. أطلع عليه يوم. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILSession15.aspx
http://daccess-ods.un.org/TMP/8053510.78510284.html%20%20أطلع%20عليه%20يوم%2005/09/2014


 ي اإلنسان دور المجلس في تنفيذ القانون الدولي                      :لثانيا فصلال

 

267 
 

قتها مع كما علقت إسرائيل عال  1عدم تعاون إسرائيل معها يف تنفيذ مهام واليتها. استمراريف األراضي احملتلة 
  2012.2املفوضية السامية كذلك يف ماي 

المتعلقة بحقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون ا زاماتهتلال المحور الثالث الخاص بتنفيذ إسرائيل
فقد الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري أن اجملتمع اإلسرائيلي يتألف من الدولي اإلنساني: 

قطاعني أحدمها يهودي واآلخر غري يهودي، وأوصت اللجنة إسرائيل بأن تتصدى للعنصرية وكره األجايب، وتدين 
نصرية، وحات اللجنة إسرائيل بشدة ما يصدر عن املسؤولني العامني والقادة السياسيني والدينيني من تصرحيات ع

يف األراضي  الفلسطينينيعلى حظر سياسات العزل العنصري اليت تؤثر بشكل غري متناسب على السكان 
آليات مراقبة موظفي إيفاذ  استقاللكما أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإليسان عن قلقها إزاء   3الفلسطينية احملتلة.

 ادعاءات أسفرت عن إجراءات حتقيقات جنائية وصدور أحكام رغم وجود القايون وإزاء قلة عدد احلاالت اليت
مفرط للقوة. كما كرر جملس حقوق  واستخدامتتعلق بأعمال تعذيب ومعاملة قاسية أو ال إيسايية أو مهينة 

 القايويية مبوجب اللتزاماهتا باالمتاال، مطالبة إسرائيل 2012مارس 22املؤرخ يف  19/16اإليسان يف قراره 
، والكف فورا عن بناء (2004) كمة العدل الدوليةحمل الرأي االستشاريالقايون الدويل على النحو املشار إليه يف 

اجلدار العازل يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وتفكيك ما ايشئ فيها وإلغاء اإلجراءات التشريعية والتنظيمية املتصلة 
ال تنطبق على  االتفاقيةضت اللجنة رأي إسرائيل الذي يعترب أن بذلك، ودفع التعويضات النامجة عن ذلك. ورف

األراضي الفلسطينية احملتلة، ملخالفته رأي هيئات املعاهدات ورأي حمكمة العدل الدولية، حيث الحظت اهليئات 
الناشئة عن القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين تنطبق على مجيع  االلتزاماتمجيعها أن 

األشخاص الذين خيضعون للوالية القضائية لدولة طرف أو لسيطرة فعلية. كما أكد جملس حقوق اإليسان 
على األراضي الفلسطينية اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدييني يف أوقات احلرب  ايطباقواجلمعية العامة 

  1967.4فيها القدس الشرقية، وعلى األراضي العربية األخرى اليت حتتلها إسرائيل منذ عام  مبا ،احملتلة

أشار املوجز الذي اعدته املفوضية السامية حلقوق اإليسان إىل املعلومات املقدمة تقرير أصحاب المصلحة.  .3
()ج( قرار جملس 5من طرف ثالثة وعشرون جهة من اجلهات املعنية، وقد جاء املوجز وفق أحكام الفقرة )

لاايية من ( بالرتكيز يف اجلولة ا6، كما الزمت الفقرة )2011 أبريل 12املؤرخ يف  (،16/21)حقوق اإليسان 

                                                           
 .7،6، املرجع السابق، ص A/HCR/WG.6/15/ISR/2تقرير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة إلسرائيل رقم  1
 .9املرجع يفسه، ص  2
 10املرجع يفسه، ص  3
 .20،18املرجع يفسه، ص  4
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على جوايب منها تنفيذ التوصيات اليت قبلت والوقوف على التطورات املتعلقة حبقوق اإليسان يف  االستعراض
  1.االستعراضالدولة موضوع 

ووفقا هلذه األحكام، فقد أثار التقرير العديد من اجلوايب اليت ختص حقوق اإليسان والقايون الدويل 
 التزمتالدوري الشامل اخلاص بإسرائيل والتوصيات اليت  االستعراضاألوىل من اإليساين اليت أثريت يف اجلولة 

إسرائيل بتنفيذها. حناول التطرق إىل أهم املواقف اليت أثارهتا اجلهات املعنية اخلاصة باملوقف اإلسرائيلي من تنفيذ 
 توصياهتا.

توصيات هيئات املعاهدات فيما  دعت املنظمات غري احلكومية إسرائيل تنفيذ: الدولية االلتزاماتنطاق   ( أ
يتعلق باملساواة وعدم التمييز، وإىل التوصية املنباقة عن اجلولة األوىل بشأن إيشاء مؤسسة وطنية حلقوق 

2اإليسان وهي توصية مل تقدم إسرائيل ردا عليها.
 

جملس فقد الحظت منظمة العفو الدولية أيه بعد أن قرر  تعاون إسرائيل مع آليات حقوق اإلنسان:  ( ب
فاد بعاة لتقصي احلقائق من أجل التحقيق يف تأثري إيشاء املستوطنات اإلسرائيلية، أعلنت يحقوق اإليسان إ

إسرائيل توقفها عن التعاون مع اجمللس. كما صرحت جلنة احلقوقيني الدولية بأن إسرائيل مل تقدم تقريرها 
  3 املواد اإلباحية.األطفال يف واستغاللالدوري بشأن بيع األطفال وبغاء األطفال 

أدلت املنظمات غري الدولية في مجال حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني:  االلتزاماتتنفيذ   ( ج
احلكومية بالعديد من املالحظات يف هذا اجلايب من أمهها مسألة املساواة وعدم التمييز بني املواطنني، فقد 

ا اليهود على حساب مواطنيها من غري اليهود وذلك من الحظ مركز املساواة، أن إسرائيل حتايب مواطنيه
خالل سياسات الدولة والتدابري التشريعية وأحكام حماكمها وعمل مؤسساهتا الرمسية، كما دعا املركز إسرائيل 
مبكافحة التمييز العنصري الذي يتعمده القادة السياسيني والدينيني. كما أفاد اجمللس الفلسطيين ملنظمات 

اإلداري بطريقة ال تستويف  االحتجازإجراء  باستخدام اإلسرائيليةسان تعسف السلطة العسكرية حقوق اإلي
 العفو منظمة املعايري احملددة مبوجب القايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان. كما الحظت

 حبماية املتعلقة الرابعة جنيف واتفاقية حلقـوق اإليسان الدويل القايون أن تنكر تزال ال إسرائيل أن الدولية
 ذات للتوصيات تستجيب ال إسرائيل وأن احملتلة، الفلسطينية األراضي على تنطبق احلرب أوقات يف املدييني

                                                           
 . على الرابط التايل 6،2، ص A/HCR/WG.6/15/ISR/3تقرير موجز أعدته املفوضية اخلاص باجلهات املعنية املتعلق بإسرائيل رقم  1

-dds-http://daccess
EN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/G أطلع عليه يوم .

05/09/2014. 
 .املرجع يفسه 2
 .3،2املرجع يفسه، ص 3

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElement
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 مـع خالف على إسرائيل بأن املنظمة وأفادت. األول الشامل الدوري خـالل االستعراض قُـدِّمت الـيت الصلة
 املتحدة األمـم ومعاهدات اتفاقيات مجيع أن تعترب اليت الدولية العدل حمكمة مع ذلك يف مبا الدويل، تمـعجملا

 املستوطنات إيشاء ذلك أن إىل ويضاف. احملتلة الفلسطينية األراضي على تنطبق إسرائيل عليها صدَّقت اليت
من توطني سكاهنا املدييني يف  االحتالل سـلطات متنـع اليت الرابعة جنيف التفاقية ايتهاكا   يشكل اإلسرائيلية

 اإليسان حقوق جملس عـن الـصادرة القرارات بتنفيذ إسرائيل قيام عدم إىل . وأشارتاحتلتهااألراضي اليت 
 عن فضال   احملتلة، العربية األراضي من وغريهـا احملتلة الفلسطينية األرض بشأن األمن وجملس العامة واجلمعية
 حقوق جملس وحات. فيها طرفا   إسرائيل دخلت اليت اإليسان حلقوق الدولية املعاهدات عن الناشئة التزاماهتا
1الدويل اإليساين. القايون ذلك يف مبا مبوجب القايون الدويل، التزاماهتابتنفيـذ  إسـرائيل مطالبة على اإليسان

 

 (.2013الدوري الشامل إلسرائيل. للجولة الثانية ) باالستعراضتقرير الفريق العامل المعني  .4

، 5/1الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملس حقوق اإليسان  باالستعراضعقد الفريق العامل املعين   
املتعلق بإسرائيل يف  االستعراض. وأجرى 2013يوفمرب  وأولأكتوبر  21دورته السابعة عشر يف الفرتة ما بني 

فريق  باختيار. وكلف جملس حقوق اإليسان الرئيس 2013أكتوبر  29عشر املعقودة يف اجللسة الرابعة 
وية من سرياليون، ومجهورية فنزويال البولفارية، احلالة يف إسرائيل املك استعراض املقررين )جملموعة الاالثية(، لتسيري

وأعتمد الفريق العامل التقرير املتعلق عفيتار مايور، املمال الدائم للبعاة.  -وترأس وفد إسرائيل  وملديف.
 2013.2يوفمرب  1بإسرائيل يف جلسته التاسعة عشر بتاريخ 

من جايب الدولة  االستعراضالتقرير على حمورين أساسني خص األول مبوجز مداوالت عملية  احتوى
والتوصيات اليت تقدمها ممالي الدول إلسرائيل،  لالستنتاجاتوممالي الدول. أما احملور الااين فتم ختصيصه 

 حناول التطرق إىل أهم التوصيات اليت تصب يف موضوع دراستنا.

التمييز ضد  ادعىمت عرض املداوالت بداية بتدخل ممال إسرائيل الذي : االستعراضمداوالت عملية  ( أ
ائيل لست عضوا يف أي جمموعة إسرائيل بسبب البند السابع من جدول أعمال جملس حقوق اإليسان، وأن إسر 

 االستعراضجغرافية، اليت كايت من بني أسباب جتميد عالقة إسرائيل مبجلس حقوق اإليسان، وعودة إسرائيل إىل 
إىل التعليقات والتوصيات  لالستماعالدوري الشامل جاءت لتؤكد احرتامها هلذه العملية. وأضاف الوفد أيه أتى 

                                                           
 .13،12،11، املرجع السابق، ص A/HCR/WG.6/15/ISR/3تقرير موجز أعدته املفوضية اخلاص باجلهات املعنية املتعلق بإسرائيل رقم  1
. 3. ص 2013ديسمرب  19، املؤرخة يف A/HRC/25/15الدوري الشامل، إسرائيل، وثيقة رقم  باالستعراضأيظر تقرير الفريق العامل املعين  2

dds-http://daccess-على الرابط التايل: 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

09/09/2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
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 االستعراضقدم تقريرا عن تنفيذ التوصيات اليت وردت خالل اجلولة األوىل من اليت سيدرسها عن كاب، وأيه سي
مع  بايتظام( أن إسرائيل تعمل 2008األول ) االستعراضالدوري الشامل. وأدعى ممال إسرائيل مالما سبق يف 

  1هيئات دولية وحملية خمتلفة ومنظمات غري حكومية معنية بقضايا حقوق اإليسان.

وفدا ببيايات خنص بالذكر أهم البيايات اليت ادلت هبا بعض  (73)وخالل جلسة احلوار التفاعلي، أدىل 
إسرائيل بتنفيذ توصياهتا. فقد أعربت كل من مقدوييا وتويس وييكاراغوا ومجهورية فنزويال  التزاماتالوفود خبصوص 

األول مل تنفذ وطالبوا بتوضيح بشأن التقدم  ضاالستعرالعديد من التوصيات املقدمة يف لالبولفارية عن أسفهم 
احملرز يف تنفيذ التوصيات املقدمة خالل اجلولة األوىل وأعربت كل من اجلزائر وكوبا ومجهورية إيران اإلسالمية عن 

وإزاء هذه السابقة  .الدوري الشامل االستعراضوقواعد  إلجراءاتاملستفحل  االمتاالقلقهم البالغ إزاء عدم 
. كما الحظت عمان أن العديد من التوصيات مل تنفذ، ودعت اجملتمع االستعراضآلية  اليت تعرضت هلا اخلطرية

  2اإلجراءات الالزمة لوقف العدوان اإلسرائيلي. اختاذالدويل إىل 

 باالستعراضوالتوصيات لفريق العامل املعين  االستنتاجاتجاء يف مقدمة والتوصيات:  االستنتاجات ( ب
الدوري الشامل إلسرائيل، تعهد إسرائيل بالنظر يف التوصيات املقدمة أثناء احلوار التفاعلي اليت ادرجت يف التقرير، 

الدورة اخلامسة والعشرين  ايعقادوسوف تقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب، على أن ال يتعدى ذلك موعد 
  2014.3جمللس حقوق اإليسان يف مارس 

 الدوري الشامل إلسرائيل على مائتني وسبعة وثالثون باالستعراضر الفريق العامل املعين تقري احتوىوقد 
، وقد جاءت أغلب التوصيات تصب يف مطالبة االستعراض( توصية، قدمت من أغلب الوفود املشاركة يف 237)

مع مجيع آلياته ومع  باملشاركة من جديد مشاركة كاملة مع جملس حقوق اإليسان، مبا يف ذلك بااللتزامإسرائيل 
 بايتهاكاتالدوري الشامل األول املتعلقة  االستعراضلتوصيات  واالمتاالاملفوضية السامية حلقوق اإليسان، 

القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، والتصديق على يظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية 
مبوجب النظام األساسي، والتقيد بأحكام  االلتزاماتعلى حنو كامل مع مجيع  الدولية، وموائمة تشريعاهتا الوطنية

القايون الدويل اإليساين، ال سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والتصديق على الربوتوكولني اإلضافيني األول والااين لعام 
ج يف البند السابع من ، وتنفيذ مجيع قرارات جملس حقوق اإليسان ذات الصلة، مبا فيها تلك اليت تندر 1977

حمكمة العدل الدولية بشأن اجلدار  تهأصدر  لذيا للرأي االستشاريجدول أعمال اجمللس، والتنفيذ الكامل 
حبق مجيع الالجئني الفلسطينيني  واالعرتافعن طريق إقامة املستوطنات غري القايويية،  االستعمارووقف  الفاصل،

                                                           
 .5، املرجع السابق، ص A/HRC/25/15الدوري الشامل، إسرائيل، وثيقة رقم  باالستعراضتقرير الفريق العامل املعين  1
 7،13املرجع يفسه، ص  2
 املرجع يفسه. 3
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يف العودة إىل وطنهم على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة، ووضع حد للهجمات العسكرية ضد 
  1....إخل.الفلسطينينيالسكان املدييني، وممارسة أعمال القتل املستهدف، وتعذيب وسوء معاملة السجناء 

 موقف إسرائيل من التوصيات. .5

 29( اليت قدمت خالل اجلولة الاايية يف 237إسرائيل التوصيات املائتان وسبعة وثالثون ) استعرضت   
مائة ومخسة  واعتمدتالدوري الشامل،  باالستعراض، املرفقة بتقرير الفريق العامل املعين 2013أكتوبر 

 2التوصيات: ستعراضهااإسرائيل املنهجية التالية لدى  اعتمدت( توصية بشكل كامل أو جزئي، وقد 105)

التوصيات اليت حتظى بتأييد كامل من إسرائيل حسب تقريرها هي التوصيات التي تحظى بتأييد كامل:  ( أ
التوصيات اليت إما يفذت بالفعل أو حتظى بتأييد الدولة من حيث اجلوهر، وتسلم إسرائيل من حيث املبدأ 

عىن احلريف، ولكنها تظل ملتزمة ببذل اجلهود لتحقيق أيه ال ميكن هلا تطبيق كل ما هو وارد يف التوصيات بامل
وقد أيدت إسرائيل يف هذا الشق من التوصيات اليت وافقت عليها ما يقرب عن مخسني  3املذكور. األهداف

توصية تراوحت بني التوصيات اليت ختص الصكوك الدولية واألطر التشريعية، والتعاون مع وكاالت األمم 
افحة العنصرية والتمييز، وحقوق األقليات وقضايا اهلجرة واللجوء وحماربة اإلرهاب املتحدة وهيئاهتا، ومك

4.وغريها وعملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية
 

إسرائيل أهنا ممتالة هلا جزئيا، أو اليت  اعتربهتاوهي التوصيات اليت  التوصيات التي تحظى بتأييد جزئي: ( ب
تؤيدها من حيث املبدأ، يف حني تقر قصور جهودها أو أن جهودها ال ترقى إىل درجة املمارسة اجليدة. وقد 

 مس هذا النوع من التوصيات كذلك جل اجلوايب اليت حظيت بتأييد كامل.

بتنفيذها يف املرحلة احلالية  االلتزامسرائيل هي التوصيات اليت ال ميكن إل التوصيات التي ال تحظى بتأييد: ( ج
ألسباب أدعت أهنا خمتلفة، مبا فيها األسباب املتعلقة بالقوايني أو السياسات، ومن بني هذه التوصيات أيضا 

                                                           
 .17،40، املرجع السابق، ص A/HRC/25/15الدوري الشامل، إسرائيل، وثيقة رقم  باالستعراضتقرير الفريق العامل املعين  1
لطوعية، أيظر تقرير الفريق العامل املعين باإلستعراض الدوري الشامل إلسرائيل )إضافة( ، آراء بشأن االستنتاجات أو التوصيات ، وااللتزامات ا 2

. على الرابط 3،1، ص 2014مارس  20، املؤرخة يف A/HRC/25/15/Add.1، وثيقة رقم االستعراضدمة من الدولة موضوع والردود املق
التايل:  

arSessions/Session25/Pages/ListReports.asphttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Regul
x  13/09/2014أطلع عليه يوم. 

 .2املرجع يفسه، ص  3
 .9،3املرجع يفسه، ص  4

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx
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من بينها التوصيات اليت  1توصيات رفضتها مجلة وتفصيال بدعوى أهنا تستند إىل تشويه أو حتريف للحقائق.
، من قبل دولة فلسطني ويعود رفض إسرائيل إىل هذه التوصيات 7-136إىل  1 -136 وردت يف الفقرات

بسبب مصطلح" دولة فلسطني"، كون اهنا تعرتض أساسا على وصف فلسطني بدولة، هذا بالرغم من 
 . 67/19الدولة الفلسطينية من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها رقم  اعتماد

الدوري الشامل الذي خضعت له إسرائيل يف اجلولة الاايية، أن إسرائيل كايت  الستعراضايتضح من خالل 
للقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، فالتوصيات الواردة  ايتهاكاهتاحمل إمجاع دويل خبصوص 

إسرائيل بتعهداهتا الدولية  التزاملى عدم يف تقرير الفريق العامل املعين اليت بلغت مائتان وستة وثالثون توصية دليل ع
الدوري الشامل إال أهنا  لالستعراضوبعدم تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا، وبالرغم من خضوع إسرائيل 

ظمها القايون الدويل اإليساين نأبدت بعض التحفظات على حق جملس حقوق اإليسان يف النظر إىل املسائل اليت ي
هذا بالرغم من موافقتها على الكاري من التوصيات اليت ختص جوايب كارية  2حقوق اإليسان، عراضاستيف سياق 

من القايون الدويل اإليساين، مث أن حتفظها يف هذا اجملال يأيت خمالفا لألحكام اليت أوردها قرار جملس حقوق 
مرتبط مبراعاة  االستعراضجتعل أساس ( اليت 2، يف املادة األوىل فقرة )2007جوان  15املؤرخ يف  5/1اإليسان 

فمجلس حقوق اإليسان مل يتجاوز صالحياته  3أحكام القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليسان.
املوكلة إليه مبوجب القايون، مما جيعل حتفظ إسرائيل يف هذا اجلايب ليس له أي سند قايوين. وهذا ما يؤكد مدى 

مة األمم املتحدة يف خضوعها ظالدوري الشامل ودورها يف إلزام مجيع الدول األعضاء يف من االستعراضأمهية آلية 
وضع حقوق اإليسان من خالل تقارير الدول  استعراضالدوري الشامل الذي يتم من خالله  االستعراضلعملية 

ومقاريتها بتقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة وتقارير اجلهات املعنية كاملنظمات غري احلكومية 
الدوري الشامل أمهية كبرية للتوصيات اليت تعرض على  االستعراضواملؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، ويويل 

خاصة منها التوصيات اليت حتظى مبوافقة الدولة فتنفيذها جيب أن يكون يف املقام  تعراضلالسالدولة اليت ختضع 
أن الدورة القادمة، ستخضع الدولة  باعتباراألول من قبل الدولة املعنية، ويعتقد أن هذا التنفيذ ذو طبيعة إلزامية 

                                                           
لطوعية، أيظر تقرير الفريق العامل املعين باإلستعراض الدوري الشامل إلسرائيل )إضافة( ، آراء بشأن االستنتاجات أو التوصيات ، وااللتزامات ا 1

. على الرابط 2،3، ص 2014مارس  20، املؤرخة يف A/HRC/25/15/Add.1، وثيقة رقم االستعراضوالردود املقدمة من الدولة موضوع 
 التايل: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.asp
x  13/09/2014أطلع عليه يوم. 

ة، والردود تقرير الفريق العامل املعين باإلستعراض الدوري الشامل إلسرائيل )إضافة( ، آراء بشأن االستنتاجات أو التوصيات ، وااللتزامات الطوعي 2
 .10، املرجع السابق، ص A/HRC/25/15/Add.1، وثيقة رقم االستعراضاملقدمة من الدولة موضوع 

، الفرع األول، 18/08/2007 يف املؤرخ" املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس مؤسسات بناء(: "5/1) رقم اإليسان حقوق جملس قرار أيظر 3
 .(، املرجع السابق2()2املادة ) الدوري الشامل االستعراضآلية 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx
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دولة لتنفيذ التوصيات قد يفقد آلية ال امتاالبتنفيذ التوصيات ويف حالة عدم  التزامهاإىل املسائلة عن مدى 
 الدوري الشامل وجملس حقوق اإليسان كل مصداقية وشرعية. االستعراض

أن كاري من الدول مل تدرج يف تقاريرها كما يالحظ من خالل دراستنا آللية االستعراض الدوري الشامل، 
( من قرار جملس 15نص الصريح للمادة )التزاماهتا الدولية خبصوص القايون الدويل اإليساين، هذا بالرغم من ال

( على صالحية اجمللس يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين، مما يتطلب إعادة النظر يف 5/1حقوق اإليسان )
 .لالستعراضالشروط الواجب إتباعها أثناء تقدمي التقرير بالنسبة للدولة اليت ختضع 

 الجسيمة لحقوق اإلنسان. باالنتهاكاتالخاصة  االستثنائيةالمطلب الثاني: الدورات 

(، مقابل سبعة 22وعشرون دورة استانائية) اثنانعقد جملس حقوق اإليسان منذ تأسيسه إىل يومنا هذا، 
وعشرون دورة عادية، ويأيت عقد هذه الدورات وفق ما يصت عليه احكام الفقرة العاشرة من قرار اجلمعية 

اليت عقدها جملس حقوق  االستانائيةالحظ أن جل الدورات . وامل2006مارس  15املؤرخ يف  60/251
اإليسان جاءت لتعاجل االيتهاكات اجلسيمة الناجتة عن االضطرابات والتوترات والنزاعات املسلحة الدولية وغري 

ينية الدولية اليت شهدهتا بعض الدول، مال االيتهاكات املتكررة اليت ترتكبها إسرائيل يف األراضي احملتلة الفلسط
 1 والنزاعات الداخلية اليت شهدهتا بعض الدول العربية مال ليبيا وسوريا.

اليت عقدها جملس حقوق اإليسان منذ يشأته إىل يومنا هذا، اليت  االستانائيةيتطرق إىل أهم الدورات 
اليت عقدها  االستانائيةاجلسيمة حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين. يتطرق إىل الدورات  االيتهاكاتعاجلت 

 االيتهاكاتإسرائيل يف األراضي الفلسطينية، مث  ارتكبتهااملتكررة اليت  لاليتهاكات استجابةجملس حقوق اإليسان 
 2 اجلسيمة األخرى اليت وقت يف كال من لبنان وليبيا واجلمهورية العربية السورية على النحو التايل.

 .) نموذجا( الجسيمة في األراضي الفلسطينية باالنتهاكاتالخاصة  االستثنائيةالفرع األول: الدورات 

اليت عقدها جملس حقوق اإليسان منذ يشأته إىل الدورة الواحد والعشرين  االستانائيةيتطرق إىل الدورات 
اجلسيمة حلقوق اإليسان والقايون الدويل  لاليتهاكاتخبصوص النزاع اإلسرائيلي الفلسطيين وطريقة معاجلته 

اإلسرائيلي يف حق الفلسطينيني، من خالل تقاريره ومقرراته وقراراته وذلك على  االحتالل ارتكبهااإليساين اليت 
  النحو التايل:

                                                           
أيظر موقع جملس حقوق اإليسان على الرابط التايل:  1

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx  12/90/2014أطلع عليه يوم. 
 املرجع يفسه. 2

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
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 أوال: حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة:)الدورة األولى(

للطلب الذي تقدم به املمال الدائم لتويس لدى  استجابةإليسان، جاءت وهي أول دورة جمللس حقوق ا   
 30مكتب األمم املتحدة يف جنيف ورئيس جمموعة الدول العربية، إىل رئيس جملس حقوق اإليسان املؤرخ يف 

على خلفية التصعيد اخلطري للوضع يف  جمموعة الدول العربية اختذتهالذي ، بناء على القرار 2006جوان 
( دولة 21وأرفقت بالرسالة توقيعات تدعم الطلب املذكور من ) 1األخرى،فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة 

  2عضوا يف اجمللس.

جويلية  6و  5األوىل يف مكتب األمم املتحدة جبنيف يف  االستانائيةدورته  جملس حقوق اإليسانعقد   
وبإصدار قرار عن جملس حقوق  3بتقرير ختامي للمجلس، ايتهتخالل هذه الدورة جلستني، ، وعقد 2006

بأحكام القايون  وباإللزاماإليسان يطالب فيه إسرائيل بإهناء العمليات العسكرية يف األرض الفلسطينية احملتلة 
ه إرسال بعاة لتقصي احلقائق على الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان، كما أقر اجمللس يف ختام قرار 

1967.4حنو عاجل يرتأسها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
 

 ثانيا: األراضي الفلسطينية المحتلة ) بيت حانون(: )الدورة الثالثة(

، موجهة إىل رئيس 2006يوفمرب  10الاالاة بناء على الرسالة املؤرخة يف  االستانائيةعقدت الدورة    
 باسمجملس حقوق اإليسان، من املمالني الدائمني للبحرين وباكستان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، 

لناشئة عن اجلسيمة حلقوق اإليسان ا االيتهاكاتجمموعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، بغرض النظر يف 
عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك التوغل يف مشال غزة واهلجوم 

                                                           
، على 2006جويلية  4، املؤرخة يف A/HRC/S-1/1أيظر الرسالة املوجهة من املمال الدائم لتويس إىل رئيس جملس حقوق اإليسان وثيقة رقم  1

dds-http://daccess-الرابط التايل: 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

20/09/2014. 
، تويس، اجلزائر، جنوب بنغالديش، باكستان، البحرين، الربازيل، إيدوييسياالروسي، أذربيجان، األردن،  االحتادهي:  الدول اليت وقعت الطلب 2

 ، الصني، غابون، كوبا، مايل، ماليزيا ، املغرب، اململكة العربية السعودية، اهلند.السنيغال، ال يكاإفريقيا، سريي 
. على الرابط التايل: 2006جويليه  18، املؤرخة يف A/HRC/S-1/3األوىل وثيقة رقم  االستانائيةير جملس حقوق اإليسان عن دورته أيظر تقر  3

-dds-http://daccess
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

21/09/2014. 
، على الرابط التايل:  06/07/2006، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-1/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان،  4

1/1-http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S  21/09/2014أطلع عليه يوم. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-1/1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-1/1
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جملس ( دولة عضوا يف 24جاء الطلب مشفوعا بتوقيع ) 1إجراء يف هذا الشأن. اختاذعلى بيت حايون، وبغرض 
، حيث عقد خالهلا جلستني، حبضور 2006يوفمرب  15يف  االستانائيةوعقد اجمللس دورته  2.حقوق اإليسان

ممالي الدول األعضاء يف اجمللس ومراقبون من دول غري أعضاء يف اجمللس، ومراقبون من دول غري اعضاء يف األمم 
أملتحدة، فضال عن مراقبني يف هيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملؤسسات 

وأعتمد اجمللس يف آخر دورته قرارا أعرب فيه عن صدمته إزاء  3ق اإليسان واملنظمات غري احلكومية.الوطنية حلقو 
مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة،   إىل تقدمي يف بيت حايون، ويدعو الفلسطينينيالقتل اإلسرائيلي للمدييني  فضاعه

اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإليسان للشعب الفلسطيين يف األراضي  االيتهاكاتإزاء  جزعهكما أعرب عن 
، كما دعا القرار األطراف االيتهاكاتالفلسطينية احملتلة، ويدعو إىل إجراءات دولية عاجلة لوضع حد فوري هلذه 

ون، يعينها رئيس قواعد القايون الدويل اإليساين، كما أقر إيفاد بعاة تقصي احلقائق إىل بيت حاي احرتاماملعنية على 
وتقدمي توصيات بشأن ، الباقني على قيد احلياة احتياجاتجملس حقوق اإليسان، لتقييم حالة الضحايا، ومعاجلة 

4إسرائيلية أخرى. اعتداءاتمن أي  الفلسطينينيسبل ووسائل محاية املدييني 
 

سرائيلية في األرض حقوق اإلنسان الناشئة عن الهجمات والتوغالت العسكرية اإل انتهاكاتثالثا: 
 الفلسطينية المحتلة وبخاصة في قطاع غزة المحتل. )الدورة السادسة(

يف األراضي  اإلسرائيليةبغرض النظر يف ايتهاكات حقوق اإليسان النامجة عن التوغالت العسكرية    
إجراء بشأن  اختاذالفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك توغالهتا يف غزة احملتلة ومدينة يابلس بالضفة الغربية، وبغرض 

ذلك، وجها كال من املمالني الدائمني للجمهورية العربية السورية وباكستان لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف 

                                                           
. على الرابط التايل: 2006جويليه  18، املؤرخة يف A/HRC/S-3/2الاالاة وثيقة رقم  االستانائيةأيظر تقرير جملس حقوق اإليسان عن دورته  1

-dds-http://daccess
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

21/09/2014. 
، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، تويس، اجلزائر، جنوب ييسياإيدو الروسي، أذربيجان، األردن،  االحتادهي:  الدول اليت وقعت الطلب 2

، اهلند، إكوادور. ييجريياأفريقيا، زامبيا، سريي اليكا، السينغال، الصني، غايا، الفلبني، كوبا، ماليزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، 
 . 5املرجع يفسه، ص 

، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، تويس، اجلزائر، جنوب إيدوييسياالروسي، أذربيجان، األردن،  االحتاد هي: الدول اليت وقعت الطلب 3
 ، اهلند، إكوادور.ييجريياأفريقيا، زامبيا، سريي اليكا، السينغال، الصني، غايا، الفلبني، كوبا، ماليزيا، املغرب، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، 

 6،5ص 
، على الرابط التايل: 15/11/2006، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-3/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان،  4

/Pages/3rdSpecialSessionhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session3
.aspx  22/09/2014أطلع عليه يوم.   

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session3/Pages/3rdSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session3/Pages/3rdSpecialSession.aspx
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طالبني  1فقة بتوقيعات واحد وعشرين دولة عضوا من أعضاء اجمللس،إىل رئيس جملس حقوق اإليسان، رسالة مر 
، عقد جملس 60/251واستجابة هلذا الطلب عمال بالفقرة العاشرة من قرار اجلمعية العامة  2،استانائيةعقد دورة 

، 2008جايفي  24و 23السادسة يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف  االستانائيةحقوق اإليسان دورته 
الدول األعضاء يف اجمللس، ومراقبون من دول غري أعضاء يف  لدورة جلستني، وحضر الدورة ممالود خالل اوعق

اجمللس، ومراقبون من دول غري أعضاء يف األمم أملتحدة ومراقبون آخرون، فضال عن مراقبني من كيايات األمم 
مية الدولية والكيايات األخرى، واملؤسسات املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات احلكو 

الدورة بقرار من اجمللس أعرب فيه عن بالغ القلق  واختتمت 3الوطنية حلقوق اإليسان، واملنظمات غري احلكومية.
املتكررة املنفذة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة احملتل،  اإلسرائيليةإزاء اهلجمات العسكرية 

 ، مبن فيهم النساء واألطفال. كما دعا القرار إىلالفلسطينينيأسفرت عن وقوع جرحى وقتلى بني املدييني  واليت
اجلسيمة اليت ترتكبها إسرائيل، وطالب القرار بأن ترفع  لاليتهاكاتإختاذ إجراء دويل عاجل لوضع حد فوري 

املستمرة للوقود واألغذية واألدوية، وأن تعيد إسرائيل فورا احلصار الذي فرضته على القطاع وأن تعيد اإلمدادات 
  4لقايون حقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين. امتااالفتح املعابر احلدودية، وتوفري احلماية للمدييني 

الناشئة  االنتهاكاتالجسيمة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة  االنتهاكاترابعا: 
 التاسعة( االستثنائيةعلى قطاع غزة المحتل: )الدورة  اإلسرائيليةعن الهجمات العسكرية 

، على 2009جايفي  12و 9التاسعة يف جنيف يومي  االستانائيةعقد جملس حقوق اإليسان دورته    
على قطاع غزة  االعتداءك اجلسيمة حلقوق اإليسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة مبا يف ذل االيتهاكاتخلفية 

، ووفقا للمادة (60/251) اإلجراءات عمال بالفقرة العاشرة من قرار اجلمعية العامة استفاءاحملتل، وذلك بعد 
الدول اليت حتظى مبركز  الدورة ثالث جلسات، حضرها ممالو السادسة من النظام الداخلي للمجلس، وعقد خالل

                                                           
، إفريقيا، أوروغواي، باكستان، الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنوب إيدوييسياالروسي، أذربيجان، األردن،  االحتادهي:  الدول اليت وقعت الطلب 1

 ، ييكاراغوا، اهلند، السنيغال، الفلبني.يجرييايجيبويت، سريي اليكا، الصني، قطر، كوبا، ماليزيا، مصر، السعودية، 
، A/HRC/S-6/2إىل رئيس جملس حقوق اإليسان وثيقة رقم  املمالني الدائمني للجمهورية العربية السورية وباكستانأيظر الرسالة املوجهة من  2

dds-http://daccess-، على الرابط التايل: 2008جايفي 24املؤرخة يف 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

26/09/2014. 
، على 2008مارس  3، املؤرخ يف A/HRC/S-6/2السادسة، مسند رقم  ستانائيةاالأيظر تقرير جملس حقوق اإليسان عن أعمال دورته   3

dds-http://daccess-الرابط التايل: 
Elementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?Open  أطلع عليه يوم

26/09/2014. 
، على الرابط التايل: 24/01/2008، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-6/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  4

6/1-RES/Shttp://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/  27/09/2014أطلع عليه يوم. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-6/1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-6/1
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املراقب يف اجمللس، ومراقبون من دول غري أعضاء يف األمم أملتحدة، ومراقبون آخرون، فضال عن مراقبني من  
كيايات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات ذات الصلة، واملنظمات الدولية احلكومية والكيايات 

وخالل اجللسات الاالث اليت عقدها  1ان، واملنظمات غري احلكومية.األخرى، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإليس
جملس حقوق اإليسان أدلت كل من املفوضية السامية حلقوق اإليسان، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإليسان 

لسطني ريشالد فولك. كما أدىل ببيان كل من ممال إسرائيل وف-، 1967يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 
الدورة  وايتهتبوصفهما طرفني معنيني. وباقي ممالي الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، 

اجملموعة العربية وجمموعة  باسم، بعرض ممال مصر 2009فيفري  12يف جلستها الاالاة املعقودة يف  االستانائية
( 13) وامتناع( صوتا مقابل صوتا واحدا، 33ية )الدول اإلفريقية مشروع قرار أعتمد يف يفس اجللسة، بأغلب

 وايطباق، الفلسطينيةعلى األراضي  االحتاللوقد يص القرار يف ديباجته على تأكيد وضع  2عضوا عن التصويت.
جنيف الرابعة املتعلقة حبماية املدييني وقت  اتفاقيةالقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين السيما 

رب، على األراضي الفلسطينية. كما أعرب اجمللس عن بالغ قلقه إزاء عدم قيام إسرائيل، بتنفيذ ما سبق احل
من قرارات وتوصيات، فيما يتعلق حبالة حقوق اإليسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة، وسلم  اعتمدهللمجلس أن 

ألراضي الفلسطينية احملتلة، وخباصة يف قطاع غزة املستمرة على يطاق واسع يف ا اإلسرائيليةبأن العملية العسكرية 
جسيمة حلقوق اإليسان للسكان املدييني فيها، وأدت إىل تزايد حدة األزمة اإليسايية  ايتهاكاتاحملتل، قد سبب 

الشديدة يف األراضي الفلسطينية احملتلة وإىل تقويض اجلهود الدولية املبذولة من أجل حتقيق سالم عادل ودائم يف 
 وخلص قرار اجمللس إىل مجلة من التوصيات منها:  3نطقة.امل

                                                           
، على 2009فيفري  27، املؤرخ يف A/HRC/S-9/2التاسعة، مسند رقم  االستانائيةأيظر تقرير جملس حقوق اإليسان عن أعمال دورته  1

dds-http://daccess-الرابط التايل: 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

 .7،5، ص 29/09/2014
 الدول اليت صوتت على القرار:  2
، أيغوال، أوروغواي، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوركينا فاسو، إيدوييسياالروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن،  االحتاد املؤيدون: ( أ

، جيبويت، زامبيا، السنغال، شيلي، الصني، غابون، غايا، الفلبني، قطر، كوبا، ماليزيا، مدغشقر، مصر، املكسيك، السعودية، إفريقيابوليفيا، جنوب 
 موريشيوس، ييجرييا، ييكاراغوا، اهلند.

 ندا.ك  املعارضون: ( ب
ظمى أملاييا، أكراييا، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، فريسا، الكامريون، اململكة املتحدة لربيطاييا الع املمتنعون: ( ج

 .11وإيرلندا الشمالية، هولندا، اليابان. املرجع السابق، ص 
http://daccess-، على الرابط التايل: 12/01/2009ملؤرخ يف ، اL.1-A/HRC/RES/S/9أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  3

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement-dds  أطلع عليه يوم
29/09/2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
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دعوة إسرائيل إىل الوقف الفوري للهجمات العسكرية اإلسرائيلية يف مجيع أحناء األراضي الفلسطينية احملتلة،  .1
( فلسطيين. وأن تسحب على 4000( وجرح )900وخباصة يف قطاع غزة احملتل، اليت أسفرت عن مقتل )

 كرية من قطاع غزة احملتل. الفور قواهتا العس

 .1967الفلسطينية احملتلة منذ عام  لألراضي االحتاللإهناء  .2

املدييني واملرافق الطبية، واملوظفني الطبيني، فضال عن تدمري املمتلكات  استهدافمطالبة إسرائيل بالكف عن  .3
وأن تفتح مجيع املعابر ، 1949العامة واخلاصة على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 إلتاحة وصول املعوية اإليسايية.

اجلسيمة اليت ترتكبها إسرائيل، بوصفها  لاليتهاكاتإجراءات دولية عاجلة لوضع حد فوري  اختاذيدعو إىل  .4
 يف األراضي الفلسطينية احملتلة وخباصة قطاع غزة احملتل. االحتاللسلطة 

القايون الدويل حلقوق اإليسان  ايتهاكاتإيشاء جلنة تقصي حقائق يعينها رئيس اجمللس للتحقيق يف مجيع  .5
1والقايون الدويل اإليساين املرتكبة من قبل إسرائيل.

 

خامسا: حالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية: )الدورة الثانية 
 عشر(

األعمال اإلسرائيلية اليت تنال من قدسية وحرمة املواقع الدينية يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا على إثر   
فيها القدس الشرقية احملتلة، وعلى إثر سياسة إسرائيل يف وضع القيود الصارمة اليت تفرضها إسرائيل على حركة 

املقدسة مبا فيها املسجد األقصى، تلقى جملس  ماكن اإلسالمية واملسيحيةالفلسطينيني اليت تعوق وصوهلم إىل األ
بشأن حالة حقوق اإليسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها  استانائيةحقوق اإليسان طلب عقد دورة 

ومبا أن اكار من ثلاي  2( دولة عضو،19، وحظي الطلب بتأييد )2009اكتوبر  13القدس الشرقية وذلك يف 
 ، وحضر الدورة ممالو2009أكتوبر  15يف  استانائيةر جملس حقوق اإليسان عقد دورة اجمللس أيدوا الطلب، قر 

بصفة مراقب، ومراقبون من دول غري أعضاء يف األمم املتحدة،  فيهأعضاء الدول يف اجمللس والدول املشاركة 
ة يف آخر جلساهتا الدور  وايتهتوغريهم من املنظمات الدولية والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري احلكومية، 

وخلص قرار اجمللس  3( عضوا عن التصويت.11) وامتناع( أصوات، 6( صوتا مقابل )25بإصدار قرار بأغلبية )

                                                           
 .4،2، املرجع السابق، ص 12/01/2009، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-9/L.1لس حقوق اإليسان رقم قرار جم 1
الروسي، أذربيجان، ، باكستان، البحرين، بنغالديش، بوليفيا، جنوب أفريقيا، السينغال،  الحتاد، إيدوييسياهي: ا األردن،  الدول اليت وقعت الطلب 2

dds-http://daccess-، ييكاراغوا. أيظر الرابط التايل: ييجريياالصني، الفلبني، قطر، كوبا، مصر، اململكة العربية السعودية، موريشيوس، 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/167/98/PDF/G0916798.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم

03/10/2014. 
 الدول اليت صوتت على القرار:  3

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/167/98/PDF/G0916798.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/167/98/PDF/G0916798.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/167/98/PDF/G0916798.pdf?OpenElement
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احلقوق الدينية والاقافية يف األراضي الفلسطينية احملتلة  باحرتامإىل مجلة من التوصيات أمهها: مطالبة إسرائيل 
حسب ما ينص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان، والصكوك الدولية األساسية حلقوق اإليسان، واتفاقيات 

بالوصول دون عائق إىل ممتلكاهتم وإىل املواقع  الفلسطينينيالهاي وجنيف، وأن تسمح للمواطنني وللمصلني 
بأن توقف فورا مجيع أعمال وأيشطة احلفر والتنقيب أسفل  احتاللة. كما طالب القرار إسرائيل بوصفها دولة الديني

وقرر  1مع البعاة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق. االحتاللاملسجد األقصى. كما أدان القرار عدم تعاون سلطة 
، أن يطلب إىل رئيس اجمللس أن حييل 2009ر أكتوب 16جملس حقوق اإليسان يف جلسته الاايية املعقودة يف 

2كي تنظر فيه خالل اجلزء الرئيسي من دورهتا الرابعة والستون. إىل اجلمعية العامة اختذهبصورة عاجلة قراره الذي 
 

القانون الدولي في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. )الدورة  احترامسادسا: ضمان 
 لواحدة والعشرون(ا االستثنائية

لي الربي والبحري واجلوي على يالواحد والعشرين على خلفية هجوم اجليش اإلسرائ االستانائيةعقد الدورة    
األمر الذي أدى بطلب كل من منسقي جمموعة الدول العربية واإلفريقية  2014،3جويليه  7قطاع غزة احملتل يف 

وممال دولة فلسطني، من رئيس جملس حقوق اإليسان بعقد  االحنيازومنظمة التعاون اإلسالمي وحركة بلدان عدم 
، لبحث حالة حقوق اإليسان باألراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس 2014جويليه  23يوم  استانائيةدورة 

                                                                                                                                                                                     

، جيبويت، زامبيا، إفريقيا، باكستان، البحرين، الربازيل، بنغالديش، بوليفيا، جنوب إيدوييسياالروسي، األرجنتني، األردن،  االحتاد املؤيدون:  ( أ
 السنغال، شيلي، الصني، غايا، الفلبني، قطر، كوبا، مصر، السعودية، موريشيوس، ييجرييا، ييكاراغوا، اهلند.

 هولندا. .أكراييا، إيطاليا، سلوفاكيا، الواليات املتحدة األمريكية، هنغاريا،  املعارضون:  ( ب
 أوروغواي، بلجيكا، بوركينا فاسو، البوسنة واهلرسك، مجهورية كوريا، غابون، سلوفينيا، الكامريون، املكسيك، النرويج، اليابان. املرجع املمتنعون: ( ج

 .11يفسه، ص 
http://daccess-، على الرابط التايل: 21/10/2009، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-12/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  1

ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement-dds  أطلع
 .03/10/2014عليه يوم 

، على الرابط التايل: 2009أكتوبر 21، املؤرخ يف A/HRC/DEC/S-12/101ن رقم جملس حقوق اإليسا اعتمدهأيظر املقرر الذي  2
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement  أطلع عليه
 .03/10/2014يوم 

3 Déclaration de Navi Pillay, Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le 23 
Juillet 2014, sur Site : 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14893&LangID=E 
Consulter le 03/10/2014.  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14893&LangID=E
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ر جملس ، وأحكام املادة السادسة من قرا60/251وطبقا ألحكام الفقرة العاشرة من قرار اجلمعية العام  1الشرقية.
، مت عقد الدورة يف التاريخ احملدد أعاله، حضرها أعضاء اجمللس واملكويات األخرى له من 5/1حقوق اإليسان 

اجللسة  ايتهتحيث  2مراقبني للدول غري األعضاء وممالي املنظمات الدولية وممالي املنظمات غري احلكومية،
( عضوا عن 17) وامتناعقابل صوتا واحد ( صوتا م29بإصدار قرار عن جملس حقوق اإليسان أعتمد ب )

 التصويت.

وأحتوى قرار اجمللس على مقدمة أكد فيها حق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه وعدم جواز حيازة  
القايون الدويل اإليساين على الوضع يف  وايطباقالقوة كما هو منصوص عليه يف امليااق،  باستخدام أراضيه

، االحتاللالنزاع املسلح وأثناء  ء، بشأن محاية املدييني أثنا1949جنيف الرابعة لعام  اتفاقيةفلسطني خاصة منها 
األطراف فيما يتعلق بالعقوبات اجلزائية واملخالفات اجلسيمة ومسؤوليات األطراف السامية  التزام مع تأكيد

 تقرير بعاة األمم املتحدة لتقصي املتعاقدة. كما يدد القرار يف مقدمته بإسرائيل لعدم تنفيذها التوصيات الواردة يف
تكرار  إىل يؤدي االيتهاكاتإسرائيل مبعاقبة مرتكيب  التزام، وأن عدم 2009احلقائق بشأن النزاع يف غزة عام 

  3ويعرض صون السلم الدويل خلطر شديد. االيتهاكات

عن إهناء احتالهلا الذي  المتناعهاالقرار على ستة عشر بندا أدان فيه إسرائيل بأشد العبارات  احتوىكما 
الواسعة النطاق  وبايتهاكاهتاطال أمده لألرض الفلسطينية احملتلة وفقا للقايون الدويل وقرارات األمم أملتحدة، 

واملنهجية واجلسيمة للقايون الدويل حلقوق اإليسان الناجتة عن العمليات العسكرية اإلسرائيلية املنفذة يف األرض 
على هجمات غري متناسبة وعشوائية مشلت القصف  ايطوى، الذي 2014جوليه  13ذ الفلسطينية احملتلة من

املدييني واملمتلكات املديية، يف عقاب مجاعي خمالف للقايون الدويل، مبا فيها  واستهدافاجلوي للمناطق املديية، 
اشرة عن مقتل أكار من الطواقم الطبية واإليسايية اليت قد تشكل جرائم دولية، واليت أسفرت بصورة مب استهداف

(، وتدمري كامل للمنازل والبنية 4000( فلسطينيا، معظمهم من املدييني أطفال ويساء وجرح أكار من )650)
                                                           

يا، باكستان، بنني، بتسوايا، البريو، اجلزائر، جنوب أفريقيا، الصني، هي: اإلحتاد الروسي، اإلمارات العربية املتحدة، أيدوييس الدول اليت وقعت الطلب 1
ر الرسالة املؤرخة فنزويال، كازاخستان، كوبا، الكويت، املغرب، مالديف، اململكة العربية السعودية، إيران، بروين دار السالم، تركيا، ماليزيا، مصر. أيظ

على الرابط التايل: ، إىل رئيس جملس حقوق اإليسان، 2014جويليه  18يف 
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSessi

on.aspx  03/10/2014أطلع عليه يوم. 
2 Report of the Humain Right council on its twenty- first special session . on Site : 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSessi
on.aspx consulter le 03/10/2014. 

، على الرابط التايل: 24/07/2014، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-21/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  3
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSessi

on.aspx  06/10/2014أطلع عليه يوم. 

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
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العسكرية اليت يف عموم  لالعتداءاتكما دعا القرار إىل الوقف الفوري   1التحتية احليوية واملمتلكات العامة.
للهجمات ضد مجيع املدييني، وبأن تنهي فورا وبالكامل إغالقها غري  األراضي الفلسطينية احملتلة وإىل وضع حد

القايوين لقطاع غزة احملتل الذي يشكل عقابا مجاعيا للسكان املدييني وفتح مجيع املعابر بشكل فوري ودائم وغري 
مبوجب  متاهالالز اإليسايية والسلع التجارية واألشخاص من قطاع غزة وإليه، وفقا  املساعداتمشروط أمام تدفق 

 القايون الدويل اإليساين. 

جلنة حتقيق دولية مستقلة يعينها رئيس جملس حقوق اإليسان  االستعجالوخلص القرار بإرسال على وجه 
تقرير الوقائع والظروف لالقايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق اإليسان، و  ايتهاكاتللتحقيق يف مجيع 

واجلرائم املرتكبة وحتديد املسؤولني عنها وتقدمي توصيات بشأن املساءلة بغية تفادي  االيتهاكاتاحمليطة هبذه 
  2اإلفالت من العقاب ووضع حد له وضمان حماسبة املسؤولني.

يستخلص من خالل الدورات االستانائية اليت عقدها جملس حقوق اإليسان خبصوص االيتهاكات اليت 
( دورات استانائية، يف أقل من تسعة 06نية احملتلة منذ يشأته إىل ستة )ارتكبتها إسرائيل يف األراضي الفلسطي

لكل االيتهاكات اليت ارتكبتها إسرائيل يف األراضي الفلسطينية  سنوات، وأن اجمللس استجاب بشكل فوري وسريع
ات املسلحة وكايت قرارات اجمللس يابعة بشكل واضح وفق الشرعية الدولية اليت تلزم مجيع الدول أثناء النزاع

 الدولية بأحكام القايون الدويل اإليساين، خاصة منها اتفاقية جنيف الرابعة اليت تلزم إسرائيل بواجبات احملتل.

مما يابت بشكل واضح الدور الذي ميكن أن يلعبه جملس حقوق اإليسان يف احلد من ايتهاكات القايون 
التجاوب بشكل فوري ألي طارئ يتعلق بالنزاعات الدويل اإليساين من خالل جلساته الطارئة وقدرته على 

على عكس التعقيدات اليت يشهديا جملس األمن  ،املسلحة، وفق اإلجراءات اليت حتكم عقد الدورات االستانائية
خبصوص القضية الفلسطينية اليت تلقى رفضا يف كل دعوة لطلب عقد دورة استانائية بسبب التعسف يف استعمال 

 . قبل الواليات املتحدة األمريكية حق الفيتو خاصة من

 

 

                                                           
( قتيل 2000اإلحصائيات اليت أوردها القرار ليست هنائية كون القرار صدر قبل أن تنتهي العمليات العدائية فقد جتاوز عدد القتلى إىل أكار من) 1

 ( ألف جريح.  11000وحوايل )
 ، املرجع السابق.A/HRC/RES/S-21/1قرار جملس حقوق اإليسان رقم  2
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، ليبيا، ماينماردارفور،  الجسيمة في كل من )لبنان، باالنتهاكاتالخاصة  االستثنائيةالفرع الثاني: الدورات 
  سوريا(.

اجلسيمة حلقوق اإليسان  بااليتهاكاتيتطرق إىل باقي القضايا اليت تناوهلا جملس حقوق اإليسان املتعلقة 
هلا كون اهنا تشكل حاالت طارئة، واليت تندرج ضمن دوره يف تنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان  استجابواليت 

 والقايون الدويل اإليسان على النحو التايل:

 الثانية( االستثنائيةأوال: الهجوم العسكري اإلسرائيلي على لبنان. )الدورة 

، أدى إىل قتل أكار من 2006جويليه  12قام اجليش اإلسرائيلي هبجوم واسع النطاق على لبنان يف    
 استانائية( قتيل إضافة إىل آالف اجلرحى وفرار أكار من مليون شخص األمر الذي دعا إىل عقد دورة 1000)

لي حلقوق اإليسان يجليش اإلسرائا ارتكبهااجلسيمة اليت  االيتهاكاتثايية من قبل جملس حقوق اإليسان ملعاجلة 
بإصدار قرار ذكر يف ديباجته على واجب األطراف املتنازعة  االستانائيةالدورة  وايتهت 1وللقايون الدويل اإليساين.

جويليه  8، وبروتوكوليهما اإلضافيني امللحقني هبا واملؤرخني يف 1949باتفاقيات جنيف األربع لعام  بااللتزام
 إجراء ضد باختاذتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدييني يف وقت احلرب ، خاصة منها ا1977

 االيتهاكات. كما أشار القرار إىل لالتفاقيةجسيمة  بايتهاكاتأو أمروا  األشخاص الذين يزعم أهنم ارتكبوا
ف املدييني، وعن آالالواسعة النطاق يف أوساط الشعب اللبناين على يد إسرائيل واليت أسفرت عن قتل وجرح 

هربا من شدة إطالق القذائف والقصف ضد  الالجئنيتدمري شامل لألعيان املديية وتشريد مليون شخص وتدفق 
 السكان املدييني.

اجلسيمة حلقوق اإليسان وخروقها للقايون الدويل اإليساين،  ايتهاكاهتاوأيتهى القرار بإداية إسرائيل عن 
وخاصة اجملازر يف قايا، ومروحني، والدوير، والبياضة، والقاع، وغريها من البلديات اللبنايية مما سبب يف سقوط 

 إسرائيل من كما طالب القرار  2اجلرحى جلهم من األطفال والنساء، وتشريد أزيد من مليون مدين.اآلالف من 
القيام فورا بوقف العمليات العسكرية ضد السكان املدييني واألهداف املديية، وحث مجيع األطراف املعنية على 

                                                           
، موجهة من املمال الدائم لتويس لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإليسان. 2006اوت  7أيظر الرسالة املؤرخة يف  1

dds-http://daccess-على الرابط التايل: 
/132/84/PDF/G0613284.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06  أطلع عليه يوم .

10/10/2014. 
، على الرابط التايل: 2006أوت  11، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-2/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  2

2/1-documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/Shttp://ap.ohchr.org/  10/10/2014. أطلع عليه يوم. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/132/84/PDF/G0613284.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/132/84/PDF/G0613284.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/132/84/PDF/G0613284.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-2/1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-2/1


 ي اإلنسان دور المجلس في تنفيذ القانون الدولي                      :لثانيا فصلال

 

283 
 

احرتام قواعد القايون الدويل اإليساين ومعاملة مجيع املقاتلني واملدييني واحملتجزين يف مجيع الظروف معاملة متتال 
 . 1949جنيف لعام  التفاقيات

حقوق اإليسان أن يشكل بصفة عاجلة جلنة حتقيق رفيعة املستوى تتألف من خرباء كما قرر قرار جملس 
إسرائيل بشكل  استهدافيون الدويل اإليساين، وذلك للتحقيق يف ابارزين يف قايون حقوق اإليسان ويف الق

قايون الدويل، لل امتااهلامنهجي للمدييني وقتلهم يف لبنان، وفحص أيواع األسلحة اليت تستخدمها إسرائيل ومدى 
 وتقييم حجم اهلجمات اإلسرائيلية وأثرها الفتاك على حياة البشر واملمتلكات واهلياكل األساسية احلساسة والبيئة.

 الرابعة( االستثنائيةثانيا: حالة حقوق اإلنسان في دارفور. )الدورة 

اجلسيمة  االيتهاكاتعلى خلفية النزاع العرقي والقبلي القائم يف دارفور والذي جنم عنه العديد من    
حلقوق اإليسان من قبل النظام السوداين واملعارضة املسلحة على حد سواء، أدى إىل قتل املئات من النساء 

( شخص يف مدة ال 80.000اجلماعي مما أدي إىل هروب ما ال يقل عن ) االغتصابواألطفال إضافة إىل 
األمر الذي دعا املمال الدائم يف رسالة وجهها إىل رئيس جملس حقوق اإليسان إىل عقد  1تتجاوز ستة اسابيع.

عقد  2، تعىن حباله حقوق اإليسان يف دارفور،(60/251) وفقا ملا يص عليه قرار اجلمعية العامة استانائيةدورة 
يع مكوياهتا وفق ما متليه أحكام الدورة وعقد يف أثناء هذه الدورة أربع حبضور مج االستانائيةاجمللس الدورة 

 13، ويف اجللسة الرابعة املعقودة يف 2006ديسمرب  13و 12جلسات مبكتب األمم املتحدة جبنيف يومي 
وقد جاء املقرر بصيغة مقتضبة حيث اعرب عن  3عرض مشروع مقرر أعتمد بدون تصويت. 2006ديسمرب 

خطورة حالة حقوق اإليسان والوضع اإليساين يف دارفور، وتقريره بإيفاد بعاة رفيعة املستوى لتقييم حالة قلقه إزاء 

                                                           
1 Voir « Allocution de Mme Louise  Arbour, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits 

de l’homme à l’occasion de la quatrième session extraordinaire du conseil des droits de 
l’homme », sur le site suivant :  
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=957&LangID=E. 
consulter le 10/10/2014. 

، موجهة من املمال الدائم لفلندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل رئيس جملس حقوق اإليسان. 2006رب يوفم 30أيظر الرسالة املؤرخة يف  2
 dds-http://daccess-على الرابط التايل:

EN/G06/152/73/PDF/G0615273.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/G  أطلع عليه يوم .
10/10/2014 . 

dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 10،1الرابعة، ص  االستانائيةأيظر تقرير جملس حقوق اإليسان عن اعمال دورته  3
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement  أطلع عليه يوم .

10/10/2014. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=957&LangID=E
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/152/73/PDF/G0615273.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/152/73/PDF/G0615273.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement
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حقوق اإليسان يف دارفور تتألف من مخسة أشخاص من أصحاب الكفاءات الرفيعة املستوى يعينهم رئيس جملس 
1حقوق اإليسان.

 

 الخامسة(. )الدورة ماينمارثالثا: حالة حقوق اإلنسان في 

اليت تعرض هلا املتظاهرون يف  االيتهاكاتعلى خلفية  االستانائيةعقد جملس حقوق اإليسان دورته    
فقد دعا ممال سلوفينيا املمال الدائم لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف إىل عقد  2من قبل السلطة، ماينمار

ومبا أن أكار من ثلث أعضاء اجمللس أيدوا الطلب  "،ماينمارعنواهنا " حالة حقوق اإليسان يف  استانائيةدورة 
النصاب القايوين  اكتمال، بعد 2007أكتوبر  2للمجلس يف  االستانائيةاملذكور أعاله فقد ُعقدت الدورة 

وخلصت  3وحضور مكويات اجمللس من أعضاء ومراقبني وممالني للمنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية.
الدورة بقرار أصدره جملس حقوق اإليسان أدان فيه بشدة القمع العنيف املستمر للتظاهرات السلمية يف ميامنار، مبا 

القسري، ويعرب عن األسى جتاه الضحايا  واالختفاءالتعسفي،  واالحتجازيف ذلك عن طريق الضرب والقتل، 
الكامل حلقوق اإليسان واحلريات األساسية،  الحرتاماوعن التعازي ألسرهم، وحيث حكومة ميامنار على ضمان 

حقوق اإليسان وجلبهم أمام العدالة، واإلفراج دون تأخري عن مجيع احملتجزين،  ايتهاكاتوالتحقيق مع مرتكيب 
ورفع مجيع القيود املفروضة عن النشاط السياسي السلمي، والتعاون مع املنظمات اإليسان يشمل ضمان وصول 

يسايية إىل مجيع األشخاص الذين هم يف حاجة إليها. كما يطلب القرار من املقرر اخلاص املعين املساعدات اإل
  4نمار أن يقيم احلالة الراهنة حلقوق اإليسان، وأن يرصد تنفيذ هذا القرار.يحبالة حقوق اإليسان يف ما

                                                           
، على الرابط التايل: 2006ديسمرب  13، املؤرخ يف A/HRC/DEC_4_101أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  1

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session4/Pages/4thSpecialSession
.aspx 10/10/2014ه يوم . أطلع علي. 

2 « La situation des droits de l’homme au Myanmar », cinquième session extraordinaire du 
conseil des droits de l’homme de 2 Octobre 2007, Genève, Déclaration du rapporteur spécial 
sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, M. Paulo Sérgio Pinheiro. Voir site : 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=7400&LangID=E . 
Consulter le 10/10/2014. 

dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 5إليسان عن اعمال دورته االستانائية اخلامسة، ص أيظر تقرير جملس حقوق ا 3
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement  عليه يوم . أطلع

10/10/2014. 
4 Resolution A/HRC/RES-S/5/1, « Situation of human rights in Myanmar », site :   

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_S_5_1.pdf. Consulter le 
11/10/2014. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session4/Pages/4thSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session4/Pages/4thSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=7400&LangID=E
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_S_5_1.pdf
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يسان يف ماينمار قد جملس حقوق اإليسان جتاه حالة حقوق اإلالذي اختذه وقف امليستنتج من خالل   
للقضية بعدا سياسيا وإيساييا واهتمام دويل، من خالل ختصيص عقد دورة استانائية ملسألة داخلية مل ترق  ىأعط

حلقوق اإليسان جلميع احلاالت الطارئة  االستجابة على، مما يابت مرة أخرى قدرة اجمللس إىل يزاع مسلح غري دويل
     ويل اإليساين.وااليتهاكات اجلسيمة للقايون الد

 الخامسة عشرة( االستثنائيةرابعا: حالة حقوق اإلنسان في ليبيا. )الدورة 

والتوترات اليت شهدهتا  االضطرابات، بسبب (2011)شهدت ليبيا احداث دامية يف بداية سنة    
 بايتهاكاتوسائل قمع مفرطة، مما أدى  باستعمالعاصمة ليبيا طرابلس، وقد واجه النظام اللييب هذه األحداث 

 اضطراباتجسيمة حلقوق اإليسان، ويتج عن هذه األزمة مترد يف صفوف اجليش اللييب وتطورت األزمة الليبية من 
وتوترات إىل يزاع مسلح غري دويل إىل يزاع مسلح دويل بعد تدخل حلف الناتو برتخيص من جملس األمن الدويل 

، وفق يص الفقرة الرابعة من القرار اخلاصة حبماية 2011مارس  17املؤرخ يف ، /S/RES/1973يف قراره 
ويتيجة هلذه األزمة دعا املمال الدائم جلمهورية هنغاريا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف رئيس  1املدييني.

وق اإليسان جمللس حق استانائية، لعقد دورة 2011 فرباير 22جملس حقوق اإليسان عن طريق رسالة مؤرخة يف 
 االستانائيةهلذا الطلب عقد جملس حقوق اإليسان دورته  واستجابة 2بشأن " حالة حقوق اإليسان يف ليبيا.

تالها إصدار قراره الذي أعرب فيه  3،، يف مكتب األمم املتحدة جبنيف2011فرباير  25بتاريخ  اخلامسة عشر
 ايتهاكات من البلد هذا يف مؤخرا   ارتكب ما بشدة ويدين الليبية العربية اجلماهريية يف احلالة عن بالغ قلقه إزاء

 خارج القتل وأعمال املدييني، على العشوائية املسلحة اهلجمات ذلـك يف مبـا اإليسان، حلقوق ومنهجية جسيمة
 شكلت قد أعمال وهي وتعذيبهم، املساملني للمتظاهرين التعسفية واالحتجاز وعمليـات االعتقال القـضاء، يطاق
 إحداث إىل يهدف معـىن وذي وشـامل مفتوح وطين حوار إجراء إىل عاجلة بصورة يدعو اإليسايية، ضد جرائم

 بصورة يوفد أن يقرر اإليسان، حبقوق متتعه ومحاية تعزيز وإىل اللييب الشعب إلرادة تستجيب النظام يف تغيريات
 االيتهاكات مجيع يف التحقيق أجل من اإليسان حقوق جملـس رئيس يُعّينها مستقلة دولية حتقيق جلنة عاجلة

 االيتـهاكات هذه ومالبسات وقائع وإثبات الليبية، العربية اجلماهريية يف اإليسان حلقـوق الـدويل للقـايون املزعومة
                                                           

dds-http://daccess-، على الرابط التايل: 2011مارس  17، املؤرخ يف /S/RES/1973أيظر قرار جملس األمن رقم  1 
68/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/2  أطلع عليه يوم .

11/10/2014. 
dds-http://daccess-أيظر حمتوى الرسالة على املوقع التايل:  2

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/111/64/PDF/G1111164.pdf?OpenElement أطلع عليه يوم .
11/10/2014. 

3
 Report of the Human Rights Council on its fifteenth special session. Voir le lien suivant: 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session15/A-HRC-S-15-1.pdf. 
Consulter le 11/10/2014 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/111/64/PDF/G1111164.pdf?OpenElement
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 تدابري بشأن سـيما ال توصـيات، وتقدمي عنها، املسؤولني هوية بتحديد أمكن، حياما والقيام، واجلـرائم املرتكبة
 يف لسجملا إىل تقرير وتقدمي األعمال، تلـك ارتكـاب عن املسؤولني األفراد مساءلة ضمان بغية ذلك وكل املساءلة،

  1كامل. تعاويا   اللجنة مع التعاون إىل الليبيـة الـسلطات ويدعو عشرة، السابعة دورته

أن اجمللس استجاب ملعاجلة األزمة الليبية  يتبني من خالل موقف جملس حقوق اإليسان من األزمة الليبية،  
دون أن يواجه ضغوطات أيا كايت طبيعتها، وكان له السبق بالنظر لقرار جملس األمن، هذا بالرغم من سرعة 

   جملس األمن يف اختاذ قراره بشأن األزمة الليبية.

شهدت سوريا هي األخرى أزمة  الخاصة بحالة حقوق اإلنسان في سوريا. االستثنائيةخامسا: الدورات 
إىل يزاع مسلح دويل مل تنتهي حلقاته إىل حد الساعة، وقد حاول  ايتهت(، 2011سياسية بداية من سنة )

قرار من جملس األمن مبوجب الفصل السابع، غري أن كل  استصداراجملتمع الدويل وضع حد هلذا النزاع من خالل 
إىل  روسيازن القوى اليت بدأت تظهر بوادرها، من خالل تدخل احملاوالت باءت بالفشل، بسبب سياسة توا

جايب النظام السوري ووضع حد لكل حماولة يف هذا الشأن، وقد كان جمللس حقوق اإليسان دور حيسب له من 
سنوات األربع اليت مضت أصدر ال( اليت عقدها طيلة 19،18،17،16األربع ) االستانائيةخالل الدورات 

بقواعد القايون  بااللتزامرات مت من خالهلا رصد األزمة السورية ومطالبة النظام السوري يف كل قرار خالهلا أربع قرا
اجلسيمة اليت يرتكبها  بااليتهاكاتمع التشديد بإدايته يف كل قرار  الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين

 اجملتمع الدويل. هااأرصيف كل مرة، وخمالفته لكل األعراف والقيم الدولية اليت 

وقد أصدر جملس حقوق اإليسان قراره األول بعنوان " احلالة الراهنة حلقوق اإليسان يف اجلمهورية العربية 
صوتا  (26)، وبتوافق 2011 أبريل 29السادسة عشر يف  هالسورية يف سياق األحداث األخرية"، عن دورت

النظام السوري العنف  استخدامأدان القرار بشكل قاطع عن التصويت. وقد  (7) وامتناعأصوات  (9)مقابل 
، كما دعا إىل على الفور حقوق اإليسان ايتهاكاتالقاتل ضد احملتجني املساملني، وحث على وضع حدا جلميع 

ضد األشخاص الذين شاركوا يف املظاهرات  ايتقاميةعن أي أعمال  واالمتناعاإلفراج فورا عن املعتقلني السياسيني، 
مية، وشدد القرار على ضرورة إجراء حتقيق يزيه، ومقاضاة املسؤولني عن اهلجمات ضد احملتجني املساملني، السل

                                                           
http://daccess-. على الرابط التايل: 2011مارس  3، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-15/1 أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم 1

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/22/PDF/G1111522.pdf?OpenElement-dds م . أطلع عليه يو
11/10/2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/22/PDF/G1111522.pdf?OpenElement
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 االيتهاكاتالسامية حلقوق اإليسان إرسال بصورة عاجلة بعاة إىل سوريا للتحقيق يف مجيع  املفوضيةوطالب 
 1ة عشر.املزعومة وتقدمي تقريرها إىل جملس حقوق اإليسان يف الدورة السابع

وجاء القرار الااين الصادر عن جملس حقوق اإليسان بعنوان " حالة حقوق اإليسان يف اجلمهورية العربية 
عن  (9) وامتناعأصوات  (4)مقابل  (33)، وبتوافق 2011اوت  23السورية"، عن دورته السابعة عشر يف 

 4، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-16/1رقم التصويت، أكد القرار على ضرورة تنفيذ توصياته الواردة يف قراره 
اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإليسان اليت  االيتهاكات الستمرار، من قبل النظام السوري، وبإدايته 2011ماي 

احملتجني واملدافعني عن حقوق اإليسان،  واضطهاداملفرط للقوة وقتل  ستخدامالكاترتكبها السلطات السورية  
. كما رحب بنشر تقرير املفوض السامي حلقوق اإليسان عمال بطلب قرار وغريها القسري والتعذيب واالختفاء

، والنتائج اليت توصلت إليها البعاة، مبا يف ذلك وجود أمناط A/HRC/RES/S-16/1جملس حقوق اإليسان 
عاجل  وختم القرار بإيفاد بشكلحقوق اإليسان، قد ترقى إىل حد اجلرائم املرتكبة ضد اإليسايية.  لاليتهاكات
 للقايون املزعومة االيتهاكاتمستقلة للتحقيق يعينها رئيس جملس حقوق اإليسان للتحقيق يف مجيع  جلنة دولية

 قد اليت والظروف احلقـائق علـى للوقوف السورية، العربية اجلمهورية يف 2011 مارس منذ اإليسان حلقـوق الـدويل
 على حرصا   أمكن، حياما عنها، حتديـد املسؤولني أجل من ارتكبت، اليت اجلرائم ويف االيتهاكات، هذه إىل ترقى

 2اإليسايية. ضد جرائم تشكل قد اليت فيهـا االيتهاكات مبـا االيتهاكات، هذه مرتكيب مساءلة

الاامنة عشر بعنوان: " حالة  االستانائيةأما القرار الاالث الذي أصدره جملس حقوق اإليسان يف دورته 
، فقد صدر على خلفية رفض النظام 2011ديسمرب  2اجلمهورية العربية السورية"، بتاريخ  حقوق اإليسان يف

تنفيذا كامال ، A/HRC/S-17/2، وA/HRC/RES/S-16/1السوري تنفيذ قراري جملس حقوق اإليسان 
يف عدم التعاون مع جلنة التحقيق املستقلة وعدم السماح هلا بالدخول إىل سوريا، مع مواصلة النظام  واستمراره
القوة وحاالت  استخدامإلفراط يف ااجلسيمة حبق شعبه، كحاالت اإلعدام التعسفي و  االيتهاكات ارتكابالسوري 

ملسلحة السورية. األمر الذي دعا التعسفي واهلجمات اليت تستهدف املدييني من وحدات القوات ا االحتجاز
جملس حقوق اإليسان يف قراره إىل حث النظام السوري بالوفاء مبسؤولياته فيما يتعلق حبماية شعبه والوقف الفوري 

حقوق اإليسان، ووضع حد للهجمات اليت تستهدف املدييني، كما قرر إيشاء والية املقرر  ايتهاكاتجلميع 
                                                           

dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 2011ماي  4، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-16/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  1
/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130 أطلع عليه يوم .

13/10/2014. 
 . على الرابط التايل:4،3، ص 2011أكتوبر  18، املؤرخ يف A/HRC/S-17/2أيظر تقرير جملس حقوق اإليسان رقم  2

-dds-http://daccess
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement اطلع عليه يوم .

14/10/2014  . 
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 متابعةيسان يف اجلمهورية العربية السورية لرصد حالة حقوق اإليسان يف سوريا، و اخلاص املعين حبالة حقوق اإل
تنفيذ التوصيات املوجهة من جلنة التحقيق إىل سلطات اجلمهورية العربية السورية وقرارات جملس حقوق اإليسان 

ة أن تتعاون تعاويا كامال مع املتعلقة حبالة حقوق اإليسان يف اجلمهورية العربية السورية، كما دعا السلطات السوري
 1جلنة التحقيق بوسائل منها السماح هلا بالدخول إىل األراضي السورية.

التاسعة عشر بتاريخ أول جوان  االستانائيةيأيت القرار األخري الذي أصدره جملس حقوق اإليسان يف دورته 
ا اجلمعية العامة وجملس األمن ، تأكيدا لكل القرارات اليت أصدرها من قبل والقرارات اليت أصدرهت2012

منظمة األمم  مالحظواجلسيمة اليت أثبتها  لاليتهاكاتخبصوص حالة حقوق اإليسان يف سورية، وقد جدد إدايته 
 اعتربهتااملتحدة يف حق الرجال والنساء واألطفال من خالل عمليات القتل اليت جرت مؤخرا يف احلولة، واليت 

يف  ارتكبتاليت  االيتهاكات، أن 2012ماي  27اإليسان يف تصرحيها املؤرخ يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق 
"احلولة" قد تشكل جرائم ضد اإليسايية، ودعت جملس األمن إلحالة الوضع السوري للمحكمة اجلنائية الدولية،  

ن الدويل، وطالب للقايو  ايتهاكاالنظام السوري للمدييني الذي ميال  استهدافكما أدان القرار وبأشد العبارات 
ذان ينصان على وضع حد ل( ال2012)2043و (2012)2042النظام السوري بتنفيذ قراري جملس األمن 

األسلحة الاقيلة ضد املدن. وطالب القرار جلنة تقصي  استعمالجبميع أشكاهلا، وخاصة وقف  لاليتهاكات
 واالحتفاظيف "احلولة" وكشف مرتكبيها أمام املأل  ارتكبتاليت  االيتهاكاتاحلقائق بالتحقيق على وجه السرعة يف 

 2باألدلة ملالحة اجلناة يف املستقبل، مع تقدمي تقريرا مفصال إىل جملس حقوق اإليسان يف جلسته املقبلة.

لدورات اليت عقدها جملس حقوق اإليسان خبصوص األزمة السورية، أهنا جاءت ل دراستنا خنلص من خالل
حدده قرار تقدم هبا بعض أعضاء جملس حقوق اإليسان يف كل دورة، وفق النصاب الذي  استجابة للطلبات اليت
، وقد جاءت األزمة السورية على خلفية الاورات 2006مارس  15ؤرخ يف ( امل60/251اجلمعية العامة رقم )
خالهلا املتمردون  من استطاعالربيع العريب، مما أدى إىل ظهور يزاعات مسلحة غري دولية، بالعربية أو مبا يسمى 

مجاعات يظامية مسلحة متارس حتت يف الشروط اليت حددها الربوتوكول االضايف الااين املتمالة  استيفاءواملنشقون 
من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه 

                                                           
. على الرابط التايل: 4،2، ص 2011ديسمرب  02، املؤرخ يف A/HRC/S-18/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم   1

-dds-http://daccess
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/172/07/PDF/G1117207.pdf?OpenElementأطلع عليه . 

 .15/10/2014يوم 
. على الرابط التايل: 1،3، ص 2012جوان  01، املؤرخ يف A/HRC/RES/S-19/1أيظر قرار جملس حقوق اإليسان رقم  2

-dds-http://daccess
RESOLUTION/GEN/G12/137/74/PDF/G1213774.pdf?OpenElementny.un.org/doc/ أطلع عليه .

 .15/10/2014يوم 
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تنفيذ هذا )امللحق( الربتوكول، وقد جاءت قرارات جملس حقوق اإليسان مؤيدة لتكييف هذا الوضع، ودعوة 
م السوري يف األطراف للجلوس إىل طاولة احلوار، ويف يفس الوقت التنديد بااليتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبها النظا

حق املدييني واألعيان املديية وعدم متييزه بني األهداف العسكرية واألعيان املديية، وهذه النتائج اليت توصل إليها 
جملس حقوق  إيشاءقبل اليت ظهرت كاري من األزمات أو النزاعات   عكسجملس حقوق اإليسان جاءت على 

وترك من قبل اجملتمع الدويل إىل عدم التدخل فيها دت أ وبسبب الصراعات اإليديولوجية والسياسيةاإليسان، 
يراعى يف ذلك التزامات الدولة بقواعد القايون الدويل األيظمة القيام بتجاوزات خطرية يف حق املدييني دون أن 

اسية ميكن اإلشارة إليه يف هذا الصدد األزمة السي تكبها كذلك املتمردين، وخري ماالاإليساين والتجاوزات اليت ير 
( 1992اليت عرفتها اجلزائر أو مبا يسمى بالعشرية السوداء اليت راح ضحيتها اآلالف من الضحايا بداية من سنة )

   (.1998إىل جميئ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة )

 المطلب الثالث: لجان تقصي الحقائق.

، القاضي بإيشاء 2006ارس م 15املؤرخ يف  60/251خول قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
يف إيشاء جلايا لتقصي احلقائق من خالل قراراته اليت يتخذها يف احلاالت  هذا األخريجملس حقوق اإليسان، حق 

اجلسيمة واملنهجية حلقوق اإليسان، ومن خالل كذلك  االيتهاكاتحقوق اإليسان مبا فيها  ايتهاكاليت يتم فيها 
  1فورا للحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان. االستجابةصالحياته يف 

إىل يومنا هذا بإيشاء العديد من  يشأتهوقد اثبت جملس حقوق اإليسان من خالل ممارساته العملية منذ 
اجلسيمة حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، يف الدول اليت  االيتهاكاتجلان تقصي احلقائق للتحقيق يف 

اعات مسلحة دولية ويزاعات مسلحة غري دولية. يتطرق إىل أهم جلان أيشأها جملس حقوق اإليسان ثارت فيها يز 
إسرائيل يف حرهبا على غزة يف  ارتكبتهااليت  االيتهاكاتيذكر منها جلنة تقصي احلقائق اليت أيشأها للتحقيق يف 

 باجلمهورية العربية السورية. ، وجلنة تقصي احلقائق اخلاصةغول دسنت( اليت ترأسها القاضي 2008/2009)

 )تقرير غول دستن(. الفرع األول: لجنة التحقيق بشأن النزاع في غزة

، بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق مبوجب الفقرة 2009 أبريل 3أيشأ رئيس جملس حقوق اإليسان يف  
اجلسيمة  االيتهاكات، بعنوان " 2009جايفي  12، املؤرخ يف A/HRC/S9/L.1الرابعة من قرار اجمللس رقم 

الناشئة عن اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية  االيتهاكاتحلقوق اإليسان يف األرض الفلسطينية احملتلة وخباصة 
للتحقيق يف مجيع ايتهاكات القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل  2األخرية على قطاع غزة احملتل"،

                                                           
 ، املرجع السابق.()و(5(،)3ت )، الفقرا2006 مارس 15 يف املؤرخ( 60/251) رقم اإليسان حقوق جملس بإيشاء القاضي العامة اجلمعية قرار 1
 .4، املرجع السابق، ص 12/01/2009املؤرخ يف ، A/HRC/RES/S-9/L.1قرار جملس حقوق اإليسان رقم  2
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ديسمرب  27اإليساين، اليت ارتكبت يف سياق العمليات العسكرية اليت جرى القيام هبا يف غزة يف الفرتة من 
واليتها والتحقيقات  واختصاص، وعلى هدى ما سبق يتطرق إىل تشكيلة البعاة 2009يناير  18، إىل 2008

 صلت إليها.و والنتائج اليت 

 أوال: تشكيلة اللجنة:

حلقائق بشأن النزاع يف غزة وفق أحكام الفقرة الرابعة عشر من قرار جملس حقوق أُيشئت جلنة تقصي ا
حيث شكل اللجنة من أربعة ، اإليسان عن دورته االستانائية التاسعة، من قبل رئيس جملس حقوق اإليسان

اجلنائيتني الدوليتني أعضاء يرأسها القاضي السابق باحملكمة الدستورية جلنوب إفريقيا، واملدعي السابق باحملكمتني 
 أستاذة ليوغسالفيا السابقة وروايدا، وكان األعضاء األخرون املعينون هم: األستاذة اجلامعية كريستني تشينكني،

 لتقصي املستوى الرفيعة البعاة أعضاء أحد كايت اليت السياسية، والعلـوم لالقتصاد لندن بكلية الدويل القايون
 واملمالة لباكستان العليا احملكمة لدى احملامية جيالين هينا والسيدة ،(2008) يونحا بيـت إىل املوفـدة احلقائق
 الدولية التحقيق جلنـة يف عـضوا   كايت واليت اإليسان، حقوق عن املدافعني حبالة املعنية العام لألمني سابقا   اخلاصة
 جملس وعضو اآليرلندية الدفاع قوات يف سـابق ضابط وهو ترافريس، ديزمويد والعقيد ،(2004) بدارفور املعنية
  1الدولية. اجلنائية التحقيقات معهد إدارة

كما قامت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإليسان بدعم اللجنة من خالل تعني أمايتها. وفسرت 
 ايتهاكات خبصوص اهتماماهتا حمور يف املنطقـة يف املدييني السكان وضع منها تتطلب أهنا على البعاة واليتها

 الدول. القايون

 اجتمعت ذلك، إىل وباإلضافة ،2009 مـايو 8 إىل 4 من الفرتة يف جنيف يف مرة ألول البعاة واجتمعت
 باالث البعاة وقامت 2009 أوت 4 إىل 1 من ويف الفرتة جوان، 5و 4 ويف مايو، 20 يف جنيف يف البعاة

 يوليه 1و يوييه 25 بني ما والفرتة يوييه، 6و مايو 30 بني ما الفرتة يف غزة قطاع منها إىل اثنتان: ميدايية زيارات
 البعاة ألماية تابعني موظفني عدة غزة يف قطاع وُيشر ،2009 يوليه 3و 2 يف عمان إىل واحدة وزيارة ،2009

 2.ميدايية حتقيقات إجراء ، بغية2009 يوليـه 4 إىل مايو 22 من الفرتة يف

                                                                                                                                                                                     

 
. على 11، ص 25/09/2009، املؤرخ يف A/HRC/12/48أيظر تقرير بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف غزة، مسند رقم  1

dds-http://daccess-الرابط التايل: 
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/158/64/PDF/G0915864.pdf?OpenElement أطلع عليه يوم .

18/10/2014. 
 ،املرجع السابق.A/HRC/12/48تقرير بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف غزة، مسند رقم   2
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 األمم وهيئات أجهـزة وإىل املتحدة األمم يف األعضاء الدول مجيع إىل شفوية مذكرات وأرسلت البعاة
 من املهتمني مجيع فيه دعت عرائض لتقدمي البعاة يداء   أصدرت 2009 يوييه 8 ويف 2009 مايو 7 يف املتحدة

واليتها.  تنفيذ على املساعدة بغية باملوضوع الصلة ذات والوثائق املعلومـات تقـدمي إىل ومنظمات أشخاص
 .2009 يوليه 7و 6 جنيف يف ويف يوييـه 29و 28 يف غزة يف علنية استماع جلسات وعقدت

 البعاة التمست حماوالت عديدة، فشل وبعد إسرائيل، حكومة تعاون على احلصول إىل مرارا   البعاة وسعت
 البعاة يف حني حظيت .رفح معرب طريق غزة عن قطاع دخول من لتمكينها عليها وحصلت مصر حكومة مساعدة
 عدم إىل وبالنظر. املتحدة األمم لدى لفلسطني الدائمـة املراقبـة بعاة ومن الفلسطينية السلطة من والتعاون بالدعم
 أن بيد. الغربية الضفة يف الفلسطينية السلطة بأعضاء االلتقاء من البعاـة تتمكن مل اإلسرائيلية، احلكومة تعاون
 البعاة وعقدت. الوزراء مبجلس وزير بينهم من الفلسطينية، السلطة من ن مبسؤولنيعمـا يف اجتمعـت البعاة

 الكاملني ودعمهـم تعاوهنم قدموا غزة سلطات من كبار مسؤولني مع غزة، قطاع إىل زيارتيها اجتماعات، أثناء
 1.للبعاة

 :واختصاصاتهاثانيا: والية اللجنة 

 الدويل القايون ايتهاكات مجيع يف التحقيق: "واليـة قوامها البعاة إىل اإليسان حقوق جملس رئيس أسند
 اليت العسكرية العمليات سياق يف وقت أي يف ارُتكبت قد تكون اليت والقايون الدويل اإليساين اإليسان حلقوق
 هذه قبل ارتكبت ، سواء2009 ينـاير 18 إىل 2008 ديسمرب 27 من الفرتة يف غزة يف هبا القيام جرى

 مجيـع بـه قامت ما كل يف تنظر أن منها يقتضي واليتها تنفيذ أن البعاة وقررت ".بعدها أو إثناءها أو العمليات
 منها واقتضت. الدويل اإليـساين للقايون أو اإليسان حلقوق الدويل للقايون ايتهاكات يشكل أن ميكن مما األطراف

 البعاة وإسرائيل. ورأت احملتلة الفلسطينية األرض كامـل يف وقـع مما بذلك يتصل ما تستعرض أن أيضا   الوالية هذه
رتَكبة االيتهاكات إىل واليتها يف اإلشارة أن

ُ
 - ديسمرب الفرتة يف جرت اليت العسكرية العمليـات سـياق يف امل

. العمليـات من كجزء مباشرة بصورة وقعت اليت االيتهاكات جمرد من أبعد هو ملا منـها التعرض تتطلـب جايفي
 الفرتة يف جرت العـسكرية اليت بالعمليات منها يرتبط ما تشمل واليتها ضمن الداخلة االيتهاكات فإن وبالتايل،
 اإليسان حقوق على املفروضة القيود تشمل كما والغايات واألهداف، التوقيت حيث من جايفي - ديسمرب

 املعياري اإلطار أما .العسكرية عملياهتا سياق يف وإجراءاهتا إسرائيل واملتعلقـة باسرتاتيجيات األساسية واحلريات
 حلقوق الدويل والقايون اإليساين، املتحدة، والقايون الدويل األمم وميااق العام، الدويل القايون يف يتمال فهو للبعاة

                                                           
 .12،11ص  ،املرجع السابقA/HRC/12/48تقرير بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف غزة، مسند رقم   1
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 املتصلة واآلراء املعلومات تلقي بشأن مفتوحا شامال   جا  هن البعاة واعتمدت 1.الدويل اجلنائي والقايون اإليسان،
 :يلي ما املعلومات مجع أساليب ومشلت. واليتها ضمن باملسائل الداخلة

 فيها مبا األخرى، والوثائق والتقـارير املتحـدة؛ األمـم فيها مبا الدولية، املنظمات تقارير استعراض .أ 
 واإلسرائيلية الفلسطينية) املدين تمعومنظمـات اجمل احلكومية غري املنظمات من املقدمة املوثقة، الشهادات

 ع.نزا ال عن واحملللني وكتابـات األكادمييني اإلعـالم، وسـائط وتقـارير ،(والدولية

. باملوضوع تتصل معلومات لـديهم الذين اآلخرين واألشخاص والشهود الضحايا مع مقابالت إجراء .ب 
 وخصوصية سالمة ولتأمني اإليسان، حلقوق املنهجيـة املتبعة مع شياامت خاصة، لقاءات يف املقابالت هذه وأجريت

 البعاة وأجرت. أطفال مع مقابالت إجراء عدم البعاة وقررت املقدمة املعلومات وسالمة املقابالت، مشلتهم من
االلتقـاء  للبعاـة فيهـا يتـسن مل اليت احلاالت ويف. لوجه وجها املقابالت معظم وأجري. منفردة مقابلة (،188)

 من النوع هذا املعتادة يف املمارسة مع متشيا وكذلك،. اهلاتف طريق عن املقابالت أجريت املعنيني، باألشخاص
 بصورة عموما إليهم ُيشار ال املصادر، من وغريهم والشهود الضحايا وخصوصية سالمة محاية وملواصلة التقارير،

 قدموا الذين األشخاص أمساء حتديد جرى أيه غري. مشفرة هلم موز ر باستخدام يُكتفى بل التقرير، يف صرحية
 أمسائهم. إعالن على صراحة وافقوا الذين أو البعاة، عقدهتا اسـتماع جلسات يف علنا شهاداهتم

 حادثة (36) يف البعاة وقـد حققت. حـوادث فيها وقعت غزة يف حمددة ملواقع ميدايية بزيارات القيام .ج 
 غزة. يف وقعت

 االصطناعية التوابع بواسطة مللتقطةا الـصور ذلـك يف مبا الفوتوغرافية، والصور الفيديو صور حتليل .د 
 الصور. هلذه اخلرباء ، وحتليل(UNOSAT) العمليـة الـساتلية التطبيقات بريامج من املقدمة

 بالضحايا. حلقت اليت باإلصابات املتعلقة الطبية التقارير استعراض .ه 

 األحداث. مواقع يف مُجعت اليت الذخائر وبقايا لألسلحة عدلية حتليالت .و 

 وممالون الدبلوماسي، يف السلك أعـضاء بينـهم من احملاورين، من متنوعة جمموعة مع اجتماعات عقد .ز 
 وعلماء، قايوييون، وخرباء وأطباء، عسكريون، وحمللون مهنيـة، ورابطات حكومية، غري ومنظمات املعنية، لألطراف
 املتحدة. األمم يف وموظفون

 األمم ووكاالت املتحدة األمـم يف األعضاء الدول إىل شفوية، مذكرات خالل من دعوات، توجيه .ح 
 البعاة. جتريها اليت التحقيقات باحتياجـات املتـصلة املعلومـات لتقدمي وهيئاهتا وإداراهتا املتحدة

 من وغريها غـري احلكومية املنظمات من خطية إفادات لتقدمي واسع يطاق على عام يداء تعميم .ط 
 من العديد البعاة تلقت لذلك، ويتيجة. البعاـة على معلومات من لديهم ما بعرض املهتمني واألفراد املنظمات
 العامل. يف أخرى وأماكن احملتلة، الفلسطينية واألرض إسـرائيل، من وأفراد منظمات من اإلفادات

                                                           
 .48،47تقرير بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف غزة، املرجع السابق، ص   1
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 والشهود ضـحايا اليتهاكات (1): إىل جنيف لالستماع ويف غزة يف علنية استماع جلسات عقد .ي 
 .وتأثريها احلربية األعمال سـياق يف املتخصـصتني واخلربة املعرفة ذوي من األفراد (،2) عليها،

 من حباته ما بني الـيت تراوحت الوثـائق، مـن وغريهـا واإلفادات ثالمثائة تقريرا من أكار البعاة واستعرضت
 من هلا توفر ما أو الشفوية، واملذكرات العـرائض لتقـدمي وجهته الذي للنداء استجابة تلقته ما أو يفسها، تلقاء

 فيديو، شريط 30 من وأكار صفحة، 10.000 من حجمه أكار بلغ ما وهو ذلك، خالف أو اللقاءات خالل
 1 .فوتوغرافية صورة 2001 من وأكار

 وتوصيات اللجنة: استنتاجاتثالثا: 

 استنتاجاتصفحة إىل  573خلصت بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق يف آخر تقريرها املتكون من 
اجليش اإلسرائيلي يف حربه على غزة يتطرق  ارتكبهاوتوصيات كخالصة ملهمتها يف التحقيق يف االيتهاكات اليت 

 2والتوصيات على النحو التايل: لالستنتاجاتبإجياز 

 االستنتاجات .1

 قايويية متالت يف: الستنتاجاتتوصلت البعاة    

خسائر  إيقاعاملمكنة لتفادي  االحتياطات اختاذفشل إسرائيل يف في شن الهجوم:  االحتياطات .أ 
يوع األسلحة  اختياريف  االحتياطات اختاذعرضية يف أرواح املدييني واألعيان املديية وجممع األويروا، وعدم 

 .1949جنيف الرابعة لعام  التفاقية 19و18واضح للمادتني  ايتهاكوأساليب اهلجوم مما يعد 

ثبت للبعاة أثناء التحقيق ادلة عديدة تابت تعمد على قتل المدنيين:  انطوتالحوادث التي  .ب 
مبدأ التمييز الذي يعد من  ايتهكتاملدييني لبث الرعب يف أوساط املدييني، وتكون بذلك قد  استهدافإسرائيل 

من الربوتوكول  75( و2)51 اإليساين، مما شكل خرقا صارخا للقايون العريف واملادتان مبادئ القايون الدويل
 من العهد الدويل للحقوق املديية والسياسية. 7و 6جنيف الرابعة، واملادة  اتفاقيةمن  27اإلضايف األول واملادة 

 القوات استعملتها اليت باألسلحة يتعلق فيماأسلحة معينة:  اإلسرائيليةالقوات المسلحة  استعمال .ج 
 حيظرها ال الاقيلة والفلزات املـسمارية والقـذائف األبـيض الفوسفور بأن تسّلم البعاة فإن اإلسـرائيلية، املـسلحة
 التناسـبية ملبادئ طبقا   معينة ظروف يف حمظور بل مقّيد، أن استخدامها على. احلاضر الوقت يف الدويل القايون
 اهلجمات. يف الالزمة االحتياطات أخـذ وضـرورة

                                                           
 .50-48تقرير بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع يف غزة، املرجع السابق، ص   1
 .541-531املرجع يفسه، ص   2
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أن اجليش اإلسرائيلي  أثبتت اإلسرائيلية: المسلحة القوات قبضة في الواقعين الفلسطينيين معاملة .د 
غري املقاتلني من الفلسطينيني مما يشكل عقابا مجاعيا خمالفا  واحتجازالسكان املدييني كدروع بشرية،  استعمل
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.33للمادة )

 غري بـشكل ودمرت، هامجت اإلسرائيلية املسلحة القوات أن أيضا   البعاة : وترىالممتلكاتتدمير  .ه 
للقايون العريف  ايتهاكااألهـداف املديية، مما يعد  مـن عـددا   عسكرية، ضرورة هناك تكون أن ودون وبتهور مشروع

 ( من الربتوكول اإلضايف األول.45على النحو املبني يف املادة )

 غزة. سكان على العسكرية والعمليات الحصار تأثير .و 

 بموجب فردية جنائية مسؤولية عنها تنشأ التي واألفعال جنيف التفاقيات الخطيرة الخروق .ز 
 الدول. الجنائي القانون

 ضمن تدخل التقرير هذا يف سردها جـرى الـيت الدويل اإليساين للقايون اخلطرية االيتهاكات أن البعاة وترى
 الوضع بتأثري اعرتف طاملا املتحدة لألمم التابع األمن جملس البعاـة أن وتالحظ. الدولية اجلنائية احملكمة اختصاص

 الوضـع هـذا يف ينظـر وهو الدوليني، واألمن السالم على فلسطني، قضية ذلك يف مبا األوسط، الشرق يف
 املتعلقة االدعاءات واستمرار تـواتر وإىل أمـده، طـال الذي الصراع هذا طبيعة إىل وبالنظر. بايتظام ويستعرضه
 االيتـهاكات هذه حدة يف الظاهرة الزيادة وإىل األطراف، مجيـع ضد واملوجهة الدويل اإليساين القايون بايتهاكات

 اختـاذ بـأن مقتنعة البعاة فإن العنف، من مزيد إىل للعودة املؤسفة واإلمكايية األخرية، العـسكرية العمليـات يف
 لردع فعاال   سبيال   يتيح أن شـأيه من االيتهاكات هذه على العقاب من اإلفالت إلهناء وعملية جمدية خطوات

 للقايون اخلطرية االيتهاكات عن املسؤولني مقاضـاة األشخاص أن البعاة وترى. املستقبل يف االيتهاكات هذه تكرار
 وصويه.  السلم استعادة ويف املدييني، محاية ويف العنف، هذا إهناء يف يساهم أن شـأيه مـن الدويل اإليساين

 التوصيات .2

 :يلي مبا املتصلة التالية التوصيات البعاة تقدم  

 الدويل. اإليساين للقايون اخلطرية االيتهاكات عن املساءلة .أ 

 التعويضات. .ب 

 اإليسان. حقوق لقايون اخلطرية االيتهاكات .ج 

 احلصار املفروض واإلعمار. .د 

 األسلحة واإلجراءات العسكرية. استعمال .ه 

 محاية منظمات حقوق اإليسان واملدافعني عن حقوق اإليسان. .و 
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 متابعة توصيات البعاة. .ز 

وخلصت البعاة إىل توجيه توصياهتا جمللس حقوق اإليسان كويه اجلهة الوصية على تقرير اللجنة، باملوافقة 
 طريق وعن البعاة به أوصت النحـو الذي على لتنفيذها املالئم اإلجراء يتخذا وأن على التوصيات الواردة يف التقرير

 بأن البعاة القادمة. وتوصي الدورات يف تنفيذها استعراض يواصل وأن مالئمة، يراها قد اليت األخرى الوسائل
 على التقرير هذا يعرض أن املتحدة لألمم العام األمني إىل املتحـدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس يطلب
 ينظـر أن األمن جملس ميكن لكي املتحدة األمم ميااق من (99) املادة مبوجب املتحدة لألمم التابع األمن جملس

 حقوق جملس بقيام كذلك البعاة أدياه. توصي البعاة من املقدمة الصلة ذات للتوصيات وفقا   إجراءات اختـاذ يف
 ينظر بأن البعاة الدولية. توصي اجلنائية احملكمة مدعي إىل رمسيا   التقرير هذا بتقدمي املتحـدة لألمم التابع اإليسان

 عمال   الدولية اجلنائية احملكمة مدعي إىل غزة يف الوضع وبإحالة اللجنة، تقرير تلقي لدى احلالة يف األمن جملس
 فعال ، تباشر أو باشرت قد إسرائيل لدولة املختصة السلطات تكن مل ما األساسي روما يظام من( ب)13 باملادة

 مستقلة تكون حبسن يية حتقيقات إجراء (،40) املادة مبوجب قراره صدور تاريخ من أشهر ستة غضون يف
 األمم ميااق من السابع الفصل مبوجب بـذلك، قيامه يف األمن، جملس ويتصرف الدولية، للمعايري ومطابقة
 املتحدة.

تعد جلنة تقصي احلقائق اليت أيشأها جملس حقوق اإليسان مبوجب الفقرة الرابعة من قرار جملس حقوق 
د فق اجمللس ، من بني أهم اللجان اليت أيشها2009جايفي  12املؤرخ يف  A/HRC/S9/L.1اإليسان 

تكبتها إسرائيل يف استطاعت هذه اللجنة بفضل الظروف اليت ساعدهتا االطالع على مجيع االيتهاكات اليت ار 
الدولية اليت أعطت هلا قيمة معنوية جعلت تقريرها حيظى بتأييد وقبول على مستوى قطاع غزة، فضال عن تركيبتها 

دويل. وبالرغم من أن التقرير مل يدرج يف جدول أعمال جملس األمن بسبب تصلب ورفض الواليات املتحدة 
بعد االعرتاف هبا   مبالحقة قادة ورؤساء إسرائيل تيح فرصة لفلسطنييللتقرير، إال أن التقرير يبقى كوثيقة رمسية 

يف  11/2012،1/ 29املؤرخ يف  ARES/67/19كدولة عضو مراقب يف اجلمعية العامة وفق قرارا اجلمعية رقم 
إعالن لدى مسجل احملكمة بقبوهلا ممارسة احملكمة اختصاصها  يداعإو للمحكمة اجلنائية الدولية  هاايضمام حالة

لنائب احملكمة اجلنائية ، مما ميكن ( من يظام روما األساسي12/3وفق املادة ) فيما يتعلق باجلرمية قيد البحث
الدولية النظر يف اجلرائم اليت ارتكبتها إسرائيل يف حق الفلسطينيني بدءا من يفاذ يظام روما بتاريخ 

1/07/2002. 

 

                                                           

 .19/10/2014. أطلع عليه يوم http://www.un.org/ar/ga/67/resolutions.shtmlأيظر قرار اجلمعية على الرابط التايل:  1 

http://www.un.org/ar/ga/67/resolutions.shtml
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 الفرع الثاني: لجنة التحقيق بشأن النزاع في سوريا.

بشأن النزاع يف اجلمهورية العربية السورية، وقد صدر عن  استانائيةعقد جملس حقوق اإليسان أربع دورات 
، يف 2011ماي  4املؤرخ يف  A/HRC/RES/S-16/1،1هذه الدورات أربع قرارات، دعا يف قراره األول 

فقرته السابعة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإليسان بأن ترسل بصورة عاجلة بعاة إىل سورية للتحقيق يف 
الذي أصدره يف دورته االستانائية  A/HRC/RES/S-17/1،2مجيع االيتهاكات املزعومة. أما القرار الااين 

ة عشر فقد أقر إيشاء جلنة مستقلة للتحقيق يعينها رئيس جملس حقوق اإليسان، السابعة عشر مبوجب الفقرة الاالا
 A/HRC/RES/S-18/1،3للتحقيق يف مجيع االيتهاكات املزعومة يف اجلمهورية العربية السورية. ويف قراره 

عين حبالة حقوق ، عن دورته االستانائية الاامنة عشر، أقر بإيشاء والية املقرر اخلاص امل2011ديسمرب 5املؤرخ يف 
والية جلنة التحقيق لرصد حالة حقوق اإليسان يف سوريا.  ايتهاءاإليسان يف اجلمهورية العربية السورية مبجرد 

ويكتفي يف هذا الشأن بالدور الذي قامت به جلنة تقصي احلقائق اليت أيشأها اجمللس مبوجب قراره 
A/HRC/RES/S-17/1 يتطرق إىل تشكيلتها وواليتها واختصاصاهتا، اليت قامت بالتحقيق وفق واليتها .

 والنتائج والتوصيات اليت توصلت إليها على النحو التايل:

 أوال: تشكيلة اللجنة:

 قدمته الذي احلقائق تقصي بعاـة تقريـر يف عشرة، السابعة االستانائية دورته يف اإليسان، حقوق جملس يظر 
 ضوء ، ويفA/HRC/RES/S-16/1اجمللس  بقرار عمال   اإليسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية

 قد اإليسان حقوق ايتهاكات من أمناطا   بـأن هناك استنتاجها ذلك يف مبا البعاة، إليها خلصت اليت االستنتاجات
 العربية اجلمهورية يف اإليسان حلقوق املتدهورة احلالة إىل وبالنظر اإليـسايية، ضد املرتكبة اجلرائم حد إىل ترقى

 اإليسان حقوق جملس رئيس عنّي  ،2011 سبتمرب12 ويف .مستقلة دولية حتقيق جلنة إيشاء اجمللس قرر السورية،

                                                           
dds-http://daccess-أيظر قرار اجمللس على الرابط التايل:  1

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElementيه يوم . أطلع عل
19/10/2014. 

dds-http://daccess-أيظر قرار اجمللس على الرابط التايل:  2
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement أطلع عليه يوم .

19/10/2014. 
3 Voir résolution sur site suivant :  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session18/Pages/18thSpecialSessi
on.aspx . Consulter le 19/10/2014. 

 
 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session18/Pages/18thSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session18/Pages/18thSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session18/Pages/18thSpecialSession.aspx
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. زيد أبو كوينـغ وكـارين إرتورك وياكني ،(رئيسا  ) بنهريو باولو: وهم اللجنة يف أعضاء   رفيعي املستوى خرباء ثالثة
 حبقوق املتصلة التحقيقات جمـال يف واسعة خربات أعضائها لدى تتوافر أماية للجنة السامية املفوضية ووفرت

 الدول. والقايون اإليسان

 ثانيا: والية اللجنة واختصاصاتها:

مجيـع  يف بـالتحقيق ،A/HRC/RES/S-17/1 قـراره يف اللجنة، اإليسان حقوق جملس كّلف
 للوقوف السورية، اجلمهوريـة العربية يف ،2011 مارس منذ اإليسان حلقوق الدويل للقايون املزعومة االيتهاكات

 املسؤولني حتديد أجل من ارتكبت، اليت اجلرائم ويف االيتـهاكات، هذه إىل ترقى قد اليت والظروف احلقائق على
 جرائم تشكل قد اليت االيتهاكات فيها مبا االيتهاكات، هذه مرتكيب مـساءلة ضـمان بغية أمكن، حياما عنها،

 اإلثبات كان معيار الصفة، ذهأن تضطلع بدور هيئة لتقصي احلقائق، وهب وهبذا يتطلب من اللجنةاإليـسايية.  ضد
 موثوقة أدلة جمموعة على حـصلت اللجنة عندما املعيار هذا استويف وقد". املعقول الشك" معيار هو املستخدم

 ذلك من أدىن إثبات معيار يشكل وهذا. ينةمع واقعة أو معـني حـدث بوقـوع تفيد أخرى معلومات مع متطابقة
 عن" املسؤولني حتديد)" الوالية من الااين العنصر استيفاء أجل ومن .اجلنائية الدعاوى إجراءات يف املطبق

 ألفراد الذين ا هوية حتدد لكي املواد من موثوقة جمموعة جتمع أن عليها أن هو اللجنة فهمته ما ،كان(االيتـهاكات
 لعدد املزعومة بشأن املسؤولية معلومات اللجنة تلقت وقد. اإليسان حقوق ايتهاكات عن مسؤولني يكويون قد
 وقت حىت 2011 مارس من املمتدة الفرتة يف السورية العربية اجلمهورية يف املرتكبة االيتهاكات عن األفراد من

  1.التقرير هذا إعداد

  وتوصيات اللجنة: استنتاجاتثالثا: 

وتوصيات كخالصة  استنتاجاتخلصت بعاة األمم املتحدة لتقصي احلقائق يف تقريرها األول والااين إىل 
 لالستنتاجاتالنظام السوري واملعارضة السورية. يتطرق بإجياز  ارتكبهاملهمتها يف التحقيق يف االيتهاكات اليت 

 والتوصيات على النحو التايل:

 االستنتاجات .1

 :يلي مبا املتصلة التالية نتاجاتاالست البعاة تقدم   
                                                           

، ص 2011يوفمرب  23، املؤرخ يف A/HRC/S-17/2/Add.1أيظر تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية رقم  1
dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 6 -5

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/95/PDF/G1117095.pdf?OpenElement أطلع عليه يوم .
19/10/2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/95/PDF/G1117095.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/95/PDF/G1117095.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/95/PDF/G1117095.pdf?OpenElement
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 الدولة استجابة عدم سببه اإليسان حقوق جمـال يف سوريا تعيشها اليت واملستمرة اخلطرية األزمة إن .أ 
 املشروعة. واالجتماعية واالقتصادية السياسية ملطالب شعبها

 االحتياجات تلبيـة يف متزايدة صعوبة عامة السكان للغالبية العظمى. وجيد االجتماعيةتدهور احلالة  .ب 
 .اليومية احلياة يف لالستمرار األساسية

 ايتهاكات اهتقوا وارتكبت الـسكان، محايـة عـن مـسؤوليتها حتمل يف بّينا   إخفاقا   احلكومة أخفقت وقد .ج 
 مسؤولني من واضحة مبعرفة اإليسايية، ضد جرائم حـد بلغت اإليسان حلقوق وجسيمة ومنهجية النطاق واسعة
 وإن ايتهاكات، أيضا   للحكومة املناهضة املسلحة اجلماعات وارتكبت. ومبوافقتهم الدولـة مـستويات أعلـى علـى

 .الدولة ارتكبتها اليت بااليتهاكات والتنظيم احلجم حيث من تقارن كايت ال

 اجلسيمة االيتهاكات مـن وغريهـا الدوليـة اجلـرائم يف التحقيق مسؤولية فإن الدويل، للقايون ووفقا   .د 
 من وغريها اإليسايية ضد اجلرائم بيد أن. الدولة عاتق على وأخريا   أوالَ  تقع عليها واملعاقبة مرتكبيها ومقاضاة

 إجراء من بد وال. العقاب من لإلفالت يظام ظل يف ارُتكبت قد اللجنة تقارير يف املوثقة اجلسيمة االيتهاكات
 العقاب من اإلفالت لاقافة حد لوضع واألمنية والقضائية السياسية القطاعـات يف جذرية هيكلية إصالحات

 .للضحايا العدالة وحتقيق

 كل تضم وجديرة بالاقة للجميع واسعة مشاورات أساس على واملساءلة املصاحلة تقوم أن وينبغي .ه 
 الوطنية اجلهود لدعم الدولية العدالة آليات متستخد أن وميكن. الدويل القايون إطار يف جتري وأن السوري الشعب

 .وتكملتها

 التوصيات: .2

 اإلصالح لتحقيق طويلة عملية وبدء الفور على العنف اءهنإل أدياه الواردة التوصيات اللجنة تقدم   
1واملساءلة على النحو التايل: واملصاحلة

 

 الفاعلة واملعارضـة واجلهات احلكومـة بني جيمع وسياسي وشامل عاجل حوار إقامة إىل اللجنة تدعو
 املشروعة املطالب وتلبية اإليسان، حقوق احرتام وضمان للعنف، حد وضع على للتفاوض للحكومة املناهضة
 العربية اجلمهورية يف الوضع من متنوعة مواقف لديها مـن دول يتألف اتصال فريق إيشاء وينبغي. السوري للشعب

                                                           
 -28، ص 2012فيفري  22، املؤرخ يف  /A/HRC/19/69أيظر تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية رقم  1

dds-http://daccess-. على الرابط التايل: 32
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/97/PDF/G1211697.pdf?OpenElement أطلع عليه يف .

20/10/2014. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/97/PDF/G1211697.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/97/PDF/G1211697.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/97/PDF/G1211697.pdf?OpenElement
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 لتيسري ممكن وقت أسرع يف دويل سالم مؤمتر عقد وينبغي. سياسي حوار إىل تفضي عملية لبدء وذلك السورية،
 .العملية هذه

 يلي: توصي اللجنة النظام السوري كذلك القيام مبا

 من ومتكينهم إليهم املوجهة وبالتـهم احتجـازهم بأسباب الفور على احملتجزين مجيع إبالغ ضمان .أ 
 األسر إبالغ أيضا   وينبغي مهتبزيار  ألسرهم والسماح ومنتظمـة، فوريـة بصورة بأيفسهم خيتارويه مبحام االستعاية

 وجودهم. ومبكان احملتجزين بوضع

 على االعتماد عدم وضمان املـسلحة اجلماعات وأفراد اجليش من للفارين عادلة حماكمات إجراء .ب 
 التعذيب. حتت املنتزعة األدلة

 إىل والتعرف االضطرابات أثنـاء قتلوا الذين األشخاص مكان لتحديد املمكنة التدابري مجيع ختاذ .ج 
 املختفي. األشخاص مصري وحتديد هويتهم

 مدييني عن الصادرة االحتجاجات ملراقبـة األمـن قـوات أو اجليش قوات عن عوضا   مديية شرطة يشر .د 
 الدولية. للمعايري وفقا   احلشود ملراقبة قاتلة غري وتزويـدها مبعدات للشرطة التدريب وتوفري ومحايتهم، عّزل

 الوحدة أو اجلهة عن مـعلومات، لالحتجاز كمرافق حاليا   تستخدم اليت األماكن جبميع قائمة يشر .ه 
 عليها. اإلشراف عن املسؤولة

 املسلحة اجلماعات ضد عملياهتا يف األمـن وقوات اجليش قوات هبا تسرتشد اليت االشتباك قواعد شري .و 
1.للحكومة املناهضة

 

 والقضائية القطاعات السياسية يف عميقة إصالحات بإجراء السورية العربية اجلمهورية اللجنة توصي
 القضائي، اجلهاز استقاللية أمام واملؤسسية القايويية العقبات إزالة اإلصالحات هذه تشمل أن وينبغي. واألمنية
 موثوقة تدقيق عملية وإجراء واألمنية، العسكرية القوات أفراد يتمتع هبا اليت القضائية املالحقة من احلصاية وإلغاء
 إصـالح وإجـراء واألمنية، العسكرية القوات من اإليسان حلقوق جسيمة ايتهاكات املتورطني يف الضباط لعزل

 حملي تشريع الدوليـة، واعتماد اجلنائية للمحكمة األساسي روما يظام على والتصديق العقوبات، لقايون شامل
 النظام. هذا مع متسق

 اإلطار ضمن للجميع وموثوقة، وشاملة واسعة مشاورات أساس على حيدد أن السوري للشعب وينبغي
 خيص فيما واملساءلة احلقائق وتقصي املصاحلة لتحقيق الالزمـة واآلليـات العمليـة الدويل، القايون يف عليه املنصوص

                                                           
 .30، املرجع السابق، ص  /A/HRC/19/69ير جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية رقم تقر   1
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 فعالة ايتصاف سبل وتوفري تعويضات تقدمي عن فضال   ،2011 مارس حـدثت منذ اليت اجلسيمة االيتهاكات
  .لذلك ضحية تقع اليت واجلماعات واألقليات النساء املناسب النحو على متّال أن وينبغي. للضحايا

 أن الدويل وينبغي للمجتمع. وألسرهم للضحايا الفعالة االيتصاف وسبل اجلرب العملية توفر أن وينبغي
 .املناسب اجلرب لتوفري اإلمكايية إتاحة يف ُيسهم

 املفوضية سيما وال املتحدة، األمم من التقنية املساعدة بالتماس السورية العربية اجلمهورية اللجنة وتوصي
 الـسياسات، لواضعي تدريب من بذلك يتصل وما اإلصـالح والتشاور بعملييت يتعلق فيما اإليسان، حلقوق السامية

 إىل للعمليـة الرامية تيـسريا   الدويل، للمجتمع وينبغي. األمين القطاع يف واملسؤولني واملـدعني العامني، والقـضاة،
 1.الدولية للعدالة املناسبة باآلليات اخلاصة القضائية الوالية تنفيذ يف النظر واملساءلة، املصاحلة حتقيق

  

                                                           
 .32، املرجع السابق، ص  /A/HRC/19/69تقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة بشأن اجلمهورية العربية السورية رقم   1
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 .الثاني خالصة الفصل

هبا مع قمع ما قد  االلتزامإن املقصود بالبدء يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين هو احرتام احكامه ومراقبة 
يقرتف من ايتهاكات وخمالفات هلا، ويتضمن بدء التنفيذ كل التدابري اليت ينبغي اختاذها لضمان االحرتام الكامل 

أثناء القتال أو بعده، ومن خالل تعرضنا لصالحيات جملس قبل القتال أو لقواعد القايون الدويل اإليساين، سواء 
حق ، 60/251( من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 3يف الفقرة ) بكل وضوحو  لنا حقوق اإليسان تبني

مبعاجلة االيتهاكات اجلسيمة حلقوق اإليسان واليت يندرج ضمنها االيتهاكات اجلسيمة للقايون الدويل اجمللس 
اإليساين، وحق اجمللس يف اإلسهام من خالل احلوار والتعاون يف منع حدوث ايتهاكات حلقوق اإليسان 

، اليت يندرج ضمنها أحكام القايون الدويل اإليساين الستجابة فورا يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسانوا
صالحياته أثناء اجللسات الطارئة اليت استجاب فيها لوهو ما مت جتسيده من خالل ممارسة جملس حقوق اإليسان 

مال تدخله يف حرب إسرائيل مسلحة دولية وغري دولية للعديد من احلاالت الطارئة واليت كيفت على أهنا يزاعات 
، واليت أصدرت غول دسنت، بإيفاد جلنة تقصي حقائق ترأسها القاضي 2009، بداية 2008على غزة يف أواخر 

جرائم حرب وجرائم ضد اإليسايية وغري ها من اللجان اليت  أدايت فيه إسرائيل بارتكاب اليت تقريرها الشهري
 ، استجابة لكل احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.أيشأها يف هذا الشأن

كما تعد آلية االستعراض الدوري الشامل جمللس حقوق اإليسان من بني اآلليات الوقائية والرقابية على إلزام 
ول األعضاء بتنفيذ التزاماهتا للقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، فاجمللس من خالل آلية الد

ويتابع مدى تنفيذ الدول للتوصيات اليت وافق  االستعراض الدوري الشامل يراقب الدول اليت خضعت لالستعراض،
مية للتوصيات اليت توافق عليها الدول أثناء خضوعها عليها أثناء خضوعها لالستعراض، مما يابت القيمة اإللزا

 لعملية االستعراض الدوري الشامل.

وخنلص يف األخري إىل أن جملس حقوق اإليسان وبالرغم من أيه ال يزال جملس فرعي دائم تابع للجمعية 
الرئيسية لألمم املتحدة، إال ايه العامة لألمم املتحدة ومل يرتق حلد اآلن إىل جهاز رئيسي مال ما هو عليه األجهزة 
  أصبح يشكل آلية مشرتكة للقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.

 

 

 

 



 ي اإلنسان دور المجلس في تنفيذ القانون الدولي                      :لثانيا فصلال

 

302 
 

 خالصة الباب الثاني.

إذا كان القايون الدويل حلقوق اإليسان يطبق يف زمن السلم واحلرب على سواء والقايون الدويل اإليساين 
النزاعات املسلحة حلماية ضحاياها، فإن القاسم املشرتك بينهما هو صياية حرمة حقوق اإليسان يف   أثناءيطبق 

 كل الظروف.

وإذا كان لكال الفرعني آليات خاصة به إللزام الدول بتنفيذه وللحد من ايتهاكاته، فإن التطور الذي شهده 
القايون الدويل اإليساين وآليات القايون الدويل حلقوق اجملتمع الدويل واليزال يشهده قد أملى بضرورة تدعيم آليات 

(، من الربوتوكول 90اإليسان، بآليات حدياة مال آلية اللجنة الدولية لتقصي احلقائق وفق احكام املادة )
وينصب دور هذه اآلليات اليت أيشئت (، واللجان الوطنية للقايون الدويل اإليساين، 1977اإلضايف األول لعام )

ون يف اختصاص إحدى الفرعني، دون أن تكويا آليات مشرتكة بني القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايحدياا 
 الدويل اإليساين.

وسلطاته متتد لكال الفرعني  ت اجمللسجمللس حقوق اإليسان على أن صالحيا ناراستمن خالل د وخنلص
مشرتكة بني القايون  آلية يعدمما مييزه عن غريه من اآلليات األخرى حبسب كل فرع، فمجلس حقوق اإليسان 

يف صياغة مشاريع وإصدار القرارات  فله صالحية املبادرةالدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، 
وله احلق يف عقد  ن الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين،خبصوص االتفاقيات ذات الصلة بالقايو 

من القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون  لكملعاجلة جماالت  الدورات االستانائية ملواجهة احلاالت الطارئة 
كات القايون الدويل الدويل اإليساين، وله احلق أيضا يف إيشاء جلان تقصي احلقائق، بطريقة فورية للتحقيق يف ايتها 

مارس  15( املؤرخ يف 60/251وفق أحكام قرار اجلمعية العامة رقم ) حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين
  .18/07/2007( املؤرخ يف 5/1، وقرار اجمللس رقم )2006

وإجراءات  يف حني جند ان آليات اجمللس املختصة بتنفيذ حقوق اإليسان املتمالة يف اإلجراءات اخلاصة 
تقدمي الشكاوى واللجنة االستشارية جمللس حقوق اإليسان، واهليئات الفرعية األخرى املعاوية للمجلس تتمال 
مهمتها األصيلة يف الدور الوقائي والرقايب لتعزيز ومحاية حقوق اإليسان وهذا ال يعين أهنا ال تتعرض ملعاجلة القضايا 

غالبا ما تدرج يف تقاريرها ايتهاكات القايون الدويل اإليساين، بطريقة  اخلاصة بالقايون الدويل اإليساين، فهي
كذلك بالنسبة عرضية حبكم الوالية اليت أسندت للفريق العامل املعين حباالت حقوق اإليسان. والعكس صحيح  

الشامل،  آلية االستعراض الدوريآلليات اليت هلا حق وصالحية تعزيز ومحاية القايون الدويل اإليساين، مال ل
والدورات االستانائية اليت يعقدها جملس حقوق اإليسان، واللجان الدولية اليت ينشئها للتحقيق يف االيتهاكات 
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لقايون الدويل حلقوق كل من اأثناء رقابتها للدول مدى التزام الدولة بتنفيذ التزاماهتا لأيضا فهي ترعى اجلسيمة، 
 .إليسان والقايون الدويل اإليساينا

لفصل األخري الرتكيز على املواضيع اليت يعاجلها جملس حقوق اإليسان املتعلقة ل ناأثنا دراست وعمديا
القايون  كل منمعاجلة قضايا  يف اليت يتميز هبا جملس حقوق اإليسان بالقايون الدويل اإليساين إلبراز صفة الشراكة 

  الدويل للحقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.
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حقوق اإليسان تطورا مهما يف عمل آليات ، القاضي بإيشاء جملس 60/251يعد قرار اجلمعية العامة رقم 
من تعزيز  .األمم املتحدة يف جمال حقوق اإليسان، وتوسيع جماالت عمل املنظمة يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان

حلقوق  للقايون الدويل هاالتزامها بتنفيذ يف مدىالدول األعضاء  على إىل رقابة اجمللسومحاية حقوق اإليسان 
االيتهاكات اليت ترتكبها يف حق رعاياها، إىل تبين جماالت احلماية وتعزيزها واحلد من ايتهاكها  واحلد مناإليسان، 

يف منظومة األمم املتحدة وتطور إجيايب عد قفزة يوعيه ت ةاألخري  هوهذ أثناء النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية
 .اإليسانمن خالل تبنيها ملعاجلة األزمات الطارئة بواسطة جملس حقوق 

التفصيلية جمللس حقوق اإليسان الدويل كآلية لتنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان  تناومن خالل دراس
إلى : طرحناها يف مقدمة حبانا واليت تكمن يفاليت اإلجابة على االشكالية  مكنتنا منوالقايون الدويل اإليساين، 

مشتركة لتنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون أي حد يمكن أن نعتبر مجلس حقوق اإلنسان آلية 
الدولي اإلنساني وما مدى قدرته في الحد من االنتهاكات التي ترتكبها الدول في حق رعاياها، وأثناء 

 خلصنا إىل مجلة من النتائج واالقرتاحات يتناوهلا على النحو التايل: النزاعات المسلحة؟.

 أوال: النتائج:

هي امتداد للجنة حقوق اإليسان، وأن ما حصل من حل للجنة الدويل س حقوق اإليسان أن مهمة جمل  .1
ندرج ضمن إصالح منظومة األمم املتحدة ملواكبة التطور يحقوق اإليسان واستبداهلا مبجلس حقوق اإليسان، 

إليسان احلاصل على مستوى اجملتمع الدويل، وتعامل الدول األعضاء يف األمم املتحدة مع جملس حقوق ا
اليت خضعت يف كاري من  يعطي بعد سياسيا وقيمة معنوية أفضل بكاري مما كايت عليه جلنة حقوق اإليسان

 .تسيس وازدواجية يف املعايريللمراحلها 

بالرغم من الدور الذي لعبته جلنة حقوق اإليسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان واحلريات األساسية، منذ   .2
دورها وفرض رقابتها  بأداءيشأهتا إىل أن مت حلها إال أن وضعها القايوين أمام الدول األعضاء مل يسمح هلا 

 دول وعلو مبدأ سلطان السيادة.يف الشؤون الداخلية للعلى الدول يتيجة طغيان مبدأ عدم التدخل 

واحلد من ايتهاكاته، ومل توكل للجنة حدود دور جلنة حقوق اإليسان يف تنفيذ القايون الدويل اإليساين،   .3
أن  على تنظرحقوق اإليسان هذه املهمة، يف بداية يشأهتا لطبيعة املوقف الرافض لألمم املتحدة اليت كايت 

اهتمامها بالقايون الدويل اإليساين يعكس عدم الاقة يف قدرة األمم املتحدة على حفظ السلم واألمن الدوليني 
 دورها من حد قد حجمهاوضع اللجنة و  أن غري وهي إحدى املهمات الرئيسية اليت ألقاها امليااق على عاتقها.

 ممارسة خالل يظهر ما وهذا الفرعية، اللجنة حجم تفوق آلية يتطلب الذي اإليساين الدويل القايون تنفيذ يف
 286/1993 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار من بداية االستانائية، لدوراهتا اإليسان حقوق جلنة

 األزمات كارة من بالرغم هذا استانائية دورات مخس سوى تعقد مل اللجنة فإن ،1993 يوليه 28 يف املؤرخ
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 السوفيايت، االحتاد تفكك بسبب الدولية وغري الدولية املسلحة النزاعات من العديد عنها اجنرت اليت السياسية
 هذه فيها تسببت اليت يتهاكاتالا من حيد أن ميكن الذي باملستوى اإليسان حقوق جلنة دور يظهر ومل

 على أو هلا، املنوطة صالحياهتا حدود مستوى على سواء اإليسان حقوق جلنة ضعف يابت مما األزمات،
 النظر إعادة إىل املتحدة لألمم العام األمني دعا الذي األمر. احلقيقي مسارها على واحنرافها تسيسها مستوى

( 60/251، وأيده يف ذلك اجملتمع الدويل من خالل قرار اجلمعية العامة رقم )اإليسان حقوق جلنة وضع يف
 . 2006مارس  15املؤرخ يف 

جاءت شبيهة بطبيعة وتركيبة جلنة حقوق اإليسان، هذا  جملس حقوق اإليسانن الطبيعة القايويية وتركيبة إ  .4
اليت شكلت هي األخرى الكاري من بالرغم من النقد الذي وجه للرتكيبة السياسية للجنة حقوق اإليسان، 

ألسباب اليت دعت إلصالحها العراقيل ألداء جلنة حقوق اإليسان مهامها على أكمل وجه، وكايت من بني ا
 واستبداهلا مبجلس حقوق اإليسان.

ويستعرض  وضعية مؤقتة هيئة فرعية دائمة تابع للجمعية العامةكجمللس حقوق اإليسان   ةالقايويي الوضعية  .5
إىل  جملس حقوق اإليسانهذا يعين أن امكايية ترقية  ،وضعه يف غضون مخس سنوات أقصاها عشر سنوات

للجمعية  جملس حقوق اإليسانوتبعية  .مع مراعاة تعديل ميااق األمم املتحدةال تزال قائمة جهاز رئيسي 
دون مروره على اجمللس  ية أقصرزمن مدة يف مترير مشاريعه يف ةأكار إجيابيدفعا  هيعطيكهيئة فرعية   العامة

يف كاري من وعطل اإلجراء الذي أعاق  وهوكما كايت عليه جلنة حقوق اإليسان  االقتصادي واالجتماعي
 . اوقراراهت هامشاريعاحلاالت 

بالرغم مما أعطي جملس حقوق اإليسان من اختصاصات وصالحيات عدة حسب ما جاء يف قرار اإليشاء   .6
إال أن هذه الصالحيات مل تتعدى سلطة التوصيات والنصائح والتعبري عن الرغبات واألمنيات واملناشدات اليت 

الصفة اإللزامية، وهذا دليل على أن اجملتمع الدويل اليزال يتعامل حبذر شديد يف جمال حقوق اإليسان  ليس هلا
على املستوى الدويل، لالعتبارات يفسها اليت رفض فيها إيشاء جهاز رئيسي حلقوق اإليسان واحلد من 

لظروف السياسية ، وإن كايت ا1945صالحيات جلنة حقوق اإليسان يف مؤمتر سان فرايسيسكو لعام 
ختتلف عما كان عليه أيداك، يظرا للتطور امللحوظ الذي يشهده القايون الدويل حلقوق اإليسان، على مستوى 

 منظومة األمم املتحدة.

جمللس حقوق االيسان عالقة داخلية وخارجية على مستوى منظومة األمم املتحدة، فبالنسبة للعالقة الداخلية   .7
حددت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وباملفوضية السامية حلقوق اإليسان، بأجهزة األمم املتحدة 

وبالوكاالت املتخصصة واهليئات التعاهدية األخرى. أما خبصوص عالقة اجمللس باهليئات اخلارجية فتتمال يف: 
ه هذه املؤسسات الوطنية حلقوق اإليسان، واملنظمات غري احلكومية مع ختصيص جايب الدور الذي تقوم ب

املكويات وختصيص قدرا من الدراسة لعالقة التكامل بني اجلنة الدولية للصليب األمحر وجملس حقوق اإليسان 
 يف جماالت القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.
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 من احلد يف الدول وإلزام اإليسان حلقوق الدويل القايون لتنفيذ هبا آليات يستعنيحقوق اإليسان للمجلس   .8
 ألصحاب املخولة والصالحيات اخلاصة اإلجراءات يف واملتمالة عليها، االعتداء أو اإليسان حقوق ايتهاكات
 تقدمي إجراء وآلية. الواليات أصحاب بشأن اجمللس حدثهاأ اليت والتطورات .والقطرية املواضعية الواليات

 حبث والية إليهما أسندت متميزان عامالن فريقان الغرض هلذا اإليسان حقوق جملس أيشأ وقد الشكاوى،
 اإليسان حلوق هبا موثوق بأدلة املؤيدة اجلسيمة لاليتهاكات الاابتة األمناط إىل اجمللس ايتباه وتوجيه البالغات
 تتخذ التوافق عدم حالة ويف اآلراء، توافق أساس على العاملني الفريقني كال ويعمل األساسية، واحلريات
 .باحلاالت املعين العامل والفريق بالبالغات، املعين العامل الفريق: مها والفريقان. البسيطة باألغلبية القرارات

وعندما خنص جملس حقوق اإليسان باآلليات اليت يستعني هبا لتنفيذ حقوق اإليسان فإن ذلك ال يعين أن 
 إال ان تعرضه يأيت بشكل عرضي. هذه اآلليات ال تتعرض للقضايا اليت ياريها القايون الدويل اإليساين،

جلنة استشارية أعطي هلا مساحة من البحث ختوهلا القدرة على تفعيل املبادرات، والعمل على توفري  استحداث  .9
 مساحة من التنوع داخل اللجنة، والتفاعل مع املوضوعات املختلفة.

 والقايون الدويل اإليساين، تتمال يف:جمللس حقوق اإليسان آليات مشرتكة للقايون الدويل حلقوق اإليسان   .10

اليت يعقدها جملس حقوق اإليسان استجابة للحاالت الطارئة ملنع حدوث  الدورات االستثنائية (أ 
فمن خالل ممارسة جملس حقوق اإليسان هلذه اآللية  ايتهاكات حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.

بت أمهية يف مدة مل تتجاوز تسعة سنوات مما يا (22) دورة اثنان وعشرونعقد ما ال يقل عن  استطاع
الدورات االستانائية كآلية للحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان وخاصة منها النزاعات املسلحة 

   .(16) اليت خصص هلا ما ال يقل عن ستة عشرة دورةالدولية وغري الدولية 

وهي آلية جديدة استحدثها جملس حقوق اإليسان وفق أحكام آلية االستعراض الدوري الشامل:  (ب 
، وهي من بني اآلليات الوقائية (60/251)()ه( من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 5الفقرة )

والرقابية اليت تلزم الدول األعضاء بتنفيذ التزاماهتا للقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل 
من خالل آلية االستعراض الدوري الشامل يراقب الدول اليت خضعت لالستعراض، اإليساين، فاجمللس 

ويتابع مدى تنفيذ الدول للتوصيات اليت وافق عليها أثناء خضوعها لالستعراض، مما يابت القيمة اإللزامية 
 نم يالحظ كما للتوصيات اليت توافق عليها الدول أثناء خضوعها لعملية االستعراض الدوري الشامل.

 الدولية التزاماهتا تقاريرها يف تدرج مل الدول من كاري أن الشامل، الدوري االستعراض آللية دراستنا خالل
 حقوق جملس قرار من( 15) للمادة الصريح النص من بالرغم هذا اإليساين، الدويل القايون خبصوص
 يف النظر إعادة يتطلب مما اإليساين، الدويل القايون تنفيذ يف اجمللس صالحية على( 5/1) اإليسان
ووضع من قبل جملس  لالستعراض ختضع اليت للدولة بالنسبة التقرير تقدمي أثناء إتباعها الواجب الشروط
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حقوق اإليسان معايري للتقارير الوطنية حبيث يدرج فيها مجيع احملاور اليت حيق جمللس حقوق اإليسان 
 استعراضها، واليت تندرج يف حدود صالحياته.

وهي جلان ينشئها رئيس جملس حقوق اإليسان عادة على خلفية االيتهاكات الحقائق:  لجان لتقصي (ج 
من قبل الدول أو املنظمات أو مجاعات مسلحة، ومن مميزات هذه اللجان أهنا متتاز  ارتكاهبااليت يزعم 

قايويية وسياسية وقيمة بسرعة التحقيق ويشر تقاريرها للعامة مما يعطي هلذه اللجان يوع من الشرعية 
وأخالقية، وترفع تقارير اللجان إىل جملس حقوق اإليسان وإحالتها إىل اجلمعية العامة وإىل جملس األمن، 

( من الربوتوكول 90على عكس العراقيل اليت تواجهها اللجنة الدولية لتقصي احلقائق وفق أحكام املادة )
غري أن كاري من الدول  مل  .1949ربع لعام امللحق باتفاقيات جنيف األ 1977اإلضايف األول لعام 

فقد رفضت التعاون إسرائيل  يف هذا اجملال خاصة منهاجملس حقوق اإليسان اليت أصدرها قرارات تلتزم بال
وعدم السماح هلا بالدخول إىل أراضيها  جملس حقوق اإليسان أيشأها اليتمع جلان تقصي احلقائق 

اليت أيشأها جملس  للجنة الدولية لتقصي احلقائقللتحقيق يف االيتهاكات اليت ارتكبتها، مال رفضها 
(. األمر الذي يؤثر على سلطة جملس 2009بشأن االيتهاكات اإلسرائيلية يف غزة سنة )حقوق اإليسان 

 واحلد من ايتهاكات حقوق اإليسان.   سانحقوق اإلي حقوق اإليسان يف تعزيز ومحاية

 ثانيا: االقتراحات:

عة القايويية جمللس حقوق اإليسان، من هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة إىل جهاز رئيسي يإعادة النظر يف الطب  .1
بتنفيذ ليتسىن له إلزام ورقابة الدول األعضاء يف األمم املتحدة يضاف إىل األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة، 

ومن خالل هذه الرتقية يستقل اجمللس الدويل حلقوق  القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين
التجاوب مع كل القضايا اليت  علياألمر الذي يعطيه قدرة أكار  ،اإليسان عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة

 .استقالليتهتأخري حبكم  دونمع استصدار قراراته تطرح عليه، 

(، وذلك بإضافة معايري 8إعادة النظر يف طريقة الرتشح لعضوية جملس حقوق اإليسان، وفق أحكام الفقرة )  .2
املصادقة على و  لدول الراغبة يف الرتشح حقوق اإليسان بالنسبة لرقابة سجل  شروط الرتشح مالدقيقة حتدد 

وكل االتفاقيات الدولية األخرى ذات الصلة بالقايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون  يظام روما األساسي
 ، حىت ال يقع جملس حقوق اإليسان يف يفس األخطاء اليت وقعت فيها جلنة حقوق اإليسان.الدويل اإليساين

الدعاوى ضد الدول رفع يف إحالة و ق احلإيشاء حمكمة دولية حلقوق اإليسان يكون جمللس حقوق اإليسان    .3
فمن خالل دراستنا لآلليات حقوق اإليسان املتمالة يف  .اليت ترتكب ايتهاكات جسيمة يف حق رعاياها

من خالل جليا ضرورة متابعة النتائج املتوصل إليها  اتضح لنااإلجراءات اخلاصة وإجراءات رفع الشكاوى، 
 يكون جمللس حقوق اإليسان احلق يف جاوب التدم ع ةيف حالهذه االليات ومطالبة الدولة بإيصاف الضحايا و 
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وتعويضهم جراء االيتهاكات اليت إيصاف الضحايا م الدول باز لإلدولية حلقوق اإليسان الكمة احملإىل  إحالتها
 .اجلايب السيادي للدولة اليت تسببت يف الضرربساس املدون ، ارتكبوها يف حقهم

يصدرها خبصوص منع حدوث ايتهاكات حقوق اإليسان يف إلزامية قرارات جملس حقوق اإليسان اليت  .4
احلاالت الطارئة مبا يف ذلك حق جلان تقصي احلقائق وفرق اإلجراءات اخلاصة ووضع حد للعراقيل اليت 
تعرتضهم يف سبيل مباشرة التحقيق يف االيتهاكات اجلسيمة للقايون الدويل اإليساين والقايون الدويل حلقوق 

 اإليسان.

إىل احملكمة اجلنائية الدولية لتشمل جملس حقوق  يف إحالة القضاياق احلمة األشخاص الذين هلم توسيع قائ .5
يبدو فيها أن جرمية أو  اليت أي قضية أو أي حالة إىل املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليةيف إحالة اإليسان 

على القايون الدويل حلقوق اإليسان والية له أكار من اجلرائم قد ارتكبت، ما دام جمللس حقوق اإليسان 
، بل يتوجب قصر اإلحالة على اجمللس الدويل حلقوق اإليسان حبكم صالحيته املتمالة والقايون الدويل اإليساين

منع حدوث االيتهاكات واالستجابة فورا يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين، 
 .ة الدولية على القضايا اليت حتال إىل احملكمة اجلنائية الدولية من قبل األمم املتحدةوهذا إلضفاء الشرعي

على جملس حقوق اإليسان وضع منوذج حمدد جلميع الدول األعضاء  :الدوري الشامل لالستعراضبالنسبة  .6
وق اإليسان والقايون للمعلومات املوضوعية واملوثوق هبا ملدى وفاء كل دولة بالتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال حق

بصلة  تإىل معايري ذاتية ال متالدويل اإليساين، ألن املعلومات اليت تتعهد الدول بالوفاء هبا تستند يف أغلبها 
 إىل املعايري الدولية اليت جيب مراعاهتا لتنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.

 

 تم بحمد هللا          
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 صادرالممة  قائ
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 /http://www.un.org/ar/documents/udhr .1948 اإلعالن العاملي حلقوق اإليسان .2

 law/treaties-and-https://www.icrc.org/ara/war-.1949اتفاقيات جنيف األربع لعام  .3
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 .1977الربوتوكولني اإلضافيني لعام  .4
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 .1966العهد الدويل للحقوق املديية والسياسية لعام  .5
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 .1966العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والاقافية لعام  .6
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I. الكتب 

 الدولية والوكاالت املتحدة األمم منظمة إطار يف اإليسان حلقوق الدولية احلماية، أمحد الوفاء أبو .1
 .2008 الاالاة، الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار املتخصصة،

 اإليساين الدويل القايون كتاب من ،(اإليساين الدويل القايون) ومستقبل الفرد مكاية حممد، الميداني أمين .2
 .2003 األمحر، للصليب الدويل اللجنة الداوودي، مطبعة الدولية، والعالقات

 .2007 اجلديدة، اجلامعة دار اإليساين، الدويل القايون تطبيق على الدولية الرقابة: إبراهيم خليفة أحمد .3

املركز اإلقليمي اإلعالمي اللجنة  هنري، تذكار سولفارينو، الناشر، اللجنة الدولية للصليب األمحر، دونان .4
 .2005، 5طالدولية للصليب األمحر، القاهرة،
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 العريب املعهد يف الفين واإليتاج الطباعة وحدة الناشر اإليساين، الدويل القايون إىل مدخل عامر، لزماليا .6
 .1997 تويس، اإليسان، حلقوق

 اجلامعية، املطبوعات دار اإليسان، حلقوق الدويل والقايون اإليساين الدويل القايون إسحاق، زيا نغم  .7
 .2009 طبعة اإلسكندرية،
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  .1994 عمان، والنشر، للطباعة جعفر مركز وضماياهتا، اإليسان حقوق، سليم محمد الطراونة .11

 اجلزء الرقابة، ووسائل املصادر اإليسان، حلقوق الدويل القايون املوسى، خليل حممد، حممد علوان يوسف .12
 .(ن،د) األوىل، الطبعة األردن، عمان، والتوزيع، للنشر الاقافة دار األول

 .2002 بغداد، احملكمة، بيت -واآلليات القايويية املرجعية -اإليسان حقوق دبلوماسية، باسيل يوسف .13

 الدولية اللجنة العليم، عبد أمحد ترمجة احلرب، خوض حتكم ضوابط: ليزلبيت تسلغفدو فريتس كالسهوفن .14
 .2004األمحر، للصليب

 والنشر، للطباعة اجلامعية دار واإلقليمية، الدولية واملنظمات العامة النظرية الدويل، التنظيم حممد، المجذوب .15
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 والشريعة الدويل القايون أحكام يف اإليسان حلقوق القايويية احلماية مدهش، املعمري اهلل عبد محمد .16
 .2007 اإلسكندرية، احلديث، اجلامعي املكتب ،- مقارية دراسة -اإلسالمية
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 .2006-2005 احلقوق،

 يف دراسات كتاب من اإليسان حلقوق الدويل والقايون اإليساين الدويل القايون تاريخ، حممد فرحات نور .20
 األوىل، الطبعة القاهرة، العريب، املستقبل دار شهاب، حممد: الدكتور تقدمي اإليساين، الدويل القايون

2000. 

 .(، ن دمطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، القاهرة ) واحلياد، احلرب قايون حممود، جنينة سامي .21

 .القاهرة ،2010 ط، العربية، النهضة دار إليسان، حلقوق الدويل اجمللس، رضوى عمار حممود أحمد سيد .22
 .(ط س ب)والنشر، للطباعة اجلامعية دار الدويل، التنظيم حممد، الدقاق السعيد .23
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 .2010 طبعة األردن، دجلة، دار الدولية، ومعايريها اإليسان حقوق كمال، مصطفى سعدي .24
 .1985 القاهرة، العاصمة، مطبعة اإلقليمي، التنظيم ضل يف اإليسان حقوق محاية، عزت البرعي السيد .25

 .2003ط، اجلزائر، اجلامعية، املطبوعات ديوان اإليسان، حلقوق الدويل القايون يف مدخل ،عمر سعد اهلل .26
 للطباعة هومة دار والتطور، النظرية بني الدويل القايون يف احلكومية غري الدولية املنظمات، عمر اهلل سعد .27

 .2009اجلزائر والتوزيع، والنشر

 .1994 عمان، والنشر، للطباعة جعفر مركز وضماياهتا، اإليسان  حقوق مد،حم الطراونة سليم .28

 النهضة دار املتخصصة، ووكاالهتا املتحدة األمم -العامة النظرية الدويل، التنظيم قايون الدين، صالح عامر .29
 .2002القاهرة، جامعة مطبعة القاهرة، العربية،

 هومة، دار واآلليات، احملتويات الدولية والعالقات الدويل القايون يف اإليسان حقوق قادري، العزيز عبد .30
  .2005 طبعة اجلزائر،

 عمان، األردن والتوزيع، للنشر احلامد دار اإليساين، الدويل القايون مبادئ أمحد، حسن مصلح العزيز عبد .31
 ،2013 ،1ط

 اجلزء( الرقابة ووسائل املصادر) اإليسان حلقوق الدويل القايون املوسى، خليل وحممد يوسف حممد علوان .32
 .2005 األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر الاقافة دار األول،

 .1999 األوىل، الطبعة املصري، الكتاب دار اإليسان، حلقوق الدويل القايون، جعفر السالم عبد .33
 (.ن)د  عمان، الريموك، جامعة منشورات اإليسان، حقوق علوان، يوسف حممد علوان .34
 الكتب دار الدوليني، واألمن السالم حفظ يف األمن جملس دور تطور، أمحد العال أبو علي اهلل عبد .35

 .2005 مصر، القايويية،
 تقدمي اإليساين، الدويل القايون كتاب من اإليساين الدويل للقايون األولية األسس إمساعيل، الرحمان عبد .36

 .2003 األوىل، الطبعة القاهرة، العريب، املستقبل دار سرور، فتحي أمحد: الدكتور
 الدولية اللجنة إصدار اإليساين، الدويل القايون اتفاقيات موسوعة الواحد، عبد ماهر محمد شريف، عتلم .37

  .2005 السادسة، الطبعة بالقاهرة، األمحر للصليب
 والشريعة اإليساين الدويل القايون يف املسلحة النزاعات ضحايا محاية، الغين عبد حممود الحميد عبد .38

: تقدمي واخلرباء، املتخصصني من خنبة إعداد اإليساين، الدويل القايون يف دراسات كتاب ضمن اإلسالمية،
 واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدويل العهد ضوء يف اإليسان حلقوق العريب امليااق مشروع شهاب، مفيد

 .والاقافية
 اخلرطوم، السداد، دار اإليساين، الدويل القايون تنفيذ ومشكالت آليات، سليمان حممد اهلل عبد .39

 .1،2006ط
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 .2005 اإلسكندرية، املعارف، منشأة اإليساين الدويل القايون حممد، الشاللدة فهاد .40

 .1993 األوىل، الطبعة اإلسكندرية، املعارف، منشأة العام، الدويل القايون علي، هيف أبو صادق .41

 .2001 األوىل، الطبعة لينان، بريوت احلليب، منشورات اجلنائي، الدويل القايون القادر، عبد على القهوجي .42

 األوىل، الطبعة الدولية، الشروق مكتب -والتطبيق النظرية يف مقارية دراسة -اإليسان حقوق، أمحد الرشيدي .43
2003. 

 بريوت، والتوزيع، للنشر األهلية سعد، احملسن وعبد اهلل شكر تعريب العام، الدويل القايون شال، روسو .44
 .90 ص ،1982

 .190 ص ،2001 عمان، احلامد، دار اإليساين، الدويل والقايون اإليسان حقوق فيصل، شطناوي .45

 .2000 بريوت، األوىل، الطبعة املستقبل، دار اإليساين، الدويل القايون يف مفيد، دراسات شهاب  .46

II- الجامعيةرسائل ال: 

 جامعة إىل مقدمة دكتوراه، أطروحة الدول، ودساتري اإليساين حلقوق الدويل القايون السنجاري، رشيد سلون .1
 .2004 ،، العراقاملوصل

 رسالة األساسية، واحلريات اإليسان حقوق حلماية الدولية واآلليات الدويل القايوين النظام، حممد اهلل جاد فؤاد .2
 القاهرة )د س ط(. جامعة احلقوق، كلية العام، الدويل القايون يف الدكتوراه درجة لنيل أعدت

 عني جامعة دكتوراه، رسالة الدولية، غري املسلحة النزاعات يف املديية واألعيان املدييني محاية: عواشرية رقية .3
 .2001 احلقوق، كلية مشس،

III- والقواميس الموسوعات: 

 .2005 ،1اجلامعية،ط املطبوعات ديوان املعاصر، الدويل القايون يف معجم عمر، اهلل سعد .1

 (.د، ن) اإليسان، حقوق مصطلحات معجم، امساعيل الكايف عبد الفتاح عبد .2

 للماليني، العلم دار مسعود، أمحد ترمجة اإليساين، للقايون العلمي القاموس يولينيه، بوشيه فرانسوا .3
 .2005 ،1لبنان،ط

IV- :الدوريات 

 وإسرائيل األمريكية املتحدة الواليات موقف واختصاصاهتا طبيعتها الدولية اجلنائية احملكمة" القدسي بارعة .1
 .  الااين العدد 20 اجمللد والقايويية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة" منها
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 والعلوم احلقوق جملة ،"اإلسالمية والشريعة اإليساين الدويل القايون يف املقاتلني غري محاية"  بوعيشة بوغفالة .2
 .اجللفة عاشور، زيان جامعة ،2013/ ديسمرب عشر السادس العدد اإليسايية،

 والدولية، السياسية اجمللة ،"اجلنائي الدويل القضاء تطوير يف املتحدة األمم دور "محيد، الرزاق عبد حيدر .3
 .174 ص العراق، املستنصرية، اجلامعة ،2010 سنة ،16 رقم عدد

 املصرية اجمللة ،"شكلي؟ إجراء جمرد هو هل املتحدة لألمم التابع اإليسان حقوق جملس إيشاء"  عنان، عمار .4
 .227،226 ص ،2008 والستون، الرابع اجمللد الدويل،مصر، للقايون

V-  األنترنت على والمقاالت البحوث: 

 ،"احلايل اإليساين الدويل القايون إىل 1789 عام الصادر اإليسان حقوق إعالن من": بعنوان، مورين اوبري .1
 .الاامن العدد األمحر، للصليب الدولية اجمللة يف املنشورات

https://www.icrc.org/ara/resources/international-review/review-

2011/index.jsp. 

أكتوبر  29، 3163جملس حقوق اإليسان" جريد األخبار العدد رقم  "ختصي "بدير حممد، " إسرائيل  .2
 .akhbar.com/node/19595-http://www.al: . على الرابط التايل2013

ل اللجنة الدولية " من هناية احلرب العاملية الاايية حىت فجر القرن احلادي والعشرين: عمفرايسوا  بونيون  .3
(، اجمللة الدولية للصليب األمحر العدد 1995-1945للصليب األمحر حتت تأثري احلرب الباردة وعواقبها )

. الرابط 1995، سنة 305رقم 
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhkg.htm. 

. 2011طبعة، املتحدة، األمم منشورات املسلح"، النزاع يف اإليسان حلقوق الدولية القايويية "احلماية  .4
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pd

f. 

 "الدولية املنظمات عن الصادرة للتوصيات القايويية القيمة:" مقال بعنوان أمحد، حلسام هنداوي محمد .5
 .املديية والاقافة اإليسان حقوق على للرتبية. املساواة: موقع

http://www.musawah.net/library/download.php?id=746&do=download.  

 احرتامبيرت " اللجنة الدولية للصليب األمحر وجملس حقوق اإليسان: األيشطة التكاملية،  ماورير .6
 ، على الرابط التايل:االختالفات

-human-cuments/statement/2013/ihlhttps://www.icrc.org/ara/resources/do

council.htm-rights. 

 على منشور مقال" احملك على: وإسرائيل اإليسان وحقوق الشامل الدوري االستعراض آلية"، بيرت سبلينتر  .7
 //http://www.amnesty.org/ar :املوقع. الدولية العفو منظمة موقع

http://www.al-akhbar.com/node/19595
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhkg.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5zxhkg.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/2013/ihl-human-rights-council.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/2013/ihl-human-rights-council.htm
http://www.amnesty.org/ar/
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 الدولية اللجنة موقع" اإليساين الدويل للقايون حارسا بصفتها األمحر للصليب الدولية اللجنة"  إيف ساندوز .8
:                                                                                                                           التايل الرابط على األمحر للصليب

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-

311298.htm 

 الوقائع صحيفة ،"املتحدة لألمم اخلاصني املقررين بشأن طرحها يتكرر سؤاال عشر سبعة" منشور بعنوان:  .9
: الرابط. 27 رقم

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf. 

 سلسلة من( 05)رقم عدد وتقويتها، اإليسان حقوق لتعزيز الوطنية املؤسسات وتقوية إيشاء عن كتيب .10
: التايل الرابط على. 1995طبعة، جنيف، اإليسان، حقوق مركز عن الصادر املهين، التدريب

-Institutions/National-HR-http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National

Institutions4.pdf-HR. 

 الرابط على منيسوتا، جبامعة اإليسان حقوق مكتبة، دراسي دليل"  األصيلة الشعوب حقوق" شور بعنوان:من .11
 .http://hrlibrary.ngo.ru/arabic/SGindigenous.html: التايل

: التايل الرابط أيظر اإليسان، حلقوق السامية املفوضية موقع الشامل، الدوري االستعراض عن أساسية حقائق .12
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx. 

يريان قوات االحتالل اإلسرائيلي ومهمة املركز الفلسطيين حلقوق اإليسان،" الطواقم الطبية الفلسطينية بني  .13
 http://www.pchrgaza.org ."يقل وإسعاف القتلى واجلرحى واملرضى

 
VI- :قرارات ومقررات وتقارير 

: التايل الرابط على ،1946 جايفي 29 يف املؤرخ( 1)7 رقم العامة اجلمعية قرار .1
http://www.un.org/french/documents/ga/res/1/fres1.shtml . 

 . على الرابط التايل:1962ديسمرب  7(، املؤرخ يف XVII)1781قرار اجلمعية العامة رقم  .2

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(

XVII)&Lang=F. 

: التايل الرابط على 1963 يوفمرب 23 يف املؤرخ( XVIII) 1904 رقم العامة اجلمعية قرار .3
http://www.un.org/french/documents/ga/res/18/fres18.shtml 

: التايل الرابط على 1965 ديسمرب 21 يف املؤرخ( XX)2106 رقم العامة اجلمعية قرار .4
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2106(

XX)&Lang=F. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet27ar.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/National-HR-Institutions/National-HR-Institutions4.pdf
http://hrlibrary.ngo.ru/arabic/SGindigenous.html
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
http://www.un.org/french/documents/ga/res/18/fres18.shtml
http://www.un.org/french/documents/ga/res/18/fres18.shtml
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2106(XX)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2106(XX)&Lang=F
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: التايل الرابط على .1965ديسمرب  20، املؤرخ يف (XX)2062 رقم العامة اجلمعية قرار .5
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2062(

XX)&Lang=F. 

: التايل الرابط ،على1968 يوفمرب 26 يف املؤرخ( XXIII)2391 رقم العامة اجلمعية قرار .6
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2391(

XXIII)&Lang=F . 

: التايل الرابط على. 1968 ديسمرب 19 يف املؤرخ ،(XXIII) 2444 العامة اجلمعية قرار .7
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2444(

XXIII)&Lang=F. 

 رقم والقرار ،9/12/1970 يف املؤرخ( XXV) رقم: املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرارات .8
2854(XXVI )3058 رقم والقرار. 20/12/1971 يف املؤرخ(XXVIII) 2 1973 يوفمرب، 

 :املتحدة األمم موقع على التايل الرابط أيظر. 29/11/1974 يف املؤرخ (XXIX)3245 رقم والقرار
http://www.un.org/fr/documents/garesolution.shtml. 

: التايل الرابط على. 1979 ماي 10 يف املؤرخ ،1979/36 رقماجلمعية العامة  قرار .9
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/10

5&Lang=F. 

: التايل الرابط على .1981يوفمرب  25، املؤرخ يف 36/55قرار اجلمعية العامة رقم  .10
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/55

&Lang=F. 

: التايل الرابط على. 1993 ديسمرب 20 يف ،املؤرخ48/141 رقم العامة اجلمعية قرار .11
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/14

1&Lang=F. 

: التايل الرابط على. 1994 مارس 4 يف املؤرخ ،48/138 رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار .12
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_134.pdf. 

 الرابط على ،2005 أكتوبر 24 يف املؤرخ ،A/RES/60/1 رقم مستند ،60/1 رقم العامة اجلمعية قرار .13
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf 

 على وكيبيديا موقع أيظر. 2012 يوفمرب 29 يف املؤرخ 19/67 رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار .14
 .http://ar.wikipedia.org/wiki: التايل الرابط

: التايل الرابط على املتحدة األمم موقع على 55/2 رقم العامة اجلمعية قرار .15
sfile:///C:/Users/hp/Documents/Conseildroit de l'homme. 

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2062(XX)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2062(XX)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2444(XXIII)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/2444(XXIII)&Lang=F
http://www.un.org/fr/documents/garesolution.shtml
http://www.un.org/fr/documents/garesolution.shtml
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/105&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/33/105&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/55&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/55&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/141&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/141&Lang=F
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_134.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_134.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki
file:///C:/Users/hp/Documents/Conseildroits
file:///C:/Users/hp/Documents/Conseildroits
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: التايل الرابط على  A/RES/67/19العامة رقم  اجلمعية قرار أيظر .16
http://www.un.org/ar/ga/67/resolutions.shtm. 

http://www.icj- الدولية: التايل الرابط على الدولية العدل حمكمة قرار .17

1991.pdf-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948. 

: التايل الرابط على. 1990 ماي 25 يف املؤرخ 1979/48 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .18
-dds-cesshttp://dac

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElem

ent. 

 عضوية توسيع بعنوان ،1990 مايو 25 يف املؤرخ 48/1990 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .19
" العامة واحلريات اإليسان حقوق عن الدفاع ضمان وضرورة اإليسان حقوق جلنة

sessions.htm-http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/previous. 

dds-http://daccess- املوقع على. 2000 أكتوبر 07 يف املؤرخ 1322 رقم األمن جملس قرار .20

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenEleme

nt. 

 .1969 مارس 13 يف املؤرخ( XXV) 14 رقم اإليسان حقوق جلنة قرار  .21

 .1992 ديسمرب 1 يف املؤرخ s-2/1 رقم اإليسان حقوق جلنة قرار .22

 . 2000 اكتوبر 19 يف املؤرخ ،S-5/1 رقم اإليسان حقوق جلنة قرار .23

 .1950 مارس 06 يف املؤرخ ،(X) 289 رقم واالجتماعي قرار اجمللس االقتصادي .24

 .1953 أفريل 01 يف املؤرخ، (XV) 481 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .25

 .1967 جوان 06 يف املؤرخ ،(XLII) 1231 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .26

 .1969 جوان 3 يف املؤرخ ،(XLVI) 1393 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .27

 الرابط على. 1947 مارس 28 يف املؤرخ( VI) 46 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار أيظر .28
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElem

ent. 

 الرابط على. 1956 أوت 21 يف املؤرخ ،( B XXII 624) رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .29
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElem

ent 1596 رقم قراروال (L )1971 مايو 21 يف املؤرخ. 

http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/765/32/IMG/NR076532.pdf?OpenElement
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/previous-sessions.htm
http://www2.ohchr.org/french/bodies/chr/previous-sessions.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/679/35/PDF/N0067935.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/61/IMG/NR075261.pdf?OpenElement
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 على. 1962 جويلية 21 يف املؤرخ ،( B XXXIV 888) رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .30
dds-http://daccess-: التايل الرابط

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElem

ent. 

 على. 1965 جويلية 28 يف املؤرخ ،C (XXXIX) 1074 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .31
dds-http://daccess-: التايل الرابط

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElem

ent. 

 الرابط على. 1956 اوت 1 يف املؤرخ( XXII) 624 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار أيظر .32
 .http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11: التايل

: التايل الرابط على( XVII)1781 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار .33
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(

XVII)&Lang=F. 

: التايل الرابط على( XLI)1159 رقم واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار  .34
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11. 

: التايل الرابط على 31/1996 رقم واالجتماعي اإلقتصادي اجمللس قرار .35
31.htm-http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996. 

 يف املؤرخ ،"اإليسان حقوق جملس واداء عمل استعراض"  ،16/21 رقم اإليسان، حقوق جملس قرار  .36
dds-http://daccess-: التايل الرابط على ،2011 أفريل 12

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?Open

Element. 

 قرار من( 3) واملادة ،(8) املادة ،2012 مارس 23 يف املؤرخ 19/23 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .37
dds-http://daccess-: التايل الرابط على ،2007 سبتمرب 28 يف املؤرخ 6/15 رقم املعدل اجمللس

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?Open

Element 

 .2012 مارس 23 يف املؤرخ 19/23 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .38

: التايل الرابط على األوىل، املادة ،2007 سبتمرب 28 يف املؤرخ 6/15 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .39
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf 

: التايل الرابط على ،6/13 رقم اإليسان حقوق جملس قرار أيظر .40
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_13.pdf 

: التايل الرابط على ،2007 ديسمرب 14 يف املؤرخ 6/36 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .41
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_36.pdf 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/759/96/IMG/NR075996.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/766/29/IMG/NR076629.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&Lang=F
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/1780(XVII)&Lang=F
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=11
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm
http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-31.htm
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/126/76/PDF/G1112676.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/130/41/PDF/G1213041.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_13.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_13.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_36.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_36.pdf
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 الرابط على ،2011 أفريل 12 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/16/21 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .42
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenEleme

nt 

 :التايل الرابط على ،06/07/2006 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-1/1 اإليسان، حقوق جملس قرار .43
1/1-http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S 

: التايل الرابط على ،15/11/2006 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-3/1 اإليسان، حقوق جملس قرار .44
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session3/Pages

/3rdSpecialSession.aspx 

 الرابط على ،24/01/2008 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-6/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .45
 http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-6/1: التايل

 الرابط على ،12/01/2009 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-9/L.1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .46
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenEleme

nt 

 الرابط على ،21/10/2009 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-12/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .47
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?Open

Element 

 الرابط على ،24/07/2014 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-21/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .48
: التايل

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Page

s/21stSpecialSession.aspx 

 الرابط على ،2006 أوت 11 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-2/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .49
  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-2/1: التايل

 على ،2006 ديسمرب 13 يف املؤرخ ،A/HRC/DEC_4_101 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .50
: التايل الرابط

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session4/Pages

/4thSpecialSession.aspx 

: التايل الرابط على ،2011 مارس 17 يف املؤرخ ،/S/RES/1973 رقم األمن جملس قرار .51
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenEleme

nt 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/170/57/PDF/G1117057.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-1/1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-1/1
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session3/Pages/3rdSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session3/Pages/3rdSpecialSession.aspx
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-6/1
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G09/102/82/PDF/G0910282.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/05/PDF/G0916805.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session21/Pages/21stSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session4/Pages/4thSpecialSession.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session4/Pages/4thSpecialSession.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/N1126837.pdf?OpenElement
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 بطالرا على. 2011 مارس 3 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-15/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .52
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/22/PDF/G1111522.pdf?OpenEleme

nt. 

 الرابط على. 2011 ماي 4 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-16/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .53
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenEleme

nt. 

: التايل الرابط على. 2011 ديسمرب 02 يف املؤرخ ،A/HRC/S-18/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .54
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/172/07/PDF/G1117207.pdf?Open

Element 

 الرابط على. 2012 جوان 01 يف املؤرخ ،A/HRC/RES/S-19/1 رقم اإليسان حقوق جملس قرار .55
dds-http://daccess-: التايل

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/137/74/PDF/G1213774.pdf?Open

Element. 

dds-http://daccess-: التايل الرابط على ،2011 ماي 4 يف يف املؤرخ 16/1رقم اجمللس قرار .56

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenEleme

nt. 

dds-http://daccess-: التايل الرابط على ،2011 ديسمرب 5 يف املؤرخ 1/8 رقم لساجمل قرار .57

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenEleme

nt. 

 الرابط على ،2013 جايفي 29 يف املؤرخ ،A/HRC/OM7/1 رقم اإليسان حقوق جملس مقرر .58
: :التايل

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC/OM/7

/1_Israel_A.pdf. 

 1997www1.mnu.edv سبتمرب 15 يف املؤرخ( 54 27) رقم العربية الدول جامعة جملس قرار .59

/humants.arabic. 

 أكتوبر21 يف املؤرخ ،A/HRC/DEC/S-12/101 رقم اإليسان حقوق جملس إعتمده الذي املقرر .60
dds-http://daccess-: التايل الرابط على ،2009

8/12/PDF/G0916812.pdf?Openny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/16

Element. 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/22/PDF/G1111522.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/115/22/PDF/G1111522.pdf?OpenElement
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http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/172/07/PDF/G1117207.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/172/07/PDF/G1117207.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/172/07/PDF/G1117207.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/172/07/PDF/G1117207.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/137/74/PDF/G1213774.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/137/74/PDF/G1213774.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/137/74/PDF/G1213774.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/137/74/PDF/G1213774.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/137/74/PDF/G1213774.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElement
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http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/130/52/PDF/G1113052.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/LTD/G09/168/12/PDF/G0916812.pdf?OpenElement
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 8 يف املؤرخ ،E/CN.4/2006/122 رقم اإليسان حقوق للجنة والستني الواحد للدورة اخلتامي التقرير .61
: التايل الرابط على .2006 جوان

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/Arabic.pdf 

: التايل الرابط على ،2004 ديسمرب 2 يف املؤرخة A/59/565 رقم وثيقة العامة، اجلمعية وثائق .62
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551. 

 واألمن التنمية حتقيق صوب: أفسح احلرية من جو يف" A/59/2005 رقم وثيقة العامة، اجلمعية وثائق .63
: التايل الرابط على. 2005 مارس 21 يف املؤرخة ،"للجميع اإليسان وحقوق

http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551. 

 املؤرخة العام، األمني من مقدمة تفسريية مذكرة A/59/2005/Add1 رقم وثيقة العامة، اجلمعية وثائق .64
: التايل الرابط على. 2005 مارس23 يف

http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551. 

: التايل الرابط على ،A/60/L.48 رقم وثيقة العامة، اجلمعية رئيس من مقدم قرار مشروع .65
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenEleme

nt 

dds-http://daccess-. التايل الرابط على ،11،10 ص ،A/61/53 رقم وثيقة .66

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/140/08/IMG/N0614008.pdf?OpenEleme

nt. 

 رقم مسند يسان،اإل حقوق جملس قرار مرفق من( أ)15 للفقرة وفقا املقدم إلسرائيل الوطين التقرير .67
A/HRC/WG/.6/3/ISR/1، التايل الرابط على ،22،11،8 ص :

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6

_3_ISR_1_Israel_A.pdf. 

" اإليسان حقوق جملس قرار من( ب)15 للفقرة وفقا للمعلومات جتميع" املعنون السامية املفوضية تقرير .68
: التايل الرابط على A/HRC/WG.6/3/ISR/2: رقم مسند

rg/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6http://lib.ohchr.o

_3_ISR_2_A.pdf. 

" اإليسان حقوق جملس قرار من( ب)15 للفقرة وفقا اإليسان حلقوق السامية املفوضية اعدته موجز تقرير .69
: التايل الرابط على. 01 ،صA/HRC/WG.6/3/ISR/3: رقم مسند

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6

_3_ISR_3_A.pdf. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/Arabic.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/Arabic.pdf
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
http://www.un.org/arabic/ga/59/lista59pg3.htm#551
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N06/245/88/PDF/N0624588.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/140/08/IMG/N0614008.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/140/08/IMG/N0614008.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/140/08/IMG/N0614008.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/140/08/IMG/N0614008.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/140/08/IMG/N0614008.pdf?OpenElement
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_1_Israel_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_1_Israel_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_2_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_2_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_3_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_WG6_3_ISR_3_A.pdf
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 ،A/HRC/10/76: رقم مسند بإسرائيل اخلاص الشامل الدوري باإلستعراض املعين العامل الفريق تقرير .70
: التايل الرابط على

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_10_7

6_Israel_A.pdf. 

 على ،2013 أكتوبر 28 بتاريخ ،A/HRC/WG.6/17ISR/1 مسند رقم إلسرائيل، الوطين التقرير .71
: التايل الرابط

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILSession15.aspx 

 الرابط على. A/HCR/WG.6/15/ISR/2 رقم إلسرائيل اخلاصة واإلجراءات املعاهدات هيئات تقرير .72
 .ods.un.org/TMP/8053510.78510284.html-http://daccess: التايل

 الرابط على. A/HCR/WG.6/15/ISR/3 رقم بإسرائيل املتعلق املعنية باجلهات اخلاص املفوضية تقرير .73
dds-http://daccess- التايل

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenEleme

nt. 

 ،A/HRC/25/15 رقم وثيقة بإسرائيل، اخلاص الشامل، الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير .74
dds-http://daccess-: التايل الرابط على. 3 ص. 2013 ديسمرب 19 يف املؤرخة

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenEleme

nt. 

 ،A/HRC/25/15/Add.1 رقم وثيقة إلسرائيل، الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق تقرير .75
 :التايل الرابط على. 3،1 ص ،2014 مارس 20 يف املؤرخة

org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Paghttp://www.ohchr.

es/ListReports.aspx. 

http://daccess-: التايل الرابط على .2006 جويلية 4 يف املؤرخة ،A/HRC/S-1/1 رقم وثيقة .76

-dds

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenEleme

nt. 

 18 يف املؤرخة ،A/HRC/S-1/3 رقم وثيقة األوىل اإلستانائية دورته عن اإليسان حقوق جملس تقرير .77
dds-http://daccess-: التايل الرابط على. 2006 جويليه

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenEleme

nt. 

 18 يف املؤرخة ،A/HRC/S-3/2 رقم وثيقة الاالاة اإلستانائية دورته عن اإليسان حقوق جملس تقرير .78
dds-http://daccess-: التايل الرابط على. 2006 جويليه

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_10_76_Israel_A.pdf
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/IL/A_HRC_10_76_Israel_A.pdf
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILSession15.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ILSession15.aspx
http://daccess-ods.un.org/TMP/8053510.78510284.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/180/10/PDF/G1218010.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/43/PDF/G1319043.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session25/Pages/ListReports.aspx
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/129/15/PDF/G0612915.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/130/70/PDF/G0613070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenElement
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ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenEleme

nt. 

 اإليسان حقوق جملس رئيس إىل وباكستان السورية العربية للجمهورية الدائمني املمالني من املوجهة الرسالة .79
http://daccess-: التايل الرابط على ،2008جايفي 24 يف املؤرخة ،A/HRC/S-6/2 رقم وثيقة

-dds

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenEleme

nt. 

 املؤرخ ،A/HRC/S-6/2 رقم مسند السادسة، اإلستانائية دورته أعمال عن اإليسان حقوق جملس تقرير .80
dds-http://daccess-: التايل الرابط على ،2008 مارس 3 يف

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenEleme

nt. 

 املؤرخ ،A/HRC/S-9/2 رقم مسند التاسعة، االستانائية دورته أعمال عن اإليسان حقوق جملس تقرير .81
dds-http://daccess-: التايل الرابط على ،2009 فيفري 27 يف

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenEleme

nt. 

: التايل الرابط على. 10،1 ص الرابعة، االستانائية دورته اعمال عن اإليسان حقوق جملس تقرير .82
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenEleme

nt. 

فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن األثار القايويية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة،  .83
http://www.icj-على موقع حمكمة العدل الدولية على الرابط التايل: 

09.pdf-07-epage/ar/advisory/advisory_2004cij.org/hom 

http://daccess-: التايل الرابط على. اخلامسة االستانائية دورته اعمال عن اإليسان حقوق جملس تقرير .84

-dds

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenEleme

nt. 

 على. 4،3 ص ،2011 أكتوبر 18 يف املؤرخ ،A/HRC/S-17/2 رقم اإليسان حقوق جملس تقرير .85
dds-http://daccess-: التايل الرابط

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenEleme

nt. 

 يف املؤرخ ،A/HRC/12/48 رقم مسند غزة، يف النزاع بشأن احلقائق لتقصي املتحدة األمم بعاة تقرير .86
dds-http://daccess-: التايل الرابط على. 25/09/2009

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/150/70/PDF/G0615070.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/102/76/PDF/G0810276.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/123/73/PDF/G0812373.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/115/71/PDF/G0911571.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/100/74/PDF/G0710074.pdf?OpenElement
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/150/09/PDF/G0715009.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/169/86/PDF/G1116986.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/158/64/PDF/G0915864.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/158/64/PDF/G0915864.pdf?OpenElement
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ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/158/64/PDF/G0915864.pdf?OpenEleme

nt. 

 ،A/HRC/S-17/2/Add.1 رقم السورية العربية اجلمهورية بشأن املستقلة الدولية التحقيق جلنة تقرير .87
dds-http://daccess-: التايل الرابط على. 2011 يوفمرب 23 يف املؤرخ

170/95/PDF/G1117095.pdf?OpenElemeny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/

nt. 

 يف املؤرخ، /A/HRC/19/69 رقم السورية العربية اجلمهورية بشأن املستقلة الدولية التحقيق جلنة تقرير .88
dds-http://daccess-: التايل الرابط على. 32 -28 ص ،2012 فيفري 22

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/97/PDF/G1211697.pdf?OpenEleme

nt. 

 املرجع، /A/HRC/19/69 رقم السورية العربية اجلمهورية بشأن املستقلة الدولية التحقيق جلنة تقرير .89
 .30 ص السابق،

 املعنون اإليسان، حقوق آليات فعالية بتعزيز املعين الدورات بني ملا العضوية املفتوح العامل الفريق تقرير  .90
: التايل املوقع على ،E/CN.4/2000/112 ،"اللجنة عمل ترشيد:" ب

http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=1&se=8&t=9. 

VII- اإللكترونيةمواقع ال: 

 ./http://www.un.org/arاألمم املتحدة:  .1

 . cij.org/homepage/ar/advisory.php-http://www.icjحمكمة العدل الدولية:  .2

املفوضية السامية حلقوق اإليسان:  .3
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx. 

اإلجراءات اخلاصة اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإليسان:  .4
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

 : باألقليات املعين املنتدى موقع .5

6. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Minority/Pages/ForumIndex.aspx

. 
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 األطروحة ملخص

يعود الفضل يف إرساء جلنة حقوق اإليسان، إىل اجلهود الدولية اليت تظافرت أثناء املؤمترات اليت عقدت 
(، بإيشاء 1()5، أقر اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف قراره )1946إليشاء منظمة األمم املتحدة، ومنذ سنة 

جلنة حقوق اإليسان، واقتصرت مهمة اجلنة يف بداية يشأهتا على صياغة االتفاقيات ذات الصلة بالقايون الدويل 
ء يف التدخل يف شؤوهنا الداخلية، غري أن وضع حلقوق اإليسان دون غريها، بسبب املوقف الرافض للدول األعضا

، فضال 1967اللجنة مل يبق على هذه احلالة، إذ خول هلا احلق يف تعزيز ومحاية حقوق اإليسان بدءا من سنة 
، للنظر يف االيتهاكات اجلسيمة اليت ترتكبها الدول يف حق رعاياها 1993عن تزويدها بدورة استانائية سنة 

تنازعة، غري أن هذا الدور الذي متيزت به مل تتمكن من تفعيله بشكل إجيايب بسبب ضعف ورعايا األطراف امل
 وضعها القايوين الذي ال يسمح هلا بذلك.

(، 60/251إن حلول جملس حقوق اإليسان حمل جلنة حقوق اإليسان وفق قرار اجلمعية العامة رقم )
أملتها املرحلة واليت تطلبت إيشاء جملس فرعي  ، جاء استجابة إىل الظروف اليت2006مارس  15املؤرخ يف 

حلقوق اإليسان تابع للجمعية العامة، خالف للجنة حقوق اإليسان اليت كايت جلنة فرعية تابعة للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي، مع استعراض وضعه يف السنوات القادمة كجهاز رئيسي ماله مال اجمللس االقتصادي 

 يتفرد بقراراته دون اللجوء إىل جهاز أعلى منه.واالجتماعي وجملس األمن ل

إن الدور الذي يؤديه جملس حقوق اإليسان هو امتداد لعمل جلنة حقوق اإليسان مع حقه يف ترشيد 
اآلليات اليت ورثها عن اجلنة، وقد قام بالكاري يف هذا املنوال، إذ عدل يف صالحية آلية اإلجراءات اخلاصة، وأيشأ 

ة حلقوق اإليسان، وآلية االستعراض الدوري الشامل اليت تعد وحبق رقابة قبلية وبعدية اللتزامات اللجنة االستشاري
الدول وتعهداهتا، وتفعيل دوراته االستانائية اليت استجابت جلل األزمات اليت شهدهتا الساحة الدولية للتحقيق يف 

والتوترات، أو يف حق رعايا أطراف النزاع أثناء  االيتهاكات اليت ترتكبها الدول يف حق رعاياها أثناء االضطرابات
النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، من خالل إيشاء جلان تقصي احلقائق. األمر الذي أدي باجمللس بأن 

 يصبح كآلية مشرتكة لتنفيذ القايون الدويل حلقوق اإليسان والقايون الدويل اإليساين.
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Résumé de la thèse 

La consécrations de la commission des droits de l’homme et 
devenue par les efforts des communautés internationales, qui unissent 
lors de conférences qui a eu lieu pour la création de l'Organisation des 
Nations Unies, et depuis 1946, le conseil économique et social, dans sa 
résolution (5)(1), l'établissement de la Commission des droits de 
l'homme, et confiné à la Commission des droits de l'homme au début 
de sa création dans la formulation du droit international des droits de 
l'homme pertinentes sans autre tâche des accords, à cause du rejet de la 
position des États membres d'intervenir dans leurs affaires intérieures, 
mais le statut de la Commission n'a pas rester sur ce cas, comme 
l'autorise le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme a 
partir de 1967. Ainsi que de fournir cycle année exceptionnelle en 
1993, pour examiner les graves violations commises par les pays dans les 
bons ressortissants et les ressortissants des parties en conflits, mais ce est 
le rôle qui lui a marqué vous ne pouvez pas activer d'une manière 
positive en raison de la faiblesse de leur statut juridique, ce qui ne leur 
permet pas de le faire. 

Le Conseil des droits de l'homme pour remplacer la Commission 
des droits de l’homme conformément à la Résolution de l'Assemblée 
générale (60/251), en date du 15 Mars 2006, est venue en réponse aux 
conditions dictées par la scène, qui a nécessité la création d'un conseil 
subsidiaire de l'Assemblée générale, contrairement à la Commission des 
droits de l'homme, qui était un subsidiaire-comité du Conseil 
économique et social, à l'examen et le mettre dans les années à venir un 
organe principal comme le Conseil économique et social et le Conseil 
de sécurité, les contrôles puis à rendre des décisions sans avoir à 
retourner à l'Assemblée générale. 
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Le rôle du Conseil de droits de l'homme est une extension du 
travail de la Commission des droits de l'homme avec le droit de 
rationaliser les mécanismes qui ont été hérités de la Commission des 
droits de l'homme, a fait beaucoup dans ce domaine, tel que modifié par 
le mécanisme du mandat des procédures spéciales et créé le Comité 
consultatif sur les droits de l'homme, et le mécanisme d'examen 
périodique universel qui est le droit de la censure préalable et de 
contrôle à la suite de ses obligations et engagements des Etats, et activer 
des sessions spéciales afin de répondre à la plupart des crises dans l'arène 
internationale pour enquêter sur les violations commises par les États 
contre ses citoyens pendant les troubles et tensions, ou dans le droit des 
ressortissants des parties au conflit pendant les conflits armés 
internationaux et non internationaux, à travers la mise en place de 
commissions d'enquêtés. Qui a conduit le Conseil à devenir un organe 
commun pour la mise en œuvre du droit international des droits de 
l'homme et du droit international humanitaire. 

 

 


