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ملخص:
يحاڣڋ ه٘ا املقاڋ تسليٰ الضوء علګ حقوځ االنساڗ كمفهوم مٚكٜڬ ڣم ث ٚي السياسغ الٖڣليغ ،بالنظٚ
الٙتباطڢ باسا ٝاملنتظږ الٖڣلي اال ڣهو االنساڗ ،ڣالٖڣ ٙالكبير ال٘ڬ ما فتاػ تلعبڢ املنظماػ غير الحكوميغ
العاملغ ي مجاڋ حقوځ االنساڗ ڣالܞ ت دڬ دڣاٙا حيويغ من خالڋ عملها علګ مستوياػ الٚصٖ ڣالحمايغ،
ڣ لٜاميغ تبن ڣاحًرام معايير حقوځ اإلنساڗ ٗ ،كاڗ لها الفضل ي التأسيس ألٙضيغ حقوقيغ تلقى القبوڋ
عامليا ،من خالڋ دفعها بالٖڣڋ لسن مواثيڄ حقوقيغ دڣليغ ملٜمغ ،ضافغ لګ دڣٙها ي تأسيس محاكږ خاصغ
بمالحقغ منتهكي حقوځ اإلنساڗ دڣليا ،من خالڋ شبكغ التحالفاػ العامليغ ،ڣالܞ تعٖ خطوع ي مسا ٙتحقيڄ
مجتمع نساني عالم .
الكلما املفتاحي  :املنظماػ الٖڣليغ غير الحكوميغ ،حقوځ اإلنساڗ ،القانوڗ الٖڣلي.
Abstract:
This study attempts to shed light on human rights as a primordial concept in
international politics analysis, given its relevance to a central reference to
international system dynamics that is (wo)man, also, given the role played by NGOs
working in the field of human rights through monitoring and protection, where It is
imperative to adopt and respect human rights standards. Furthermore, due to its
role in establishing a universally accepted human rights ground by pushing
countries to enact binding international human rights instruments, as well as their
role in establishing special courts to prosecute human rights violators
internationally, which is a step in the path of achieving a global human society.
Keywords: NGO’s, human rights, international law.
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مقدم :
لږ يعٖ ينظ ٚالګ مفهوم السيادع املٚكٜڬ ي السياسغ علګ نها سلطغ مطلقغ غير مشٚڣطغ،
فالتحوالػ البنيويغ ڣاملوضوعاتيغ ي السياسغ علما ڣمماٙسغ حولـ الفهوم التقليٖيغ للسيادع الوطنيغ من
اعتباٙها كحڄ خال ٨للٖڣڋ الګ كونها ڣظيفغ تما ٝٙضمن مجاڋ مباشٚع سلطاػ محٖدع متعلقغ بالصالح
العام .فلقٖ اشا ٙاألستاٗ  Michel virallyالګ ڗ تطو ٙالقانوڗ الٖڣلي عاد تشكيل قالظ مفهوم السيادع ،خاصغ
فيما يخ ٨القواعٖ ٗاػ الصفغ اإلنسانيغ املٚتبطغ بحقوځ اإلنساڗ ،ڣضٚڣٙع احًرامها كمحٖدع للسيادع،
ڣانطالقا منها تطو ٙالقانوڗ الٖڣلي لحقوځ اإلنساڗ تٖٙيجيا ،فالقانوڗ الٖڣلي التقليٖڬ ال٘ڬ يعتبر ك ليغ
للتنسيڄ بيڗ السياداػ الوطنيغ صبِ يواجڢ حقائڄ جٖيٖع "التحوالػ ي املنظومغ الٖڣليغ ،لٜاميغ حمايغ
حقوځ اإلنساڗ ،ڣاحًرام حقوځ الجماعاػ ڣالشعوب ي تقٚي ٚمصائٚها ،ضافغ لګ مفاهيږ اإلٙف اإلنساني
املشًرڅ".
ٗ ڗ تحقيڄ ڣتفعيل السالم الٖڣلي ،لږ يعٖ ينظ ٚاليڢ كهٖف يتحقڄ من خالڋ تطبيڄ القواعٖ
القانونيغ للقانوڗ الٖڣلي العام ڣحسظ ،بل ڗ السالم هٖف يمكن تحقيقڢ بالعمل علګ تفعيل مبٖء العٖالغ
ڣحمايغ حقوځ األفٚاد من انتهاكاػ السلطاػ ،ما يعن تحٖيٖ ڣتقييٖ مبٖ السيادع.
لقٖ تاحـ نسنغ القواعٖ القانونيغ الٖڣليغ لألفٚاد بتصٖ ٙقائمغ خا ٥القانوڗ الٖڣلي العام
األكٌر هميغ لګ جانظ الفاعل التقليٖڬ الٖڣڋ ،فقواعٖ القانوڗ الٖڣلي العام الحالي لږ تعٖ محصلغ لالتفاقياػ
بيڗ الٖڣڋ فحسظ ،بل هي نتاه التفاقياػ الجماعغ الٖڣليغ .كما ڗ مفهوم السيادع ضحګ ي تحلل ڣتفكڊ
مستم ٚبفعل تصاعٖ مبٖ حڄ التٖخل لضٚڣٙاػ نسانيغ ،بفعل دڣ ٙتنظيماػ املجتمع املٖني ڣعلګ ٙسها
املنظماػ الٖڣليغ غير الحكوميغ ي سعيها لف ٩ٚاحًرام حقوځ اإلنساڗ من خالڋ للياػ املٚاقبغ ملٖ الًاام
الٖڣڋ بعقودها الٖڣليغ الخاصغ بحقوځ اإلنساڗ.
ڣٗلڊ ما كٖه البياڗ الختامي للم تم ٚالعالم لحقوځ اإلنساڗ ي فيينا كما سبقـ اإلشاٙع ليڢ
نفا كٖ علګ دڣ ٙڣ هميغ عماڋ املنظماػ غير الحكوميغ ي خلڄ املعايير الٖڣليغ ڣ لٜام الفواعل الٚسميغ
باحًرام تلڊ األخيرع .الس اڋ البحܟ الګ اڬ مٖ لعبـ ڣالٛالـ املنظماػ غير الحكوميغ سواء الناشطغ علګ
املستوياػ التحـ الفوځ ڣالعبر ڣطنيغ دڣٙا ي نسنغ القواعٖ القانونيغ الٖڣليغ الضابطغ لسلوڅ فواعل البيئغ
الٖڣليغ؟
ت كٖ فوقائع السياسغ الٖڣليغ علګ ڗ للمنظماػ غير الحكوميغ األث ٚالكبير ي مقٙٚاػ امل تمٚاػ
العامليغ الكبر املتعلقغ بحقوځ االنساڗ ،علګ غٚا ٙدڣٙها ي :م تم ٚفيينا لحقوځ اإلنساڗ ( ،)1993ڣم تمٚ
القاهٚع للسكاڗ ڣالتنميغ ( ،)1994ڣم تم ٚكوبنهاغن للتنميغ االجتماعيغ ( ،)1995ڣك٘ا م تم ٚبكيڗ الخا٥
بحقوځ املٚع ( ،)1995ضڀ لګ ٗلڊ اتفاقيغ ڣتاڣا حوڋ األلغام املضادع لألفٚاد ،ڣاتفاقيغ ٙڣما املنشئغ
للمحكمغ الجنائيغ الٖڣليغ (.)ICC
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أوال :أساليب و ليا عمل املنظما غير الحك مي ي مسعى أنسن الق اعد القان ني الدولي
ڗ من بيڗ ب ٛٚاالدلغ علګ الٖڣ ٙاملتنامي للمنظماػ غير الحكوميغ ما قامـ بڢ ثناء األعماڋ
التحضيريغ مل تمٙ ٚڣما ي جويليغ  ،1998اٗ نشأ تحالڀ ضږ  800منظمغ غير حكوميغ (Henri Rouillé
) ،D’Orfeuil ,2006. p. 96لعبـ دڣٙا ٙئيسيا ي حصوڋ املحكمغ الجنائيغ الٖڣليغ علګ صفتها
القانونيغ) ٗ ،(Nations Unies, 1999, pp. 19-20صبِ باإلمكاڗ املتابعغ ڣاملالحقغ القضائيغ بحڄ كل من
يشتبڢ باٙتكابهږ جٚائږ اإلبادع الجماعيغ ڣالجٚائږ ضٖ اإلنسانيغ ،ڣجٚائږ الحٚب ڣجٚائږ العٖڣاڗ سواء كانوا
حكاما ڣ محكوميڗ .ه٘ا االنجا ٛشكل نقطغ تحوڋ ي اختصاصاػ ڣمكانغ املنظماػ غير الحكوميغ ٗ ،منحها
ٙمٜيا قوع ضافيغ ي تسيير ش ڣڗ العالږ ،تمثلـ ي القٖٙع علګ الضغٰ ڣاإلقناع ،ڣالܞ تجسٖػ بالفعل علګ
هام ٤امل تم ٚالٖڣلي ال٘ڬ ڣقع فيڢ علګ اتفاقيغ " ڣتاڣا" بشأڗ األلغام املضادع لألفٚاد عام .1997
لقٖ بٖ ػ حملغ املنظماػ الغير الحكوميغ ي مسعاها ه٘ا عام  1992بناء علګ مبادٙع من ستغ
منظماػ غير حكوميغ ،بما ي ٗلڊ املنظمغ الٖڣليغ ل٘ڣڬ االحتياجاػ الخاصغ ڣمنظمغ هيومن ٙايتس ڣڣت،٤
ڣالܞ سٚعاڗ ما جلبـ  1200منظمغ غير حكوميغ من  90دڣلغ تحـ مسم "الحمل الدولي لحظ األلغام
األرضي " الܞ ڣقعتها  182دڣلغ.
دليل لخ ٚعلګ تٜايٖ قٖٙع املنظماػ الغير حكوميغ ڣالܞ لږ تكتفي بالتوقيع فقٰ ،بل شكلـ مٚصٖا
دڣليا يجمع بيڗ املنظماػ غير الحكوميغ ڣعشٚاػ الحكوماػ ،يقٖم تقٚيٚا سنويا خاصا بكل الٖڣڋ كطٚيقغ
ڣلليغ للضغٰ علګ الٖڣڋ املوقعغ ڣفضح للٖڣڋ غير املوقعغ علګ االتفاقيغ ).(Chabasse 2004, p. 1979
نجاحاػ يضاف ليها انجاٛاػ حٖيثغ ي مجاڋ ضبٰ ڣتقنيڗ تجاٙع األسلحغ ،فمن٘  2003سعګ
تحالڀ ملجموعغ من املنظماػ الغير الحكوميغ العاملغ ي مجاڋ حمايغ ڣتٚقيغ ڣالٖفاع عن حقوځ اإلنساڗ
لحملغ سميـ بـ" :مٚاقبغ السالح" لتقنيڗ االتجا ٙبالسالح ،كاڗ نتاجها تصويـ الجمعيغ العامغ لألمږ املتحٖع ي
ديسمبر  2006لصياغغ معاهٖع دڣليغ بشاڗ تجاٙع األسلحغ ،باإلضافغ لګ ٗلڊ كاڗ للمنظماػ غير الحكوميغ دڣٙ
با ٛٙي امل تم ٚالٖڣلي حوڋ ال٘خائ ٚالعنقوديغ املنعقٖ يوم  22فبراي ،2006 ٚڣال٘ڬ الًامـ فيڢ  46دڣلغ من 49
دڣلغ حاضٚع تقٖيږ عالڗ لٜموا نفسهږ إلبٚام معاهٖع دڣليغ تحظ ٚاستخٖام ڣ نتاه ڣنقل ڣتخٜين ال٘خائٚ
العنقوديغ). (Nash 2010, p. 51
ڗ ما سبڄ ٗكٚه مثلغ عن انجاٛاػ حققتها املنظماػ الٖڣليغ غير الحكوميغ املعناع بالٖفاع عن
حقوځ اإلنساڗ ،عن طٚيڄ تباعها يجمع الباحثوڗ ڣالٖاٙسوڗ علګ نها تتمحو ٙحوڋ:
 - 1مٚاقبغ مٖ الًاام حكوماػ الٖڣڋ باحًرام ڣتطبيڄ بنود االتفاقاػ ڣاملواثيڄ الٖڣليغ الناصغ
علګ الحقوځ ڣالحٚياػ األساسيغ املتعاٙف عليها عامليا ،عن طٚيڄ جمع املعلوماػ بصفغ مباشٚع ڣغير مباشٚع
ً
ڣبصفغ دڣٙيغ ،لٚصٖ انتهاكاػ حقوځ اإلنساڗ ٗ ،غالبا ما يلجأ األفٚاد ،خاصغ ي عالږ ما بعٖ الٖڣلغ األمغ،
لٚفع الشكاڣڬ ڣطلظ املشوٙع من املنظماػ غير الحكوميغ ،ڣطنيغ كانـ ڣدڣليغ ،مما يسمِ لتلڊ املنظماػ
باالطالع علګ ڣاقع ڣحاڋ حقوځ اإلنساڗ داخل الٖڣڋ.
 -2الضغٰ علګ املنظماػ الٖڣليغ الحكوميغ عن طٚيڄ تنظيږ حمالػ دعائيغ ،ڣالتأثير علګ الٚڬ
العام العالم عالميا لتشكيل ڣ يفاد لجاڗ تقپ حقائڄ عنٖ الضٚڣٙع تٚسل لګ الٖڣڋ الܞ ثبـ قيامها
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بانتهاكاػ خطيرع لحقوځ اإلنساڗ ،ڣعادع ما تقوم تلڊ اللجاڗ مع انتهاء تحقيقاتها امليٖانيغ ب صٖا ٙتقاٙي ٚحوڋ
حقيقغ األڣضاع ،دڣڗ ڗ ي دڬ ٗلڊ بالضٚڣٙع لګ حٖاف تغييراػ علګ النظام القانوني للٖڣلغ املعنيغ ،لكنها
تسهږ علګ األقل ي فضح االنتهاكاػ ڣاملماٙساػ غير القانونيغ ،مما يٖفع باملجتمع الٖڣلي التخاٗ التٖابير الالٛمغ
حسظ ما تقتضيڢ التشٚيعاػ الٖڣليغ ).(Labonte 2013, p. 6
 -3مماٙسغ ضغو٭ دبلوماسيغ علګ الحكوماػ عن طٚيڄ االجتماعاػ اڣالتٖخل لٖيها بشاڗ انتهاكاػ
محٖدع ،كخطوع ڣلګ قبل اإلقٖام علګ نش ٚما لٖيها من تقاٙي ٚحوڋ االنتهاكاػ ،فمثال تبرم اللجنغ الٖڣليغ
للصليظ األحم ٚاتفاقياػ مع الٖڣڋ تعمل بموجبها ي ٙاٿ تلڊ الٖڣلغ ڣتحاڣڋ من خاللها تحسيڗ ڣضع حقوځ
اإلنساڗ ،خاصغ فيما يتعلڄ بظٚڣف االعتقاڋ ڣمعاملغ املعتقليڗ ،ڣعنٖما تخفڄ محاڣالتها لٖ السلطاػ
املعنيغ ي يجاد حلوڋ للقضايا الܞ تتابعها تلجا حيانا لګ صٖا ٙبياناػ صحفيغ ڣبالغاػ تح٘يٚيغ حوڋ تلڊ
القضايا).(Fitzpatrick 1994, p. 210
 -4تنظيږ حمالػ دعائيغ عامليغ حوڋ انتهاكاػ محٖدع ،للفـ انتباه الٚڬ العام العالم ڣاملجتمع
الٖڣلي ليها ،ڣمطالبتڢ بالتحٚڅ الفاعل لٖ الحكوماػ املعنيغ ،ڣالܞ عادع ما تأخ٘ حٖ األشكاڋ التاليغ:
تنظيږ حمالػ حوڋ كيفياػ عٖاد ڣكتابغ الٚسائل ڣتوجيهها ،ڣقٖ استخٖمـ املنظماػ غير الحكوميغ الٖڣليغ،
هاتڢ الوسيلغ بنجاح كبير شهٚها منظمغ العفوالٖڣليغ.؛ املظاهٚاػ ڣاحتجاجاػ الشواٙع ،ڣبالنظ ٚلګ التغطيغ
اإلعالميغ ،فقٖ تستخٖم عادع عنٖما تٚيٖ املنظماػ تعبئغ ڣدعږ الٚڬ العام تجاه قضيغ محٖدع من جل
كشڀ انتهاكاػ الحكوماػ؛ ڣسائل اإلعالم عموما باتـ تلعظ دڣٙا قياديا ي مماٙسغ الضغٰ ،فتكنولوجيا
اإلعالم ڣاالتصاڋ خصوصا الشبكغ املعلوماتيغ صبحـ ٗاػ هميغ مًاايٖع ي مسعګ نش ٚالوعي ڣ شاعغ ثقافغ
حقوځ اإلنساڗ عامليا؛ باإلضافغ لګ املظاهٚاػ العامغ املعبرع عن الغضظ ڣاملٚتبٰ بالٖعږ ڣالتعبئغ ،يمكن
املنظماػ غير الحكوميغ؛ عقٖ اجتماعاػ ڣ جلساػ مع املس ڣليڗ .حيانا ،ففي كثير من األحياڗ يكفي التهٖيٖ
بنش ٚاالنتهاكاػ إلحٖاف تغييراػ ي السياسغ العامغ ڣ املماٙسغ.
 -5املساهمغ ي عمل األجهٜع الٖڣليغ ،مثل املجلس االقتصادڬ ڣاالجتماعي التابع لألمږ املتحٖع ،من
خالڋ الصفغ االستشاٙيغ الܞ حظيـ بها ه٘ه املنظماػ بموجظ املادع  71من ميثاځ هيئغ األمږ املتحٖع ،ڣتكوڗ
املساهمغ من خالڋ تقٖيږ تقاٙي ٚڣشهاداػ خطيغ ڣشفهيغ ،ڣمن بيڗ املنظماػ الٖڣليغ غير الحكوميغ الܞ تتمتع
بصفغ استشاٙيغ لٖ األمږ املتحٖع ٗ ،ضافغ للمعونغ الخبراتيغ الܞ تقٖمها ملنظمغ األمږ املتحٖع ،تساعٖ
يضا الحكوماػ الوطنيغ ي جعل تشٚيعاتها الٖاخليغ تتماش مع املواثيڄ ڣالقواعٖ القانونيغ الٖڣليغ (Saksena
).1994, p. 129
 -6تطوي ٚمباد حقوځ اإلنساڗ ڣالقانوڗ الٖڣلي ڣ يجاد اآللياػ املناسبغ لوضع ه٘ه املباد موضع
التنفي٘ ،ضافغ لګ حن حكوماػ بلٖانها علګ التوقيع ڣاملصادقغ علګ االتفاقياػ ڣاملعاهٖاػ الٖڣليغ ٗاػ
الصلغ بحقوځ اإلنساڗ.
 -7تعليږ ڣ شاعغ مفاهيږ حقوځ اإلنساڗ ٗ :حـ ه٘ه الوظيفغ ساسيغ ،ال سيما ي الٖڣڋ
ڣاملجتمعاػ الܞ تم ٚبمٚاحل انتقاليغ من نظږ حكږ استبٖاديغ لګ نظږ ديمقٚاطيغ ،فاألفٚاد ڣاملجتمعاػ ال
يمكن ڗ تحم حقوقها ما لږ تتعٚف ڣتستوعظ ماهيغ تلڊ الحقوځ ،ما يتوجظ اإلشاٙع ليڢ ڗ التثقيڀ ي
مجاڋ حقوځ اإلنساڗ يعٖ من املس ڣلياػ األساسيغ للمنظماػ غير الحكوميغ الوطنيغ ،ألنها األقٖ ٙعلګ توضيِ
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ڣتفسير املعايير الٖڣليغ ي السياځ املحلي ،عن طٚيڄ توفير التٖٙيظ ي مجاالػ متنوعغ مثل مٚاقبغ االنتخاباػ،
ڣتوفير التٖٙيظ علګ ٙصٖ ڣمتابعغ ڣالتحقيڄ ي القضايا املتعلقغ بحقوځ اإلنساڗ للقضاع ڣاملحاميڗ ڣالبرملانييڗ
ڣال حفييڗ ڣاملس ڣليڗ ،ڣله٘ا الغ ٩ٚفقٖ تږ تطوي ٚمواد متخصصغ ي مجاڋ محقوځ اإلنساڗ.
 -8ڗ العمل علګ الحفاٱ علګ نظام سياس مفتوح يكفل حٚيغ التجمع ڣحٚيغ الٚڬ ڣالتعبير
بتكوين الجمعياػ هي ڣظيفغ حيويغ ت ديها املنظماػ غير الحكوميغ ي تعٜي ٜڣخلڄ فضاء سياس للقو
الٖيمقٚاطيغ ،ڣبالتالي من جل الٖيمقٚاطيغ).(Mutua 2011, p. 21

ثانيا :دور املنظما الدولي غير الحك مب ي خلق املعايير الخاص بحق ق االنسا
يبٖا دڣ ٙاملنظماػ غير الحكوميغ بالتٖخل ي اڣڋ مٚحلغ لتقنيڗ حقوځ االنساڗ دڣليا ،ال ڣهو
مستو التفاڣ ٩قبل عقٖ االتفاقياػ ،الܞ كانـ تعتبر من الصالحياػ الخاصغ بالٖڣڋ فصفتها االستشاٙيغ
املعًرف لها بها من قبل االمږ املتحٖع يسمِ لها ب٘لڊ.
 .1على مست

النظام األممي:

بالنسبغ لنظام االمږ املتحٖع املنظماػ غير الحكوميغ مكانغ استشاٙيغ طبقا للقٚا 1296 ٙملنظمغ
 ECOSOCحين يمكن لها العمل علګ ثالف مستوياػ مختلفغ:
املست االول املنظما غير الحك مي كمبادر بتقدي املعايير :كاڗ للمنظماػ غير الحكوميوتاٙيخا
دڣٙا هاما ي تقٖيږ الكثير من املبادٙاػ لتقنيڗ جوانظ خاصغ من حقوځ االنساڗ ،فقٖ كاڗ للجنغ
الٖڣليغ للصليظ االحم ٚڣمنظمغ العفوالٖڣليغ دڣ ٙهام ي تبن االمږ املتحٖع لقٚا ٙامم ضٖ
التع٘يظ ،اضافغ الګ دڣ ٙاللجنغ الٖڣليغ للقضاع ي اعتماد مشٚڣع االتفاقيغ الٖڣليغ املتعلقغ
بتجٚيږ التع٘يظ للمجلس االڣٙبي ،مثاڋ اخ ٚيتضح من خالڋ مساهمغ شبكغ من الفواعل
االدڣالتيغ ممثلغ ي الفٖٙاليغ الٖڣليغ لل حفييڗ ،املعهٖ الٖڣلي لل حافغ الفٖٙاليغ الٖڣليغ
للناشٚين اضافغ الګ الفٖٙاليغ الٖڣليغ لخبراء النش ٚي ادٙاه املادع  79للبرتكوڋ االضا ي ملعاهٖاػ
فيينا .1949
ضافغ لٖڣ ٙاللجنغ الٖڣليغ للحقوقييڗ ي تقٖيږ الكثير من املبادٙاػ الخاصغ بسٖ الفٚاغاػ
القانونيغ ي القانوڗ الٖڣلي فقٖ قامـ بمجهوداػ للٖفع بالٖڣڋ للمصادقغ علګ بع ٬املعاهٖاػ
كاملعاهٖع الخاصغ باملهاجٚين اٗ ساهمـ ي فٚيڄ العمل املكلڀ بمشٚڣع اعالڗ حوڋ حمايغ
املٖافعيڗ عن حقوځ االنساڗ ڣ ي صياغغ اتفاقيغ ٙڣما الخا ٥باملحكمغ الجنائيغ الٖڣليغ ڣك٘ا ي
صياغغ البرتكوڋ املٚتبٰ بتاسيس املحكمغ االفٚيقيغ لحقوځ االنساڗ). (Marchesin 2008, p. 105
املست الثاني دورها ي مسار مفاوضا االتفاقيا الدولي  :اڗ تمتع املنظماػ غير الحكوميغ
بالصفغ االستشاٙيغ يسمِ لها بالتاثير علګ صناع القٚا ٙمن خالڋ اليغ تعبئغ الٚاڬ العام الܞ سبقـ
االشاٙع اليها ،ڣالٖليل علګ ه٘ا النوع من التاثير التحالڀ ال٘ڬ شكلتڢ العٖيٖ من املنظماػ الٖڣليغ
غير الحكوميغ ي الٖفع بالٖڣڋ لصياغغ اتفاقيغ ٙڣما  1998الخاصغ باملحكمغ الجنائيغ الٖڣليغ.
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املست الثالث دورها ي نش املعايير املتعلق بحق ق االنسا  :يمكن للمنظماػ غير الحكوميغ
لعظ دڣ ٙمهږ ي اشاعغ ڣنش ٚمعلوماػ متعلقغ باملعايير الحقوقيغ الواجبغ التطبيڄ ڣبالضغٰ علګ
الٖڣڋ لعكس تلڊ املعايير علګ مستو الٖاخل يمن خالڋ تقٖيږ االستشاٙاػ القانونيغ ڣالعمليغ
لضحايا االنتهاكاػ بالسبل القانونيغ للٖفاع عن حقوقهږ بلعظ دڣ ٙاملٚاقظ ،ضافغ الګ دڣٙها ي
عمل هيئاػ املعاهٖاػ التابعغ لالمږ املتحٖع ،حين ڗ  80باملئغ من املعلوماػ الܞ تحوٛها
املفوضيغ الساميغ لحقوځ االنساڗ مصٖٙها املنظماػ غير الحكوميغ من خالڋ اما الضغٰ الحٖاف
تعٖيالػ ي بنود اتفاقياػ قائمغ اڣالضغٰ علګ الٖڣڋ الحٖاف تعٖيالػ علګ تشٚيعاتها الوطنيغ
للتماش مع الًااماتها الخاٙجيغ الجٖيٖع الܞ تفٚضها مصادقتها اڣانضمامها للمعاهٖاػ الٖڣليغ
الجٖيٖع ).(Andreassen et al. 2013, p. 14
 .2على مست

االنساق االقليمي :

صبِ للمنظماػ غير الحكوميغ دڣ ٙخاصغ ي املنظومغ القانونيغ االڣٙبيغ ،فمثال ي مجلس اڣٙبا
يعتبر التنسيڄ مع تلڊ املنظماػ مٚا بالغ االهميغ خاصغ ي قضايا كالتمييا العنصٚڬ ،من خالڋ الوساطغ
ڣالتعبير عن ال ٚڬ العام ،فاعتماد سلوب تعبئغ الٚاڬ العام الٖڣلي سمِ باالعتماد السٚيع للبرتكوڋ االضا ي
التفاقيغ حقوځ االنساڗ ڣالطظ الحيوڬ الܞ تحٚم االستنساّ البشٚڬ ،ڣك٘ا دڣٙها ي تعبئغ الٚڬ العام
األڣٙبي حوڋ اعتماد بٚڣتوكوڋ لالتفاقيغ األڣٙبيغ لحقوځ اإلنساڗ املتعلقغ ب لغاء حكږ اإلعٖام ي دڣڋ االتحاد
األڣٙبي.
ضافغ لګ دڣ ٙال يقل اهميغ تمثل ي بلوٙع مفهوم التٖخل اإلنساني ،فاملنظماػ الٖڣليغ غير
الحكوميغ تملڊ من القٖٙع ڣاإلمكانياػ ما يجعلها كٌر فعاليغ من الٖڣڋ فيما يخ ٨تقٖيږ اإلعانغ ڣاإلغاثغ
للٖڣڋ الܞ تتع ٩ٚللكواٙف اإلنسانيغ ،فمعاهٖاػ جنيڀ  1864ڣ 1949ڣك٘ا البرتوكوليڗ اإلضافييڗ التفاقيغ
الهاڬ املوقعاڗ سنغ  1977ينظماڗ الحڄ ي اإلعانغ اإلنسانيغ .ڣٙغږ ڗ تٖخل املنظماػ الٖڣليغ غير الحكوميغ
لطاملا اقًرڗ بشٚ٭ موافقغ الٖڣڋ املعنيغ للتٖخل ڣتقٖيږ اإلعانغ ملستحيقها ،ال انڢ ڣمع مٚڣ ٙالوقـ ڣتعاظږ
دڣ ٙتلڊ املنظماػ ڣكفاءتها ي التٖخل املباش ٚخاصغ بعٖ سابقغ اتفاځ املنظماػ غير الحكوميغ مع السوداڗ
.(1993 .(Dieng 2000, p. 484

ثالثا :اآلليا القان ني التي تتبعها املنظما الدولي غير الحك مي ي مسعى ضبط نسق حق ي ملزم
ڗ الطٚيقغ الوحيٖع لتفعيل املعايير الٖڣليغ الخاصغ بحقوځ اإلنساڗ ڣاملتضمنغ ي املواثيڄ الٖڣليغ
تكمن ي العمل علګ قناع الٖڣڋ علګ ضٚڣٙع املصادقغ عليها ڣاألخ٘ بها ي التشٚيعاػ الوطنيغ ڣاحًرامها عمليا
من خالڋ سياساػ ڣمماٙساػ السلطاػ مما يعطي مصٖاقيغ للمصادقغ .فالًااماػ التطبيڄ منصو ٥عليها ي
اتفاقيغ فيينا الخاصغ بحقوځ املعاهٖاػ ،حين تخ ٨املادع " 26كل عقٖ يٚبٰ األطٚاف يتوجظ تفعيلڢ بنيغ
حسنغ" ) .(ONU 2005, p. 258كما ڗ جٚاءاػ املٚاقبغ الܞ تتبعها الكثير من املنظماػ غير الحكوميغ مصٖٙها
املكتظ الٖڣلي للعمل ،ال٘ڬ يعتبر املنظمغ األقٖم ڣاألكٌر فعاليغ ،فاملادع  19من القانوڗ الٖاخلي للمكتظ تن٨
علګ اڗ "كل دڣلغ تلًام بتقٖيږ تقٚيٚا سنويا للمكتظ حوڋ اإلجٚاءاػ املتخ٘ع من قبلها لتنفي٘ االتفاقياػ الܞ
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انضمـ ليها ،هاتڢ التقاٙي ٚمحٙٚع بالشكل املطلوب من مجلس اإلداٙع ڣيتوجظ ڗ تتوف ٚعلګ التٖقيقاػ
ڣالتوضيحاػ املطلوبغ )(Bureau International Du Travail 2005, p. 1
ڣتهٖف املٚاقبغ لګ تأطير ڣتحفيا اإلطٚاف املتعاقٖع من جل اإلنهاء ال حيِ لاللًااماػ التعاقٖيغ
فمجٚد ٙساڋ تقٚي ٚال يعن مٚاقبغ فبعٖ التحقڄ من املعلوماػ الܞ يحويها التقٚي ٚڣدٙاستها يمكن الحٖين فعال
لن٘اڅ عن مٚاقبغ ،فعلګ الصعيٖ الٖڣلي املٚاقبغ هٖفها كشڀ سجل الٖڣڋ فيما يخ ٨انتهاكاتها لحقوځ
اإلنساڗ ،اڣ ما يسميڢ  Michel virallyبتعبئغ العا Mobilization De La Honte ٙفالٚقابغ هٖفها التأثير ڣالضغٰ
علګ التشٚيعاػ الٖاخليغ لألطٚاف املتعاقٖع .ڗ دڣ ٙالٚقابغ ال٘ڬ تلعبڢ املنظماػ غير الحكوميغ محٖد ي طاٙ
األمږ املتحٖع باتفاقيتيڗ امليثاځ الٖڣلي املٚتبٰ بالحقوځ االقتصاديغ االجتماعيغ ڣالثقافيغ ڣالعقٖ املٚتبٰ
بحقوځ الطفل.
التدخل ي نظام امل اقب الدائ  :بع ٬اآللياػ القانونيغ الخاصغ باألمږ املتحٖع تلٜم األطٚاف
املتعاقٖع اڬ الٖڣڋ بتقٖيږ تقاٙي ٚتتعلڄ بطٚقها ي تطبيڄ املعايير الخاصغ بحقوځ اإلنساڗ ڣاملنصو ٥عليها ي
املعاهٖاػ ،ففي جٚاءاػ املٚاقبغ فٚضـ املنظماػ غير الحكوميغ نفسها كشٚيڊ ساس ي مسا ٙمٚاقبغ
االلًاام الٖڣالتي من خالڋ التقاٙي ٚاملواٛيغ الܞ تقٖمها للهيئاػ املنوطغ ب٘لڊ ،اٗ اڗ بع ٬هيئاػ املعاهٖاػ
تسمِ للمنظماػ باملشاٙكغ ي عمالها مثاڋ ٗلڊ لجنغ الحقوځ االقتصاديغ ،االجتماعيغ ڣالثقافيغ ،ڣلجنغ
مناهضغ التع٘يظ ،لجنغ مناهضغ كل شكاڋ التمييا العنصٚڬ ،ضافغ لګ لجنغ حقوځ الطفل الܞ تعتبر الٖليل
الفعلي ملساهمغ املنظماػ غير الحكوميغ املٖعوع لطٚح مواقفها ي دڣٙاػ عمل الجنغ من خالڋ التقاٙي ٚالܞ
تقٖمها ).(Dieng, p. 487
إج ا ا التقاض ي :جٚاءاػ ٙفع الٖعاڣ ڣالتقاٿ
بالًااماػ دڣليغ معينغ.

لليغ تبٖ عنٖ ت جيل خٚڣقاػ خاصغ

املنظما الدولي غير الحك مي وإج ا ا التقاض ي غير التقليدي  :هنالڊ جٚاءاڗ ساسياڗ
محٖداڗ لٖڣ ٙاملنظماػ غير الحكوميغ احٖهما خا ٥باإلجٚاءاػ الخاصغ للجنغ حقوځ االنساڗ ڣالثاني اإلجٚاء
حسظ القٚا.1503 ٙ
اصطلح علګ تسميغ ه٘ه اآلليغ باإلجٚاء  1503نسبغ لګ قٚا ٙاملجلس االقتصادڬ ڣاالجتماعي ٙقږ
( 1503د )48-امل  ّٙي  27ماڬ  1970ڣال٘ڬ نشأػ بموجبڢ ه٘ه اآلليغ ،ڣقٖ خضع اإلجٚاء  1503لعٖع
مٚاجعاػ ڣتږ تعٖيلڢ بموجظ قٚا ٙاملجلس االقتصادڬ ڣاالجتماعي ٙقږ  3/2000امل  ّٙي  16جواڗ 2000
ڣٗلڊ لٜيادع كفأتڢ ڣ تاحغ فٚصغ كبر للحوا ٙمع الحكوماػ املعنيغ .ڣحاليا يضطلع مجلس حقوځ اإلنساڗ
الجٖيٖ باملس ڣليغ عن اإلجٚاء  1503ڣيقوم باستعٚاضڢ بما ي ٗلڊ ٗا ما لٜم األم ٚتحسينڢ ڣتٚشيٖه.
ڣيمنِ اإلجٚاء  1503لګ مجلس حقوځ اإلنساڗ صالحيغ فح ٨األنما٭ املستمٚع من االنتهاكاػ
الجسيمغ ڣاملوثقغ لحقوځ اإلنساڗ ڣالحٚياػ األساسيغ ي ڬ بلٖ ي العالږ .ڣيمكن ألڬ فٚد ڣمجموعغ من
األفٚاد تٖعي ڣقوعها حيغ ملثل ه٘ه االنتهاكاػ ڗ تقٖم شكو لګ مجلس حقوځ اإلنساڗ ،كما يمكن ألڬ
خ ٨لخ ٚڣمجموعغ خ ٚممن لٖيهږ معٚفغ مباشٚع ڣموثوقغ به٘ه االنتهاكاػ تقٖيږ ه٘ه الشكو  .كما ڗ
اإلجٚاء  1503يتناڣڋ الشكاڣ الفٚديغ ڣالجماعيغ من منظو ٙحاالػ ڣ نما٭ االنتهاكاػ ڣال ينظ ٚفيها باعتباٙها
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شكو تخ ٨حيغ ڣ حايا معينيڗ ڣال يسعګ لتحقيڄ اإلنصاف املباش ٚللحاالػ ڣالفصل فيما تقٖمڢ من
شكاڣ ڣڣضع توصياػ بجبر األضٚا ٙالܞ لحقهږ بهږ.
ڣاإلجٚاء  1503سٚڬ بأكملڢ ڣال يتږ عالم مقٖم الشكو بنتيجغ النظ ٚي شكواه ،ڣال يعلن سو
قائمغ بأسماء الٖڣڋ الܞ يتږ فح ٨حالغ حقوځ اإلنساڗ فيها بموجظ اإلجٚاء .ڣيتفٚد اإلجٚاء  1503بشمولڢ،
فهواإلجٚاء العالم الوحيٖ ال٘ڬ يشمل جميع حقوځ اإلنساڗ ي جميع البلٖاڗ ،ڣٗلڊ علګ خالف جٚاءاػ
الشكاڣ ڣفقا االتفاقياػ الٖڣليغ لحقوځ اإلنساڗ ڣ جٚاءاػ الشكاڣ ڣفقا لإلجٚاءاػ الخاصغ ڣالܞ تكوڗ ما
مقيٖع علګ الصعيٖ الجغٚا ي ڣاملوضوعي ڣعلګ الصعيٖين معا .ڣيجظ االنتباه لګ ڗ جٚاءاػ الشكاڣ
بموجظ االتفاقياػ الٖڣليغ لحقوځ اإلنساڗ ،كما ي اتفاقيغ مناهضغ التع٘يظ ڣغيره من ضٚڣب املعاملغ
ڣالعقوبغ القاسيغ ڣالال نسانيغ ڣاملهينغ ،تتميا بأنها تفح ٨الحاالػ الفٚديغ ڣتسعګ لګ تحقيڄ
اإلنصاف )(Agnès Dormenval, 1993, P 74
اإلج ا ا الخاص  :خالڋ العقود املاضيغ نشأػ لجنغ حقوځ اإلنساڗ باألمږ املتحٖع العٖيٖ من
اآللياػ لفح ٨حالغ حقوځ اإلنساڗ ي دڣڋ ڣمنطقغ معينغ (يشا ٙليها بـ "الوالياػ القطٚيغ") ڣلفح٨
ڣدٙاسغ قضايا ٙئيسيغ تتعلڄ بانتهاڅ حقوځ اإلنساڗ ي مختلڀ نحاء العالږ (يشا ٙليها بــ" :الوالياػ
املوضوعيغ") ڣيطلڄ علګ ه٘ه اآللياػ معا "اإلجٚاءاػ الخاصغ" .ڣتقوم اإلجٚاءاػ الخاصغ بتقٖيږ املشوٙع
ڣ جٚاء الٖٙاساػ ڣ صٖا ٙتقاٙي ٚڣبالغاػ ڣنٖاءاػ ڣال يتسږ عملها بالسٚيغ.
ڣتأخ٘ اإلجٚاءاػ الخاصغ شكاال ڣمسمياػ مختلفغ ،منها :مق ٙٚخا ،٥ڣممثل خا ،٥ڣخبير
مستقل ،ڣفٚيڄ عامل ...ڣقٖ قامـ لجنغ حقوځ اإلنساڗ ڣمن بعٖها مجلس حقوځ اإلنساڗ بتحٖيٖ ڣاليغ كل
جٚاء من ه٘ه اإلجٚاءاػ ڣنطاقڢ ڣمٖع ڣاليتڢ بموجظ قٚا ٙمستقل يخضع للمٚاجعغ حين يتږ النظ ٚي تعٖيلڢ
ڣ نهائڢ ڣتمٖيٖه .ڣحاليا يضطلع مجلس حقوځ اإلنساڗ باملس ڣليغ عن اإلجٚاءاػ الخاصغ ،ڣيقوم
باستعٚاضها بما ي ٗلڊ ٗا ما لٜم األم ٚتحسينها ڣتٚشيٖها.
ڣبشكل عام يقوم ممثل اإلجٚاء الخا - ٥سواء كاڗ مقٙٚا خاصا ڣخبير مستقل ڣغير ٗلڊ كما
سبڄ اإلشاٙع  -باستالم ڣتحليل املعلوماػ عن حالغ حقوځ اإلنساڗ من مختلڀ املصاد ٙعلګ سا ٝمستم،ٚ
ڣتقاسږ املعلوماػ مع األطٚاف املعنيغ سواء كانـ حكوميغ ڣغير حكوميغ داخل األمږ املتحٖع ڣخاٙجها .كما
يعمل علګ لفـ االنتباه لګ انتهاكاػ حقوځ اإلنساڗ ،ڣالتما ٝتوضيحاػ من الحكوماػ حوڋ االدعاءاػ
املتعلقغ بانتهاڅ حقوځ اإلنساڗ ،ڣاملطالبغ ٗا ما لٜم األم ٚبتنفي٘ تٖابير للحمايغ ،ڣتقٖيږ نٖاءاػ عاجلغ ي
الحاالػ الطاٙئغ ،ڣاالضطالع بٜياٙاػ للٖڣڋ لتقييږ حالغ حقوځ اإلنساڗ .ڣتقٖيږ توصياػ لګ األطٚاف املعنيغ،
ڣتقٖيږ تقاٙي ٚملجلس حقوځ اإلنساڗ بشكل ساس ڣللجهاػ األخ ٚاملحٖدع ي قٚا ٙڣاليتڢ (Leah Levin 2004,
).p. 89
ڣك٘ا املساهمغ من خالڋ القيام بٖٙاساػ ڣبحوف ي تطوي ٚمعايير ڣقواعٖ فيما يخ ٨موضوع
ڣاليتڢ ،ڣتقٖيږ الخبرع القانونيغ بشأڗ قضايا محٖدع .ڣيجظ االضطالع علګ القٚاٙاػ الخاصغ بكل ڣاليغ للوقوف
بشكل دقيڄ علګ اختصا ٥ڣللياػ العمل الخاصغ بها.

املجل الجزائ ي لألمن والتنمي

العدد ( )11ج يلي 2017

144

"املنظما الدولي غير الحك مي وأنسن الق اعد القان ني الدولي " د /طالل مل ش ي و أ /مها قا
ڣتمثل التقاٙي ٚالܞ تقٖم ي طا ٙاإلجٚاءاػ الخاصغ مٚجعا هاما سواء فيما يخ ٨حالغ حقوځ
اإلنساڗ ي البلٖاڗ املعنيغ ڣ القضايا الٚئيسيغ املتعلقغ بانتهاكاػ حقوځ اإلنساڗ ،ڣحاليا يوجٖ خبراء مستقليڗ
لحالغ حقوځ اإلنساڗ ي عٖد من الٖڣڋ من بينها :هايܞ  ،ڣالصوماڋ ،ڣالسوداڗ ،ڣالكونغو ،ڣميانما ،ٙڣكمبوديا،
ڣاألٙاٿ الفلسطينيغ املحتلغ من٘ عام  . 1967كما ڗ هناڅ عٖد من اإلجٚاءاػ الخاصغ لعٖد من القضايا
الٚئيسيغ املتعلقغ بحقوځ اإلنساڗ ،منها :بيع األطفاڋ ڣبغاء األطفاڋ ڣاستغالڋ األطفاڋ ي املواد اإلباحيغ،
ڣاالتجا ٙباألطفاڋ ڣالنساء ،ڣ ڣضاع األقلياػ ،ڣحقوځ اإلنساڗ ڣالفق ٚاملٖقع ،ڣالحڄ ي التعليږ ،ڣالحڄ ي
ال حغ ،ڣالحڄ ي الغ٘اء ،ڣالحڄ ي السكن ڣاستقالڋ القضاء ڣاملحاميڗ ،ڣحاالػ اإلعٖام خاٙه القضاء
ڣب جٚاءاػ موجٜع ڣتعسفا ،ڣحٚيغ الٚڬ ڣالتعبير ،ڣحٚيغ الٖين ڣاملعتقٖ ،ڣالتع٘يظ ،ڣالعنڀ ضٖ املٚع،
ڣ ڣضاع املهاجٚين )(Leah Levin 2004, p. 90
خاتم :
ڗ الضبٰ الٖڣالتي القائږ علګ اآللياػ التقليٖيغ لږ يعٖ كافيا ڣقادٙا علګ اإلحاطغ بمختلڀ
القضايا ڣاإلشكاالػ العامليغ ،ما يستوجظ ضٚڣٙاػ البحن عن اط ٚخ ٚلإلداٙع اإلنسانيغ ضمن طا ٙالحوكمغ
العامليغ ،الܞ تمثل اإلطا ٙاألكبر لعملياػ الضبٰ التشاٙكي بيڗ امل سساػ الٚسميغ املنوطغ باملهام التشٚيعيغ
ڣالقضائيغ ڣالتنفي٘يغ ڣم سساػ القطاع الخاٗ ٥اػ البعٖ االقتصادڬ ڣتشكيالػ املجتمع املٖني علګ
املستوياػ املحليغ الوطنيغ ڣالعامليغ ،فنماٗه الحوكمغ االقتصاديغ ڣالحقوقيغ ڣك٘ا البيئيغ العامليغ تبر ٛحقيقغ
تجاڣ ٛاإلشكاالػ املطٚڣحغ لألط ٚالٚسميغ لصناعغ سياساػ عامغ ناجعغ ڣفعالغ .كما ڗ الفواعل غير الٖڣالتيغ
عموما ڣاملنظماػ غير الحكوميغ لحقوځ اإلنساڗ خصوصا صبحـ طٚافا ساسيغ ڣم ثٚع ي العالقاػ الٖڣليغ
من عٖع ڣجڢ ٗ ،حـ شٚيكا ال يمكن تجاڣٛه ي مٚاحل صنع السياساػ العامغ الوطنيغ ڣالعامليغ ،بٖء
بوضع األجنٖع ڣصوال لګ تقييږ مٖ نجاعغ تلڊ الخطٰ ڣالسياساػ من خالڋ مكاناتها ڣاسًراتيجياػ عملها.
ضافغ لګ نها عمليا تعٖ الفاعل األساس ي مٚاقبغ مٖ الًاام األطٚاف بنصو ٥االتفاقياػ ڣاملعاهٖاػ
املتوصل ليها الضابطغ للقضايا العامليغ بعٖ املساٙاػ التفاڣضيغ املعقٖع ،ڣٗلڊ باتباعها ملكانٜماػ عمل خاصغ
باملجاڋ الحقو ي سيما ما تعلڄ بمستوياػ ٙصٖ ڣضعياػ حقوځ االنساڗ علګ املستوياػ الوطنيغ ،االقليميغ
ڣالٖڣليغ ،ڣالعمل ي مستو ثاڗ علګ تٚقيغ معايير حقوځ االنساڗ ،ڣصوال الګ الٜام الٖڣڋ بالتقيٖ ببنود
الصكوڅ الٖڣليغ الخاصغ بحمايغ جميع اصناف حقوځ االنساڗ.
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