جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور باجللفة ـ اجلزائر

Issn:2507-7333/ Eissn: 1742-2676

جملة العلوم القانونية و االجتماعية
Journal of Legal and Social Sciences
Issn: 2507-7333
Eissn: 1742-2676

مساهمة مجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان
Contribution of the United Nations Human Rights Council to the
protection of human rights

د .حوة سالم
Dr. Haoua Salem

جامعة غرداية .الجزائر
salem.haoua@gmail.com
تاريخ ارسال المقال0451/40/51 :

تاريخ القبول0451/40/00:

اجمللد الرابع ــ العدد الثاني ــ السنة جوان  9102ــــــــــــــــ الرقم التسلسلي 01

تاريخ النشر0451/40/45:

955

جملة العلوم القانونية واالجتماعية جامعة زيان عاشور باجللفة ـ اجلزائر
مسامهة جملس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة يف محاية حقوق اإلنسان

Issn:2507-7333/ Eissn: 1742-2676

د .حوة سالم

الملخص

تشهد البشرية أزهى عصور حقوق اإلنسان وال شك أن قادم األيام سيكون األزهى ذالك الن هناك نظاما

قانونيا ظهر يعرف بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان  ،هذا الواقع يطرح إشكالية حول مدى وفاء الدول بالتزاماهتا
االتفاقية يف ميدان حقوق اإلنسان ،لقد مت ابتداع إلية تتمثل يف جلان اتفاقية كاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،دفع
عمل اللجنة إىل إنشاء جملس حقوق اإلنسان.
يهدف هذا املقال إىل التعريف مبجلس حقوق اإلنسان وتقييم عمله بعد أكثر من عشرية  ،ما هي اآلليات
اليت اعتمدها اجمللس ،هل جنح اجمللس يف ممارسة اختصاصه ،ما هي العراقيل اليت حدت من عمله وكيف ميكن
جتاوزها.
الكلمات المفتاحية :حقوق اإلنسان ،اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ،جملس حقوق اإلنسان ،الشكاوى ،املراجعة
العاملية الدورية ،اإلجراءات اخلاصة.

Abstract:
The emergence of the international human rights law is a proof of the slow
but sure march of international law towards the construction of an effective and
fair international legal order where the respect of human rights, in all time is its
first concern.
This article deals with the crucial task of monitoring human right treaties.
The experience of human right commission leads to the creation of the human
right council. After more than a decade the human right council needs to be
evaluated.
Key Word: international human rights law, monitoring , human right
commission, human right council, Universal periodic review, Special
procedures.
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مقدمة:
ال اختالف يف أن البشرية تشهد أزهى عصور حقوق اإلنسان وال شك أن قادم األيام سيكون األزهى الن هناك
نظاما قانونيا ظهر يعرف بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان أو احلماية الدولية حلقوق اإلنسان  ،مث إن ما تعانيه
البشرية من حروب وختلف أدى إىل تفش لألمراض واألوبئة وسوء التغذية واحلرمان من أبسط مقومات العيش
الكرمي ال ينفي هذه احلقيقة بل على العكس يشكل قرينة قاطعة على أمهية وحيوية هذا النظام القانوين للقضاء
على تلك االنتهاكات واملظامل وذالك حبماية حرية اإلنسان وكرامته ألنه مهما تعددت املصطلحات املستخدمة ؛
حقوق اإلنسان  ، droits de l’hommeاحلقوق واحلريات األساسية droits et libertés
 ، fondamentalesاحلقوق األساسية  droits fondamentauxفإن املضمون واهلدف واحد وال
يعدوا األمر أن يكون تنوعا يف التعبري.1
شكل تبلور القانون الدويل حلقوق اإلنسان تطورا نوعيا من حيث ارتباطه بقيد االختصاص احلصرى للدول على
رعاياها ومعه أصبح مبدأ السيادة موضوع نقاش أدى إىل تقييده ما جعل سيادة الدول تشهد احنصارا كبريا ،
أسهم ذالك يف توسيع نطاق القانون الدويل العام وطغيانه على حساب القانون الداخلي  ،بدأت دائرة
االختصاص الوطين تضيق تدرجييا خبروج عديد املسائل اليت كانت اختصاصا وطنيا خالصا كحقوق اإلنسان والبيئة
 ،أصبحت حقوق اإلنسان معيارا للمشروعية السياسية لألنظمة بل ومقياسا لدرجة تطور اجملتمعات وحتضرها .
 - 1ظهور القانون الدولي لحقوق اإلنسان

لقد ظهر القانون الدويل حلقوق اإلنسان نتيجة ملسار تارخيي ابتدأ مع بداية القرن التاسع عشر وانتهي مع
هناية القرن العشرين  ،يتميز مبرحلتني أساسيتني ؛ األوىل هي مرحلة بناء قواعد القانون الدويل حلقوق اإلنسان وهي
مرحلة مفتوحة حيث أن صوغ نصوص قانونية دولية ترتبط بتطور الوعي نتيجة جلهود الفقه واملنظمات غري

احلكومية الدولية  ،الثانية هي مرحلة إعمال وتفعيل تلك القواعد.2
يعرف ال قانون الدويل حلقوق اإلنسان بأنه أحد الفروع اجلديدة للقانون الدويل العام اليت هتتم حبماية حقوق
اإلنسان وذالك عرب صوغ اتفاقيات دولية حتدد مضمون هذه احلقوق وآليات تفعيلها  ،تقوم الدول باالنضمام
الطوعي هلذه االتفاقيات اقتناعا منها ووعيا بأمهية احرتام وترقية حقوق اإلنسان ملواطنيها وذالك أوال بإدراج
االتفاقية يف نظامها القانوين وثانيا حتملها بالتزام مسائلة اللجان املختصة عن مدى تنفيذها لاللتزامات االتفاقية
عرب تقدمي تقارير ابتدائية ودورية واالعرتاف ملواطنيها حبق التشكي .3
يتميز القانون الدويل حلقوق اإلنسان جبملة خصائ؛؛
 - 1قواعد اتفاقية متعددة األطراف يرتتب على ذالك نتيجتني ؛ أوال ال جمال للتحجج بأهنا تنتهك سيادة الدول
وتتدخل يف مسائل داخلية فقدأكدت حمكمة العدل الدولية الدائمة " إن حق إبرام املعاهدات يعد أحد أهم
مظاهر سيادة الدولة واستقالهلا  ،وعندما تقوم الدول بإبرام اتفاقيات خاصة حبقوق اإلنسان فهذا يعين يف رأيها
االستشاري املتعلق قبوهلا بان املسألة مل تعد من صميم اختصاصها الداخلي "  ،4كان ال بد من اعتناق آلية
التحفظ ألنه السبيل الوحيد لتحقيق انضمام أكرب عدد من الدول التفاقيات حقوق اإلنسان ،5لكن مت تقنني
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الت حفظ حبيث ال ميكن للدول األطراف التحفظ إذا كان خيالف أحكام االتفاقية  ،تدرجييا اعتنقت اتفاقيات
حقوق اإلنسان منع التحفظ ومع ذالك تركت للدول مكنة إصدار إعالنات تفسريية .
 – 2متثل حقوق اإلنسان نظاما قانونا موضوعيا يقوم على قواعد عرفية واتفاقية حتدد بدقة االلتزامات اليت تتحمل
هبا كل دولة طرف حيث يتم تنفيذ هذه االلتزامات عرب إنشاء جلنة يسند هلا السهر على مراقبة مدى وفاء الدول
بالتزاماهتا  ،يؤكد الواقع الدويل حرص الدول على العمل والتعاون مع هذه اللجان وذالك بتقدمي ال تقارير الدورية
وقبول مناقشة شكاوي الدول األطراف يف االتفاقية وشكاوي األفراد  .البعثات الدولية اليت تعتمد تقدمي املسامهة
املالية وسيلة ترغيب لتحقيق تعاون الدول .
 – 3اكتسبت حقوق اإلنسان صفة املبدأ العام من مبادئ القانون وهي لذالك تشكل احد مصادر القانون
الدويل وفق ما أكدته املادة  33من نظام حمكمة العدل الدولية  ،كما أسبغ اجتهاد حمكمة العدل الدولية عليها
صفة االلتزامات يف مواجهة الكافة أو اليت تطبق على اجلميع  obligations erga omnesوهي
االلتزامات اليت يشكل الوفاء هبا مصلحة مشروعة لكل الدول ألهنا ذات أمهية لكل اجلماعة الدولية  ،يرتتب على
ذالك أن انتهاك تلك االلتزامات من دولة ما جيعل كل الدول وليست الدولة املضرورة فقط للمطالبة بتوافر
مسئولية الدولة املنتهكة على أساس إتياهنا فعال دوليا غري مشروع.6
 - 4تعترب قواعد حقوق اإلنسان أمسى القواعد القانونية حيث حتتل أعلى هرم القواعد الدولية ال هنا اكتسبت
صفة القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل ويقصد هبا القاعدة املقبولة واملعرتف هبا من قبل اجملتمع
الدويل ككل على أهنا القاعـدة اليت ال جيوز اإلخالل هبا واليت ال ميكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد
العامة للقانون الدويل هلا ذات الطابع ،7يرتتب على ذالك أوال حتمل الدول بالتزام احرتامها حىت ولو مل تكن
طرفا فيها ،ثانيا تكون املعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون
الدويل.
 – 2إنشاء آلية الرقابة على تنفيذ الدول لاللتزامات التعاقدية
أنشئت جلنة حقوق اإلنسان يف عام  1946لوضع معايري قانونية دولية حلماية احلقوق واحلريات األساسية
عاما
وتوسعت اللجنة مع مرور الوقت لتتمكن من االستجابة لكل مشاكل حقوق اإلنسان  ،على مدى ً 60
أصبحت اللجنة منتدى تستطيع فيه كل الدول واملنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية
واملدافعون عن حقوق اإلنسان من كل أحناء العامل من التعبري عن اهتماماتهم  ،قامت اللجنة بقيادة رئيستها
األوىل " إليانور روزفلت " بصياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
 10ديسمرب  ، 1443مث قامت بعد ذلك بصوغ الصرحني اآلخرين فيما أصبح يُعرف باسم " الشرعة الدولية
حلقوق اإلنسان " واليت تتمثل يف ؛ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق
نظاما لإلجراءات اخلاصة يتألف من خرباء مستقلني
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،كما نشأت اللجنة ً
أيضا ً
خاصني للمفوض السامي حلقوق اإلنسان وفرقة عاملة
خاصني لألمني العام وممثلني ِّ
خاصني وممثلني ِّ
ومقررين ِّ
ِّ
8
قامت كلها بأداء دور حاسم يف اإلنذار املبكر النتهاكات حقوق اإلنسان ومنعها  ،وكانت اللجنة تتلقى
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املساعدة من هيئتها الفرعية الرئيسية ممثلة يف اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها اليت أنشأتها يف
 1947ملواصلة تطوير معايري حقوق اإلنسان عن طريق توجيه االهتمام إىل بعض املسائل وتقدمي مشورة اخلرباء.
أدت التحديات السياسية خاصة السياسة اليت تنتهجها إدارة الرئيس األمريكي " جورج بوش " اليت برزت يف
مطلع األلفية الثالثة باألمني العام لألمم املتحدة " كويف عنان " إىل إنشاء جلنة من اخلرباء برئاسة رئيس الوزراء
التايالندي "  " Anand Panyarachunعهد إليها باختصاص إجراء دراسة تقييميه واستشرافية للجنة

حقوق اإلنسان بغرض بلورة إصالحات لتحسني آداء آليات حقوق اإلنسان األممية  ،أصدرت اللجنة تقريرها
الذي تضمن اآليت ؛

 اعتماد معايري االستقاللية والكفاءة واخلربة العلمية والعملية يف ميدان حقوق اإلنسان الختيار أعضاء جلنةحقوق اإلنسان ألن واقع جلنة حقوق اإلنسان يؤكد انتخاب أعضائها من بني رؤساء البعثات على أساس معيار
متثيل الدول األطراف وهو ما أنتج جلنة تعتنق اآلراء السياسية للدول األطراف وخالفاهتا وانعكس ذالك على
تسييس القضايا املطروحة على اللجنة ويف احملصلة تعطل عمل اللجنة وقل مردودها .
 تدعيم جلنة حقوق اإلنسان بلجنة استشارية معينة تتكون من أبرز خرباء القانون الدويل والقانون الدويل حلقوقاإلنسان وقانون املنظمات الدولية يكون اختصاصها تقدمي املساعدة القانونية للجنة .
 قيام املفوض السامي حلقوق اإلنسان بتحضري تقرير سنوي مفصل حول واقع حقوق اإلنسان يف العامل حيددمدى تنفيذ كل دولة اللتزامات حقوق اإلنسان اليت تتحمل هبا تعتمده اللجنة كإطار عمل هلا .
 جيب على جملس األمن أن يكون له دور يف تفعيل حقوق اإلنسان لذالك عليه أن يشرك املفوض الساميحلقوق اإلنسان يف مداوالته وعمليات السالم اليت يقررها وذالك بتقدمي تقارير عن مدى احرتام حقوق اإلنسان .
 -جيب حتويل املركز القانوين للجنة من هيئة فرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي إىل جهاز من أجهزة األمم

املتحدة.9
قام األمني العام تبعا لذالك بإصدار تقرير أكد فيه على أن واقع عمل منظمة األمم املتحدة يؤكد أمرين ؛
أوال عدم جتانس األجهزة نظرا لعدم املساواة يف توزيع االختصاصات حيث جند هيمنة جملس األمن على سلطة
القرار رغم أنه ال ميثل اجملتمع الدويل احل ايل ألنه مازال يعكس وازين القوة بعد احلرب العاملية الثانية يف حني جند
اجلمعية العامة برغم العمل التشريعي الرائع الذي تقوم به ال تساهم يف السلم واألمن الدوليني وكذالك حال اجمللس
االقتصادي واالجتماعي الذي ينحصر عمله يف عوملة احلكامة االقتصادية واالجتماعية وهو أمر رغم أمهيته اال أنه
ال يساهم يف السلم واألمن الدوليني  ،غياب كلي حلماية واحرتام حقوق اإلنسان بوصفه عامال مهما لتحقيق يف
السلم واألمن الدوليني بل وبناء نظام عاملي عادل  ،يتطلب إصالح عمل املنظمة إنشاء ثالث جمالس على النحو
التايل ؛ جملس للسلم واألمن الدوليني  ،جملس للمسائل االقتصادية واالجتماعية وجملس حلقوق اإلنسان يكون
دوره مواصلة عمل جلنة حقوق اإلنسان اليت أسهمت يف بناء النظام القانوين املتمثل يف القانون الدويل حلقوق
اإلنسان عرب صوغ اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مث الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان كما ظلت لعشرات السنني
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منربا للنقاش يف كيفية تفعيل حقوق اإلنسان عرب ابتداع آليات الرقابة اليت متكن من حتديد مدى وفاء الدول

األطراف بااللتزامات اليت تتحمل هبا.10

 : 1 – 2مجلس حقوق اإلنسان واختصاصاته

أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا مت التوافق عليه من طرف أغلبية الدول ،11بإنشاء جملس حقوق

اإلنسان باعتباره خلفا للجنة حقوق اإلنسان من حيث االستفادة من جتربتها ومواصلة مسريهتا عرب مواصلة تعزيز
آلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ويسرتشد المجلس يف عمله مببادئ العاملية واحلياد واملوضوعية وعدم
االنتقائية  ،تتألف عضوية المجلس من  47دولة من الدول األعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء اجلمعية العامة
باالقرتاع السري املباشر وبشكل فردي على أساس التوزيع اجلغرايف العادل ويعمل أعضاء المجلس ملدة ثالث
سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لفرتة ثانية متتالية .وعند انتخاب أعضاء المجلس سيؤخذ يف االعتبار سجل
تقرر بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملشرتكني يف
الدولة يف جمال حقوق اإلنسان وجيوز للجمعية العامة أن ِّ
التصويت تعليق حقوق عضوية المجلس اليت يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية
حلقوق اإلنسان  ،يكون مقر جملس حقوق اإلنسان يف جنيف وحيل حمل جلنة حقوق اإلنسان ولكن ليس كهيئة
جهازا
فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي كما كانت جلنة حقوق اإلنسان بل سيكون المجلس اجلديد ً
تابعا للجمعية العامة وهو ما يؤكد أمهية حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة .
فرعيًا ً

تتمثل وظائف جملس حقوق اإلنسان يف اآليت ؛
 سيجتمع يف ثالث دورات سنويًا على األقل مبا يف ذلك دورة رئيسية لفرتة يصل جمموعها إىل ما ال يقل عنعشرة أسابيع مع إمكانية عقد دورات استثنائية عند الضرورة .
 -سيكون مسئوال عن تعزيز االحرتام العاملي حلماية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع وسيعالِج

حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنظمة وتقدمي توصيات بشأنها وباإلضافة إىل ذلك سيقوم المجلس
الفعال بشأن حقوق اإلنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة األمم املتحدة .
بتعزيز التنسيق َّ
 سيقوم بدور منتدى للحوار بشأن القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وتعزيز التنفيذ الكامل اللتزامات الدول يفجمال حقوق اإلنسان.
 سيقدِّم توصيات إىل اجلمعية العامة تهدف إىل مواصلة تطوير القانون الدويل يف جمال حقوق اإلنسان. سيقوم بإجراء استعراض دوري شامل ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال حقوق اإلنسان مبشاركةكاملة من البلد املعين مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات .
فورا للحاالت
 سيسهم من خالل احلوار والتعاون يف منع حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان واالستجابة ًالطارئة املتعلقة حبقوق اإلنسان .
 سيعمل بتعاون وثيق يف جمال حقوق اإلنسان مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية حلقوقاإلنسان والمجمتع املدين .12
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تعود سبب املعارضة األمريكية جمللس حقوق اإلنسان عند إنشائه إىل كونه ال خيتلف كثريا عن جلنة حقوق
اإلنسان لكن ذالك ليس صحيحا بل هناك اختال ف جذري بينهما يتمثل يف ؛ أوال اللجنة كانت هيئة فرعية يف
حني أن جملس حقوق اإلنسان هو جهاز فرعي  ،ثانيا انتخاب أعضاء جلنة حقوق اإلنسان يتم من طرف اجمللس
االقتصادي واالجتماعي يف حني يتم انتخاب أعضاء جملس حقوق اإلنسان من ممثلي  142دولة األعضاء يف
اجلمعية العامة وفق منط انتخاب مباشر وفردي مع األخذ يف عني االعتبار التوزيع اجلغرايف العادل  ،ثالثا جيب على
الدول عند تقدمي مرشحيها أن تقدم جردا عن واقع احرتام ومحاية حقوق اإلنسان فيها ،13نعتقد أن املوقف
األمريكي جيد أساسه أوال يف أهنا مل يكن هلا دور يف إنشاء اجمللس الذي مت مببادرة من األمني العام وبالتايل كما
مل تتمكن من فرض وجهة نظرها حيث مت رفض املقرتح األمريكية بإنشاء جهاز قوي يتم إقصاء الدول املتهمة
باالنتهاكات املنظمة حلقوق اإلنسان من عضويته وحيمل الدول بتحقيق احرتام حقوق اإلنسان وليس بذل
الوسع ،14ثانيا ختوفها من أن يصبح اجمللس منربا دوليا كاجلمعية العامة وهو ما ميكن أن يضر بالسياسة واملصاحل
األمريكية .
بدء جملس حقوق اإلنسان عمله بعد انتخاب أعضائه يف مايو  2002وكانت أوىل قراراته بعد انعقاد دورته
األوىل استعراض مجيع اختصاصات واآلليات واملهام واملسؤوليات اليت كانت تضطلع بها جلنة حقوق اإلنسان
والعمل على حتسينها وترشيدها عند االقتضاء  ،كما قرر المجلس أن ميدد بصفة استثنائية ملدة سنة ورهنًا
باالستعراض الذي سيجريه مجيع اإلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق
اإلنسان  ،كما َّقرر المجل أن ينشئ فري ًقا عامال حكوميًا دوليًا مفتوح العضوية لتقدمي توصيات ملموسة عن
استعراض مجيع االختصاصات واآلليات واملهام واملسؤوليات وحتسينها وترشيدها من أجل احلفاظ على نظام
لإلجراءات اخلاصة ومشورة اخلرباء وإجراء لتقدمي الشكاوى وسيتم القيام بهذا العمل من خالل مشاورات مفتوحة
العضوية بني الدورتني تتسم بالشفافية وعدم استبعاد أحد كما أكد جملس حقوق اإلنسان اجلديد على حيوية
التعاون مع المجمتع املدين عرب مشاركة ومشاورة املراقبني مبا فيهم املنظمات غري احلكومية وفق اإلجراءات اليت
كانت تطبقها جلنة حقوق اإلنسان وقد مت اعتماد قرابة  154منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري لدى
المجلس االقتصادي واالجتماعي بصفة مراقب يف الدورة األوىل لمجلس حقوق اإلنسان .
 : 2 – 2آليات مجلس حقوق اإلنسان

قام جملس حقوق اإلنسان يف  13جوان  2002باعتماد ن؛ رئاسي " البناء املؤسسايت جمللس حقوق

اإلنسان  " Institution Building : UN Human Rights Councilبوضع نظام
تشكي جديد ميكن ضحايا االنتهاكات املنظمة والواسعة حلقوق اإلنسان من كشفها للرأي العام الدويل
واالنتصاف عرب جرب األضرار  ،كما بينت كيفية عمل املراجعة العاملية الدورية Universal Periodic
 Review (UPR).وأخريا حتديد اإلجراءات اخلاصة .15Special Procedures

 : 1 – 2 – 3نظام الشكاوي
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يتطلب حتقيق أهداف احرتام حقوق اإلنسان ومعاجلة حاالت انتهاك حقوق اإلنسان اجلسيمة واملنظمة
وتقدمي توصيات بشأنه ا أن يكون جملس حقوق اإلنسان ميلك اختصاص تلقي الشكاوي من األفراد وفحصها ،
لذالك قام اجمللس بتطوير نظام شكاوي معتمدا على التجربة الرائدة والثرية للجنة حقوق اإلنسان مبوجب القرار
 XLVIII 1003الصادر عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف  22مايو  1420وقرار املراجعة / 3
 2000الصادر يف  14جوان  ، 2000حدد اجمللس شروط املقبولية الواجب توافرها يف الشكوى وهي ؛
 جيب أن ال تكون الشكوى ذات بعد سياسي وموضوعها ذا عالقة بامليثاق األممي  ،اإلعالن العاملي حلقوقاإلنسان واتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى .
 جيب أن يكون صاحب الشكوى معلوما وجيب أن تورد تفصيال موجزا بالوقائع واحلق املنتهك . جيب أن ال تعتمد الشكوى على ما ينشر يف وسائل األعالم . جيب أن ال يتم صوغ الشكوى بلغة حادة كاستخدام ألفاظا للسب والشتم والقدح يف الدول واحلكام . ميكن أن تقدم الشكوى من طرف شخ؛ واحد أي تكون فردية وجيوز أن تكون شكوى مجاعية أي تقدم منطرف جمموعة من األفراد  ،ميكن للمنظمات الغري حكومية أن ترفع الشكوى نيابة عن الضحية أو الضحايا بشرط
أن ال يكون هناك دافع سياسي وراءها .
 جيب أن ال تكون الشكوى قد عرضت على أي جهة قضائية أو اتفاقية أي هي يف مرحلة التحقيق والفصل أومت الفصل فيها .
 جيب أن يكون الشاكي قد استنفذ كل طرق الطعن الوطنية إال إذا كان ذالك يستغرق وقتا طويال أو كانتنتيجة الطعن غري ذات قيمة مادية .
 ميكن هليئات حقوق اإلنسان املستقلة وفقا " ملبادئ باريس " أن تساهم يف تدعيم نظام الشكاوى حيثميكنها تأكيد االنتهاكات .
يقوم جملس حقوق اإلنسان بالفصل يف الشكوى يف أجل ال يتعدى  24شهرا  ،تكون البداية بإحالة
الشكوى الواردة إىل جلنيت عمل على النحو التايل ؛
 أوال جلنة العمل اخلاصة بالشكاوي تتكون من مخسة أعضاء من جلنة املشورة تعينهم األخرية على أساس قاعدةالتمثيل التالية واحد من كل جمموعة إقليمية  ،يقوم رئيس اللجنة بدراسة أولية ملدى مقبولية الشكوى إذا قدر أهنا
مقبولة وجب عليه إخطار الدولة الطرف املعنية لتقدم ردا تبدي فيه رأيها من هذه االهتامات يف أجل  3أشهر
قابل للتمديد ميكن إبقاء هوية الشاكي سرية إذا رغب يف ذالك  ،أما إذا قدر أهنا مرفوضة ضمها إىل قائمة
الشكاوى املرفوضة ووجب عليق تقدمي القائمة إىل باقي أعضاء اللجنة  ،تقوم جلنة العمل اخلاصة بالشكاوي
بتفح؛ الشكاوي وميكنها أن حتضر ملفا حتيله إىل جلنة العمل اخلاصة باحلاالت حيتوي ؛ قائمة بالشكاوي
املقبولة  ،هل هناك أساس معقول للجزم بوجود انتهاكات جسيمة ومنظمة حلقوق اإلنسان يستشف من الوقائع
الواردة يف الشكوى أو من خالل تقاطع الوقائع الواردة يف عدة شكاوي .
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 ثانيا جلنة العمل اخلاصة باحلاالت تتكون من مخسة أعضاء حيث تقوم كل جمموعة إقليمية بتعيني عضو منممثلي الدول يف اجمللس لعهدة متتد سنة بصفته الشخصية  ،تقوم اللجنة وفق إجراءات تتصف بالسرية حيث تكون
االجتماعات مغلقة وال ميكن نشر الوثائق املتعلقة بالشكوى ويكون على الدولة املعنية الرد على االهتامات املوجهة
إليها بآي لغة من اللغات الرمسية لألمم املتحد ة  ،تقوم جمموعة العمل بتقدير هل هناك انتهاك حلقوق اإلنسان
وهل يتوافر االنتهاك على صفة التنظيم والكثافة إىل بدراسة الشكوى عرب تفح؛ الوقائع اليت قدمها الشاكي
وتقرير اللجنة اخلاصة بالشكاوى وذالك بقرار مسبب بالتوافق أو األغلبية البسيطة  ،يصب القرار يف تقرير حيال
إىل جملس حقوق اإلنسان حيتوى على التوصيات  ،يقوم اجمللس بدراسته التقرير بسرية إىل إذا قدر خالف ذالك
بعقد جلسات علنية بناء على توصية من اللجنة اخلاصة باحلاالت بسبب عدم تعاون الدولة املعنية  ،يكون قرار
اجمللس غري ملزم للدولة املعنية لكنه ميلك قوة معنوية حيث يعترب قرينة على عدم احرتام الدولة حلقوق اإلنسان وهو
ما يسئ لسمعتها ومكانتها يف املؤمترات واحملافل الدولية الرمسية.16
 : 2 – 2 – 2المراجعة العالمية الدورية
يعترب جملس حقوق اإلنسان غرفة مراجعة أو استعراض ألن قرار اجلمعية العامة يؤكد أن اجمللس ميلك
اختصاص إجراء استعراض دوري شامل ملدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها يف جمال حقوق اإلنسان مبشاركة
كاملة من البلد املعين مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات  ،سيمكن ذالك اجمللس أوال من التأكيد
امللموس على أن حقوق اإلنسان عاملية ومتكاملة ال ميكن ال جتزئتها وال املفاضلة بينها ذالك أن احلقوق
االقتصادية واالجتماعية على نفس األمهية واحليوية للفرد كما احلقوق املدنية والسياسية  ،ثانيا تقدمي املساعدة
التقنية للدول فيما يتعلق بربامج وسياسات تفعيل حقوق اإلنسان.17
حدد اجمللس كل ما يتعلق بعملية املراجعة الدورية أساسها القانوين وأهدافها وإجراءاهتا  ،تعتمد املراجعة الدورية
على النصوص القانونية التالية ؛ امليثاق األممي واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان
اليت تعترب الدولية املعنية طرفا فيها كما يطبق القانون الدويل اإلنساين نظرا لعالقته الوثيقة بالقانون الدويل حلقوق
اإلنسان  ،جيب أن ختضع الدول األطراف لعملية املراجعة الدورية قبل انقضاء مدة عضويتها يف اجمللس لذالك
جيب أن تتم مراجعة  43دولة كل سنة يف  3جلسات تعقدها جلان العمل كل جلسة تدوم أسبوعني  ،تتم
عملية املراجعة وفق جدول للدول موضوع املراجعة يعتمد التوزيع اجلغرايف العادل .
جيب أن تعتمد املراجعة الدورية املبادئ التالية ؛
 ترقية عاملية وترابط وتكامل كل حقوق اإلنسان . اعتماد طريقة عمل تق وم على املوضوعية واحلياد والواقعية والرباغماتية ما يدعم التعاون االجيايب واحلوار العقاليناملتبادل مع الدول وحيقق نتائج ملموسة .
 املعاملة املتساوية للدول عرب السعي لتغطية كل دول العامل دون متييز أو أحكام مسبقة . التعاون والتكامل مع آليات الرقابة األخرى على مدى تنفيذ الدول اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان وليسمنافستها .
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 إشراك املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية وكذالك اهليئات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان يف عمليةاملراجعة الدورية .
جيب أن هتدف املراجعة الدورية إىل حتقيق األهداف التالية ؛
 حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع . مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماهتا يف ما تعلق حبقوق اإلنسان عرب حتديد املعوقات والعراقيل اليت متنع منتفعيل حقوق اإلنسان وضع حلول ورسم سياسات تساعد الدول على جتاوزها .
 التنسيق مع األجهزة االتفاقية للرقابة األخرى على مدى تنفيذ الدول اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان خللقمناخ دويل يقوم على التعاون االجيايب واحلوار العقالين بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري
احلكومية الدولية .
تتم عملية املراجعة على أساس وثيقة ال تتجاوز  20صفحة تقدمها الدولة موضوع املراجعة ميكن أن تكون على
شكل التقارير الدورية اليت ترسلها الدول األطراف للجان االتفاقية يف انتظار أن يقوم اجمللس بوضع أمنوذج موحد
الحقا  ،جيب على الدول أن تشجع وتيسر املشاركة العامة والتمحي؛ العام للسياسات والقوانني الربامج احلكومية
والتفاعل البناء أوال مع القوى السياسية حيث حترص دول على تقدمي تقاريرها إىل الربملان  ،ثانيا مع المجمتع
املدين باستشارة وإدراج تعليقات وانتقادات ملنظمات غري حكومية يف تقاريرها وهو ما يدعم روح من التعاون
واالحرتام املتبادل على الصعيد الوطين بهدف النهوض بتمتع اجلميع حبقوق اإلنسان اليت تقررها خمتلف اتفاقيات

حقوق اإلنسان ،18جب أن حيتوي التقرير على املعلومات التالية ؛
 وصف مفصل للمنهجية واالستشارة الواسعة املعتمدتني يف عملية إعداد التقرير . وصف للنظام القانوين واملؤسسايت للدولة املعنية الذي خيدم محاية حقوق اإلنسان ويشمل ذالك ؛ الدستور ،التشريعات  ،التنظيمات  ،السياسات والربامج احلكومية  ،االجتهاد القضائي  ،مؤسسات حقوق اإلنسان
الوطنية.
 مدى ترقية حقوق اإلنسان يف امليدان من خالل التشريعات الوطنية  ،برامج احلكومة  ،نشاط املؤسساتاحلقوقية الوطنية وتعاون احلكومة مع اللجان الرقابية الدولية .
 حتديد مستوى النجاح يف حتقيق حقوق اإلنسان والعراقيل واملعوقات اليت حتول دون حتقيق كامل حلقوقاإلنسان.19
كما يقوم مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بتحضري وثيقة ال تتجاوز  10صفحات عن وضعية حقوق
اإلنسان يف الدولة املعنية  ،جيب أن يقدم التقريران  2أسابيع قبل بدء املراجعة الدورية وذالك حىت تتم ترمجة
التقارير إىل اللغات الرمسية الستة.20
تتم عملية املراجعة الدورية يف جلنة عمل واحدة تتكون من  42عضوا ميثلون الدول األعضاء حيث تقوم كل بعثة
بتعيني العضو الذي ميثلها ويرأس جلنة العمل رئيس جملس حقوق اإلنسان  ،يتم تعيني جلنة ثالثية من املقررين
لتسهيل كل مراجعة لتحضري تقرير للجنة العمل وميكنها أن تطلب أوال املساعدة املادية والقانونية الالزمة من
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مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ثانيا طرح مسائل وأسئلة على الدولة املعنية تدعيما للعدالة وحتقيقا
للشفافية  ،تدوم عملية املراجعة  3ساعات لكل دولة تستنفذ جلنة العمل منها نصف ساعة لتحضري التقرير
اخلاص بكل دولة يف النهائية  ،يتم عرض التقرير النهائي يف جلسة علنية جمللس حقوق اإلنسان حيث تبدي
الدولة املعنية كما الدول املالحظة رأيها فيه قبل أن يتم اعتماده  ،حيتوي التقرير النهائي على خمتصر إلجراءات
املراجعة واالستنتاجات والتوصيات  ،يفرتض أن تقوم الدولة املعنية بتنفيذ مضمون القرار رغم أنه غري ملزم ألنه
فرصة بل وقرينة على احرتام الدولة املعنية حلقوق اإلنسان وهو ما سيجنبها االنتقاد والتشهري يف التقارير السنوية
للجان االتفاقية واملنظمات الغري حكومية دولية  ،يسعي جملس حقوق اإلنسان إىل استحداث إجراءا ملتابعة تنفيذ
القرارات الصادرة عنه خاصة عند رفض الدولة املعنية تنفيذ القرار تقوم على احلوار البناء .
 : 3 – 2 – 2اإلجراءات الخاصة

"اإلجراءات اخلاصة " هو املصطلح الذي يطلق على اآلليات اليت أنشأتها يف البداية جلنة حقوق اإلنسان يف
الستينات من القرن املاضي عندما قامت بناء على طلب الدول اإلفريقية املستقلة حديثا ودول عدم االحنياز

بإنشاء جلنة خاصة حول جنوب إفريقيا للتحقيق يف اهتامات قيام الشرطة اجلنوب افريقية بالتعذيب واملعاملة
السيئة  ، 21توسعت اإلجراءات اخلاصة يف الثمانيات وأصبحت تشمل دراسة مواضيع ومسائل ذات عالقة وطيدة
حبقوق اإلنسان حيث مت إنشاء جلنة عمل خاص ة باالختفاء القسري  ،تكون آلية اإلجراءات اخلاصة على شكل
جلنة عمل تتكون من مخسة أعضاء أو مقرر خاص أو خبري مستقل يكون فردا  ،تتميز اإلجراءات اخلاصة عن
اللجان االتفاقية املنشاة مبوجب اتفاقيات يف اآليت ؛ أوال أن تفعيل اإلجراءات اخلاصة بوصفها من آليات محاية
حقوق اإلنسان جيد أساسه يف ميثاق املم املتحدة لذالك ال حاجة ألن تصبح الدولة طرفا يف اتفاقية من اتفاقيات
حقوق اإلنسان أو تبدي قبوهلا باختصاص خاص للجنة االتفاقية  ،ثانيا ليس من الضروري للجوء إىل اإلجراءات
اخلاصة أن تستنفد سبل االنتصاف احمللية  ،ثالثا نظام اإلجراءات اخلاصة غري مكلف ماليا ألن أعضائه ال يتلقون
راتبا أو أي نوع من املكافأة  ،تشمل أساليب عمل أعضاء اإلجراءات اخلاصة ما يلي  :التصرف إزاء املسائل
املتعلقة حبقوق اإلنسان سواء يف احلاالت الفردية أو يف القضايا العامة من خالل إجراء االتصاالت املباشرة مع
احلكومات  ،القيام ببعثات للتحقيق امليداين يف الدول املتهمة بانتهاك حقوق اإلنسان الواسع واملنظم  ،إصدار
تقارير مشفوعة بالتوصيات  ،إجراء الدراسات املوضوعية عن املسائل املرتبطة حبقوق اإلنسان  ،توضح القواعد
واملعايري ذات الصلة وتقدمي التوجيه بشأن تنفيذها ورفع مستوى الوعي العام من خالل جمموعة متنوعة من
األنشطة الرتوجيية بشأن القضايا الواقعة يف جمال اختصاصها  ،لكن ال جيب أن يستشف من هذا االختالف أن
هناك تناقضا بني النظامني بل على العكس هناك عالقة وطيدة بينهما الن كل منهما تكمل األخرى من حيث ؛
أهنما يتبادالن املعلومات بانتظام وتتابع كل منهما توصيات األخرى  ،تراعي اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ما
تثريه اإلجراءات اخلاصة من شواغل والعكس صحيح  ،تشرتكان أيضا يف إصدار بيانات عن القضايا الرئيسية
موضع االهتمام الدويل وتعقدان يف بعض األحيان اجتماعات مشرتكة لبحث سبل النهوض بأعماهلما والتنسيق
بينها .
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قرر جملس حقوق اإلنسان عند إنشائه مواصلة العمل باإلجراءات اخلاصة لكن مع العمل على تطويرها
وجعلها أكثر عقالنية من الناحية املالية لذالك تقرر وقف احملقق اخلاص لكوبا وكذالك لبيالروسيا واإلبقاء على
باقي اإلجراءات  ،تعتمد اإلجراءات اخلاصة إحدى الوسيلتني ؛ أوال دراسة مسائل ومواضيع تتعلق حبقوق
اإلنسان يف بلدان أو أقاليم حمددة أو يف مجيع أحناء العامل  ،ثانيا رصد تلك احلاالت والظواهر وتقدمي املشورة
وإصدار التقارير العامة بشأنها حيث بلغ عدد اإلجراءات اخلاصة يف  2012؛  40دراسة ملواضيع ومسائل
تتعلق حبقوق اإلنسان  22و 10دراسات ميدانية لواقع حقوق اإلنسان يف دول معينة.23
سعى جملس حقوق اإلنسان إىل تطوير وحتسني نظام اإلجراءات اخلاصة لذالك أصدر دليال عمليا أكد فيه
على أن اإلجراءات اخلاصة يقوم على التحقيق للتأكد من وجود انتهاكات جسيمة ومنظمة حلقوق اإلنسان
لذالك على القائمني عليها النزول إىل امليدان واالتصال املباشر باألفراد واملنظمات الغري حكومية واجلمعيات ،
هتدف اإلجراءات اخلاصة إىل حتقيق النتائج التالية ؛
 حتليل الوضعية الفعلية ملدى متتع األفراد حبقوق اإلنسان وتوثيق االنتهاكات اجلسيمة واملنظمة هلذه احلقوق . حتديد اإلجراءات اليت جيب على احلكومة تفعيلها لتحسني مدى متتع األفراد حبقوق اإلنسان . إخطار األمم املتحدة وأجهزهتا ومنظماهتا املتخصصة واجلماعة الدولية خبطورة حالة االنتهاكات اجلسيمةواملنظمة حلقوق اإلنسان كلما كان اإلنذار مبكرا أمكن أخذ إجراءات وقائية متكن من حل األزمة أو على األقل
احلد من األضرار .
 مطالبة احلكومة نيابة عن الضحايا بأخذ اإلجراءات الكفيلة بوقف األضرار وجربها الحقا . العمل على توعية الرأي العام الدويل والوطين وهو ما يساعد على جتنيده خلدمة قضايا حقوق اإلنسان والضغطعلى احلكومات لتحقيق احرتام وترقية حقوق اإلنسان.24
جيب أن يتم اختيار أعضاء آليات اإلجراءات اخلاصة على أساس معايري ؛ املعرفة القانونية  ،اخلربة يف جمال
محاية حقوق اإلنسان  ،حسن اخللق  ،احلياد  ،النزاهة  ،عدم اجلمع بني الوظائف  ،تأقيت العهدة حيث ال
ميكن تتجاوز العهدتني أي  2سنوات  ،التوزيع اجلغرايف العادل والتمثيل العادل لألنظمة القانونية  ،تقوم الدول
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الدولية وكذالك األفراد بتقدمي مرشحيها لعضوية آليات
اإلجراءات اخلاصة  ،يقوم مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان بوضع قائمة للمرشحني وحتيينها دوريا .25
يستلزم ضمان أداء أعضاء آليات اإلجراءات اخلاصة ملهامهم وعدم االصطدام مع السلطات الوطنية وضع
قواعد السلوك جيب أن خيضع هلا وحيرتمها بدقة  ،لذالك تقدمت احلكومة اجلزائرية نيابة عن اجملموعة اإلفريقية يف

 13جوان  2002مبسودة قواعد سلوك حتدد التزامات أعضاء جلان العمل واحملققني اخلاصني على النحو التايل ؛
 يتمتع األعضاء على نفس احلصانة واالمتيازات املمنوحة ملوظفي األمم املتحدة . جيب على األعضاء القيام مبهامهم يف ظل احرتام مطلق لتشريعات البلد املعين . إعالم السلطات الوطنية مبجريات التحقيق ومنحها فرصة اإلجابة والتوضيح إذا رغبت يف ذالك . احلرص على تق دمي اإلجابات والتوضيحات املقدمة من السلطة الوطنية عند عقد أي جلسة مع اإلعالم الدويلاجمللد الرابع ــ العدد الثاني ــ السنة جوان  9102ــــــــــــــــ الرقم التسلسلي 01
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 -احلرص على املوضوعية والنزاهة يف ممارسة املهمة وعدم التأثر باآلراء الشخصية أو آراء اجملموعات املعارضة

26

يستخدم نظام اإلجراءات اخلاصة ثالث أنواع من الوسائل املتمثلة يف ؛
أوال  -التبليغات أو الشكاوي

يقوم أعضاء اإلجراءات اخلاصة سواء تعلق األمر بلجنة عمل أو مقرر خاص أو خبري مستقل مبجرد وصول

تبليغ أو شكوى  ،جيب أن يقوم العضو بإعمال سلطته التقديرية لتقدير أن التبليغ يتوافر على أساس معقول لوقوع
انتهاك جسيم ومنظم حلقوق اإلنسان وأن النداء العاجل يتوافر على أساس معقول ألن هناك خطرا حاال ينذر
باحتمال وقوع االنتهاك اجلسيم يستلزم حتقيق ذالك احرتام معايري العمل الواردة يف قواعد السلوك املتمثلة يف
املوضوعية واحلياد و جتنب اآلراء املسبقة والكيدية وذالك بعدم اعتناق آراء املنظمات الغري حكومية الدولية
ووسائل اإلعالم ، 27جيب بعدها التحرك عرب استيضاح املسألة دون كشف هوية املبلغ أو الشاكي من الدولة املعنية
عرب رسالة رمسية من مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان إىل البعثة الدائمة لتلك الدولة لدى هيئة األمم
املتحدة يف جينيف  ،جيب أن نؤكد هنا أن آلية التبليغات ليست آلية شبه قضائية كما هو احلال بالنسبة
للتبليغات الفردية عند اللجان االتفاقية بل هي آلية ملنع وقوع ضرر جسيم عرب لفت انتباه احلكومة إىل ذالك ألنه
ميكنها اختاذ ما يلزم من إجراء ات  ،يرتتب على هذا االختالف اآليت ؛ أوال أن هوية الضحايا تبقي سرية وهو ما
يشجع األفراد ضحايا كانوا أم شهودا على تقدمي األدلة اليت حبوزهتم دون اخلوف من املتابعة القضائية أو حىت
العمل االنتقامي من حكومتهم ثانيا ال يشرتط استنفاذ طرق الطعن الوطنية  ،يفرتض أن تقوم احلكومة بالرد على
االستفسار املوجه إليها يف أجل شهر بالنسبة للنداء العاجل وشهرين بالنسبة للتبليغ  ،يقوم أعضاء اإلجراءات
اخلاصة سواء تعلق األمر بلجنة عمل أو مقرر خاص أو خبري مستقل بتبليغ جملس حقوق اإلنسان باملراسالت اليت
متت بينه وبني الدول املعنية وميكنه تضمينها يف التقرير السنوي الصادر عنه .
ثانيا  -الزيارات الميدانية

ميكن ألعضاء اإلجراءات اخلاصة سواء تعلق األمر بلجنة العمل أو املقرر خاص أو اخلبري املستقل املشاركة
يف امللتقيات واملؤمترات املتعلقة حبقوق اإلنسان املنظمة على املستوى الوطين كما ميكنهم القيام بزيارات ميدانية

للدول املعنية جلمع احلقائق يف إطار املهمة اليت كلفوا هبا وذالك إما بناء على طلب وافقت عليه الدولة املعنية أو
مببادرة من الدولية املعنية  ،جيب التأكيد أنه يف كلتا احلالتني يكون للدول املعنية سلطة حتديد تاريخ الزيارة  ،جيب
أن يشمل موضوع الزيارة املسائل التالية ؛ تقييم احلالة العامة الحرتام وترقية حقوق اإلنسان يف الدولة املعنية ،
تقييم اإلطار الدستوري والتشريعي وحىت املؤسسايت  ،االلتقاء مبمثلي السلطة السياسية أعضاء احلكومة والربملان
وأعضاء السلطة القضائية وكذالك أعضاء اهليئات احلقوقية املستقلة واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات
والناشطني يف ميدان حقوق اإلنسان  ، 28جيب على الدولة املستقبلة أن تسهل عمل البعثة األممية وذالك عرب
توفري الشروط التالية ؛
 حرية تنقل البعثة يف كل إحناء اإلقليم مع متكينها من دخول املناطق اليت مينع دخول املدنيني هلا.اجمللد الرابع ــ العدد الثاني ــ السنة جوان  9102ــــــــــــــــ الرقم التسلسلي 01
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 حرية البعثة يف التحقيق عرب متكينها أوال من الوصول إىل السجون ومراكز االعتقال واالستجواب ثانيا التواصلمع املوظفني احلكوميني ،ممثلي املنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم والضحايا والشهود عن انتهاكات حقوق
اإلنسان وأخريا حرية الوصول إىل الوثائق املرتبطة باملهمة.
 تعهد احلكومة بعدم تعرض األفراد الذين تواصلوا مع البعثة سواء أكانوا موظفني حكوميني أو ضحايا أو شهودأو ناشطني حقوقيني ألي نوع من املضايقات أو األعمال االنتقامية .
 جيب على الدولة املضيفة أن تضمن أمن البعثة األممية.29ثالثا  -التقرير السنوي
متثل التقارير السنوية أحد أهم وسائل اإلجراءات اخلاصة اليت توجه إىل جملس حقوق اإلنسان أو إىل اللجنة
الثالثة يف اجلمعية العامة  ،تتضمن التقارير حوصلة لعمل أعضاء اإلجراءات اخلاصة سواء تعلق األمر بلجنة العمل
أو املقرر خاص أو اخلبري املستقل حيث حتوي على األعمال والنشاطات اليت قاموا بتا الجناز مهمتهم وكذالك
التوصيات املوجهة للحكومة املعنية ومنظمات وأجهزة األمم املتحدة  ،ميكن للدولة املعنية أن تطلع على مضمون
التقرير وذالك إلقامة حوار تفاعلي تكون من نتائجه اتفاق الطرفني على توصيات تقوم الدولة املعنية بأخذها ،
قدمت خمتلف آليات اإلجراءات اخلاصة يف  2003أكثر من  130تقريرا جمللس حقوق اإلنسان منها ؛ 120
يتعلق مبسائل ومواضيع متعلقة حبقوق اإلنسان  24 ،تقريرا سنويا  02 ،تقرير عن زيارات ميدانية لدول و 14

تقرير للجمعية العامة.30

 – 3تقييم عمل مجلس حقوق اإلنسان

يؤكد عمل جملس حقوق اإلنسان بعد أكثر من عشرية كاملة أن هناك عدة عوائق حتد من قيامه باختصاصه
املتمثل يف محاية وترقية حقوق اإلنسان على املستوى الدويل  ،ميكن أن حنصر هذه العوائق يف النقاط التالية؛

 يرتتب على كون جملس حقوق اإلنسان منظمة حكومية دولية أن أعضاءها هو حصرا الدول اليت يتم انتخاهبامن طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يرتتب على ذالك أمران؛ أوال حرص الدول على االنضمام جمللس حقوق
اإلنسان ال يكون دافعه محاية وترقية حقوق اإلنسان بل هو خدمة مصاحلها السياسية وعلى رأسها التأثري يف
جدول أعمال اجمللس ملنع أي مساءلة هلا أو حللفائها عن انتهاكاهتا اجلسيمة حلقوق اإلنسان واستخدام اجمللس
للتشهري وابتزاز الدول الغري صديقة عرب تقدمي قرارات للمجلس ،31ثانيا تؤدي التحالفات السياسية إىل انقسام
الدول األطراف يف املنظمات احلكومية الدولية إىل كتل تبعا خللفيتها اإليديولوجية أو درجة تطورها االقتصادي
واحلضاري برغم اعتماد توزيع جغرايف عادل ،32لذالك يتم انتخاب الدول تبعا للكتلة اليت تنتمي إليها الكتلة
األوروبية تصوت للدول األوربية واإلفريقية للدول اإلفريقية وهكذا ،ينتج جملسا تسيطر عليه الدول القوية على
املستوى الدويل أو اإلقليمي وحيرم الدول الصغرية والضعيفة من ولوج اجمللس وهي الدول اليت ميكن أن تكون محاية
وترقية حقوق اإلنسان أولوية عندها ألهنا ال متلك مصاحل دولية.33
 ختتلف الدول يف نظرهتا حلقوق اإلنسان تبعا خللفيتها اإليديولوجية لذالك جند الدول الغربية حتصر حقوقاإلنسان يف احلقوق املدنية والسياسية يف حني تعترب الدول املتخلفة أن حقوق اإلنسان تقتصر على احلقوق
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االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،يرتتب على هذا االختالف متييزا يضفي أمهية ومسوا للحقوق املدنية والسياسية
أوال بوصفها أكثر حيوية للفرد من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،بل إن انضمام الدول وتصديقها
على اتفاقيات حقوق اإلنسان حتدده اخللفية اإليديولوجية مثال جند أن الواليات املتحدة األمريكية مل تصدق على
العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،كما أن الدول العربية واإلسالمية مل تصدق على
اتفاقيات حقوق النساء.
 يتصف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بأنه نظام قانوين موضوعي يقوم على قواعد عرفية وقواعد اتفاقية حتددبدقة االلتزامات اليت تتحمل هبا دولة ،تقرر الدول طواعية أي بإرادهتا احلرة االنضمام إىل هذا النظام القانوين عرب
التصديق على اتفاقيات حقوق اإلنسان  ،يتم تنفيذ هذه االلتزامات عرب إنشاء جلنة يسند هلا السهر على مراقبة
مدى وفاء ال دول بالتزاماهتا ،يؤكد الواقع الدويل حرص الدول على العمل والتعاون مع هذه اللجان وذالك بتقدمي
التقارير الدورية وقبول مناقشة شكاوي الدول األطراف يف االتفاقية وشكاوي األفراد ،لكن تبقى قرارات اللجان
االتفاقية كما أحكام احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان تفتقد عنصر اإللزامية حيث أن تنفيذها مرهون بإرادة الدولة
املعنية ،ميكن للمنظمات الغري حكومية الوطنية أن تتحالف مع املنظمات الغري حكومية دولية للضغط على الدول
للوفاء بالتزاماهتا االتفاقية حلقوق اإلنسان.34
 يتم التصويت يف جملس حقوق اإلنسان وفق القاعدة املعتمدة يف األمم املتحدة وباقي املنظمات احلكوميةالدولية وهي األغلبية بدل اإلمجاع الذي كان معتمدا يف عهد عصبة األمم وذالك للتزايد املضطرد لعدد الدول وهو
ما يصعب الوصول إىل اإلمجاع ما يهدد بشلل عمل املنظمات احلكومية الدولية ،لكن يالحظ أن الدول األطراف
يف املنظمات احلكومية الدولية تكون ملزمة بتحقيق توافق مع دول أخرى حلماية مصاحلها  ،يتم ذالك أوال عرب
إنشاء كتل على املعايري اآلتية ؛ أوال املعيار اإليديولوجي فنجد الكتلة الشيوعية اليت تضم االحتاد السوفيييت والدول
الشرقية والكتلة الغربية اليت تضم الواليات املتحدة ودول أوروبا الغربية ،ثانيا املعيار اجلغرايف فنجد ؛ الكتلة
اإلفريقية ،األوروبية ،األمريكية الالتينية ،ثالثا املعيار الديين فنجد الكتلة اإلسالمية والكتلة املسيحية  ،رابعا معيار
التطور فنجد كتلة الدول الغربية وكتلة دول العامل الثالث ...اخل ،35ثانيا اعتماد الطرق الدبلوماسية إلقناع دول من
خارج كتلتها ،اعتماد وسائل الضغط املتاحة اليت قد تكون إعالمية ،اقتصادية أو جتارية.36
الخاتمة

نستخل؛ يف ختام الدراسة النتائج التالية؛
 حتول اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان هو تطور نوعي يف جمال آليات الرقابة على تنفيذااللتزامات االتفاقية حلقوق اإلنسان ،نأمل أن يتواصل هذا التطور بإنشاء حمكمة دولية حلقوق اإلنسان يعهد هلا
باختصاص محاية حقوق اإلنسان حيث ميكن ألي فر د انتهكت حقوقه أن يتشكى على دولته.
 يؤكد واقع عمل جملس حقوق اإلنسان تكريس تسييس مسألة حقوق اإلنسان حيث تستخدم الدول األعضاءاجمللس للدفاع عن مصاحلها أوال عرقلة كل القرارات اليت تدينها أو تدين حلفائها ،ثانيا اقرتاح قرارات لتشويه صورة
الدول البتزازها والضغط عليها.
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، تلعب املنظمات الغري حكومية الدولية دورا حيويا يف جمال تنفيذ الدول اللتزاماهتا االتفاقية حلقوق اإلنسانمتتلك هذه املنظمات شبكة عالقات مع املنظمات الغري حكومية الوطنية واجلمعيات الوطنية متكنها من رصد
.وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان
 يعهد هلا باختصاص الرقابة، ميثل جملس حقوق اإلنسان خطوة رائدة حنو إنشاء حمكمة دولية حلقوق اإلنسان. يعرتف لكل فرد مبكنة التشكي عند انتهاك حقوقه وحرياته األساسية،على احرتام حقوق اإلنسان
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.2002 ،  مكتبة لبنان ناشرون،  بريوت،  ترمجة فوزى عيسى،  احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، كالوديو زنغي
3 - Selon René Cassin le prix Nobel de la paix 1968 et le père fondateur de la déclaration universelle des droits
de l’homme : (Le droit international des droits de l’homme est une branche particulière des sciences sociales qui
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 من اتفاقية فينا للمعاهدات التحفظ بأنه ؛ إعالن من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة حني توقيعها او2  تعرف املادةتصديقها أو قبوهلا أو موافقتها أو انضمامها إىل معاهدة وهتدف به استبعاد أو تعديا األثر القانوين إلحكام معينة يف املعاهدة من حيث سرياهنا على
) الدولة املعنية
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7

8

. من اتفاقية فينا للمعاهدات03  أنظر املادة يف-  عام بداية2006 والفريق باحلاالت؛ املعين العامل عاملة ؛ الفريق فرق عدة مبساعدة اخلاصة اإلجراءات إىل باإلضافة حتظى اللجنة كانت

املعين العامل والفريق والثقافية؛ واالجتماعية االقتصادية باحلقوق الدويل اخلاص للعهد اختياري بروتوكول بوضع املتعلقة اخليارات بدراسة املعين العامل
حقوق عن املتحدة لألمم إعالن مشروع لصياغة العامل والفريق القسري ؛ االختفاء من األشخاص حلماية مجيع قانونًا ُمل ِزم معياري صك مشروع بوضع

 بداية يف ديربان عمل وبرنامج إلعالن الفعَّال بالتنفيذ املعين العامل والفريق التنمية؛ يف باحلق املعين العامل والفريق الشعوب األصلية؛2006 كانت
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.  بيالروسيا وإيران وامتنعت عن التصويت فنزويال,  إسرائيل, بولوا,  جزر مارشال,  عارضت القرار كل من الواليات المتحدة12
- UN General Assembly, Resolution 60/251. Human Rights Council (A/RES /60/2510 ,5 March 2006).
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- De Shutter . Olivier , op.cit , p 864 .
14
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the Human Rights Council Draft Resolution, in the General Assembly, March 15, 2006.
15
- UN Human Rights Council: Institution Building’ (Institution-building of the United Nations Human Rights
Council, A/HRC/Res/5/1, 18 June 2007.
16
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17
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19
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2007) General Guidelines for the Preparation of Information under the Universal Periodic Review.
20
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21
-(E/CN4/Res/2 (XXIII), 6 March 1967).
22
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or belief (1986), sale of children, child prostitution and child pornography (1990), arbitrary detention (1991),
freedom of opinion and expression (1993), racism, racial discrimination (1993), independence of judges and
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