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األليات ادلولية محلاية حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة
رقيب محەرشد سعيد ،جندت صربي عقراوي
مديرية الشؤون العلمية ،وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي ،اقلمي كوردس تان  ،العراق
مدير عام دائرة البحث و التطوير ،وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي ،اقلمي كوردس تان ،العراق

_________________________________________________________
املس تخلص
تعمتد الامم املتحدة يف سبيل أداء وظائفها عىل مجموعة من الاليات و الاهجزة و املنظامت و الهيئات التابعة لها و لك مهنا مناط هبا مجموعة من الوظائف و املهامت الاقتصادية و
الاجامتعية و الس ياس ية و الانسانية يف سبيل تعزيز التعاون ادلويل يف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والتعلميية والصحية واملساعدة يف تعزيز حقوق اإلنسان
واحلرايت األساس ية و حاميهتا ،و عىل الرمغ من إن حامية حقوق الانسان يف الاصل يه من صلب أعامل السلطة التنفيذية و القضائية يف ادلوةل  ،و لكن ما هو احلال عندما
تكون ادلوةل يه اجلهة اليت تنهتك مبادئ حقوق الانسان و مبسميات خمتلفة و حتت ذريعة إس تتباب الامن و الاس تقرار و فرض النظام و خاص ًة عندما تكون من الترصفات
املتوقعة و المنطية للسلطة يف دوةل ما ،و اذلي ينبغي مع ُە التدخل من الامم املتحدة و املنظامت ادلولية سواء بطلب املنظامت املعنية حبقوق الانسان أو من قبل ذوي الضحااي،
عىل الرمغ من إن هذ ِه التدخالت قد ال تصيب هدفها املنشود مهنا و الغرض اذلي مت إلج ِهل التدخل و خاص ًة يف حال إس تخدام القوة دلرع دوةل ما عن ترصفاهتا  ،ملا يشوب
هذ ِه التدخالت من معوقات و صعوابت تتنوع إىل س ياس ية أو إقتصادية ،أو قانونية إو متويلية.
مفاتيح اللكامت :حقوق الانسان ،الامم املتحدة ،اآلليات ،امحلاية ،الامن ،السمل.
__________________________________________________________________________

 .1املقدمة



ُ
منذ ظهورها رمسيا إىل حزي الوجود ،و بعد مصادقة ميثاقها من قبل لك من
الاحتاد السوفيايت والصني وفرنسا واململكة املتحدة  ،والوالايت املتحدة األمريكية،
ومعظم ادلول املوقعة عليە (الامم املتحدة ،ب.ت ،).و حىت يومنا هذا دأبت األمم
املتحدة 1عىل حرصها عىل حامية املبادئ الاساس ية حلقوق الانسان و تمنية
املساعي ادلولية يف سبيل حتقيق هذ ِه امحلاية و تعزيزها ،إضافة إىل أهدافها
الاخرى املمتثةل يف تعزيز الامن و السمل ادلوليني ،و لغرض ضامن امحلاية و توفريها
فأن الامم املتحدة ممتثةل بأهجزهتا الرئيس ية تس تعني جبمةل من الاليات و الوسائل
اليت تكفل امحلاية و تعززها و توفري الوسائل و ادلمع الاكفيني يف سبيل احلرص
عىل معل و كفاءة و أداء هذ ِه الاهجزة.
______________________________________________________________
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إن حامية حقوق الانسان يف الاصل يه من صلب أعامل السلطة التنفيذية و
القضائية يف ادلوةل و ابالستناد إىل ادلس تور و القوانني ادلاخلية ،و لكن ما هو احلال
عندما تكون ادلوةل يه اجلهة اليت تنهتك مبادئ حقوق الانسان و مبسميات خمتلفة و
حتت ذريعة اس تتباب الامن و الاس تقرار و فرض النظام و خاص ًة يف حاالت
الاضطراابت و التوترات ادلاخلية و ابذلات إذا اكنت من الترصفات املتوقعة و
المنطية للسلطة يف دوةل ما و الاهجزة التابعة لها و ابلتايل يس توجب التدخل من
جانب املنظامت ادلولية سواء بطلب املنظامت املعنية حبقوق الانسان أو من قبل
ذوي الضحااي (بشري.)2007 ،
ونظراً ألن القرارات الصادرة من الامم املتحدة يف الاغلب الامع ال تتسم بصفة
الالزام ،فهنا يطرح إشاكلية البحث نفس ُە يف إاثرة اجلدل القامئ حو َل مدى قدرة هذ ِه
الاهجزة و يف مقدمهتا جلنة حقوق الانسان و جملسها اليت تشلكت حديثا ً يف توفري
امحلاية و النأي عن التس ييس و عدم احليادية ،و املعوقات اليت تقف أمام منظمة
الامم املتحدة يف سبيل أداء هماهما كرقيب دويل يسهر عىل توفري امحلاية و تعزيزها و
هذا ما سنبحث ُە يف هذ ِه ادلراسة ،و ابالعامتد عىل املهنج التحلييل و املوضوعي يف
البحث ،س نحاول الوقوف عىل فرضية البحث و املمتثةل يف مدى فعالية و كفاءة
وسائل الامم املتحدة يف حتقيق الغرض اذلي ُأنشئت ألج ِهل هذ ِه العصبة الاممية اليت
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اكنت وليدة احلروب و املاّيس و الكوارث الانسانية اليت عصفت ابلشعوب ،أال و
هو احلد من معاانة الانسان وضامن حقوق ِە ،و مساعدة ادلول املنكوبة و تقليل أاثر
احلروب و منع نشوهبا قدر الاماكن ،و تمكن أمهية موضوع البحث يف س بل امحلاية
املقررة للحقوق الواردة يف الاعالن العاملي حلقوق الانسان ،و ميثاق الامم املتحدة،
و المك الهائل من الاهجزة اليت تعمل عىل توفري امحلاية و التطبيق السلمي ملبادئ الامم
املتحدة ،و لكن التطبيق العميل لعمل هذ ِه الاهجزة و خاص ًة يف الفرتات الاخرية من
العقد املايض قد كون صورة دلى العديد من الافراد يف عدم كفاءة هذ ِه الاهجزة ،بل
و جعزها يف أحيان ُأخرى عن حتقيق الهدف املنشود مهنا ،علي ِە سنتطرق إىل هذ ِه
الاليات و املعوقات اليت تواهجها و ابلقدر اذلي يتس ىن لنا حبثەُ .وابلتايل هذا ما
يتطلبە منا بتخصيص حبثنا هذا دلراسة الاليات ادلولية املقررة محلاية حقوق الانسان
يف إطار كيان الامم املتحدة ،و س نقسم البحث اىل مطلبني خنصص املطلب الاول
لتسليط الضوء عىل الاليات املقررة يف منظمة الامم املتحدة و يف املطلب الثاين
فسوف خيصص لبحث املعوقات و التحدايت اليت تواجە موضوع امحلاية.

 .1املطلب الاول :آليات حامية حقوق الانسان:
ينص ميثاق الامم املتحدة و اذلي يعد الوثيقة ادلولية الاوىل الىت تضمنت املبادئ
الاساس ية حلقوق الانسان و حرايت ِە عىل حتقيق التعاون ادلويل يف سبيل إحرتام
حقوق الانسان و حاميهتا و تعزيزها من خالل النص عىل " :حتقيق التعاون ادلويل
عىل حل املسائل ادلولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجامتعية والثقافية واإلنسانية
وعىل تعزيز احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساس ية للناس مجيعا ً والتشجيع عىل
ذكل إطالقا ً بال متيزي بسبب اجلنس أو اللغة أو ادلين وال تفريق بني الرجال والنساء".
(املادة  /1فق  ،3ميثاق الامم املتحدة.)1945 ،
تع
وهناك آليات و أهجزة خمتلفة يف منظمة األمم املتحدة متدها الاخرية يف سبيل أداء
هماهما من أهجزة رئيس ية إضاف ًة إىل الاهجزة الفرعية و اللجان اليت تقوم بتنفيذ املهام
اليت تناط هبا لك حسب إختصاص ِە و الهدف اذلي ُأنشئ من أج ِهل .وذكل لرصد
الانهتااكت اليت ترد عىل حقوق اإلنسان ،حيث إن هذ ِه الاهجزة دلهيم عنارص
مشرتكة إضافة إىل إختالفات هامة تسرتشد وتستند إىل نفس الكيان يف القانون
ادلويل حلقوق اإلنسان والسعي لتحقيق نفس الهدف من تعزيز امحلاية حلقوق اإلنسان
للجميع و بدون إس تثناء ،و هذا ما سنتطرق إلي ِە يف هذا املطلب و حسب التقس مي
الوارد يف ميثاق الامم املتحدة ( املادة السابعة من امليثاق) فامي خيص الاهجزة
الرئيس ية ووظائفها يف الفرع الاول ،و الاليات و اللجان املشلكة مبوجب امليثاق يف
الفرع الثاين و اكاليت:
 .1.1الفرع الاول :أهجزة الامم املتحدة :تتكون الامم املتحدة و حسب ما ورد يف
ميثاقها عىل عدد من الاهجزة الرئيس ية اليت تنظم أعاملها و هماهما يف تعزيز حقوق
الانسان و إحرتاهما ،و س نأيت عىل ذكر هذ ِه الاهجزة ووظائفها و حسب ما ورد يف
امليثاق.
امجلعية العامة:
امجلعية العامة يه هجاز األمم املتحدة المتثييل الرئييس للتداول وصنع الس ياسة العامة.
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وتلزم يف التصويت عىل قضااي هامة حمددة ،مثل التوصيات املتعلقة ابلسالم واألمن
وانتخاب أعضاء جملس األمن (أسود ، )2018 ،وللك دوةل عضو صوت واحد يف
امجلعية العامة حيث تسامه هذ ِه ادلول يف املوضوعات اليت متس مبادىء حقوق
الانسان كام و تشرتك يف معلية مراقبة إحرتام مبادىء حقوق الانسان ،و وقد أنشأت
امجلعية العامة عددا من الفرق العامةل وغريها من الهيئات من أجل القيام بوظائفها فامي
يتعلق حبقوق الانسان و حاميهتا (ادلابس و أبو زيد )2009 ،و من هذه اللجان:
اللجان اخملصصة مثل جلنة امجلعية العامة اخملصصة إلعالن التربعات لربانمج مفوض األمم
املتحدة السايم لشؤون الالجئني (قرار امجلعية العامة لالمم املتحدة يف العرشين من
اكنون أالول لعام  ،1961الوثيقة ) A/RES/1729(XVIاللجان الاستشارية و مهنا
اللجنة الاستشارية املعنية بربانمج األمم املتحدة للمساعدة يف تدريس القانون ادلويل
ودراس تە ونرشه وزايدة تفهمە (قرار امجلعية العامة لالمم املتحدة يف الثامن من اكنون
أالول لعام  1965الوثيقة ) ، )A/RES/2099(XXو اللجان التنفيذية قرار امجلعية
العامة يف الرابع عرش من اكنون الثاين لعام  1994و اللجان اخلاصة مثل اللجنة
اخلاصة املعنية حباةل تنفيذ إعالن منح الاس تقالل للبدلان والشعوب املس تعمرة و جلنة
األربعة والعرشين اخلاصة املعنية بإهناء الاس تعامر قرار امجلعية العامة يف اخلامس عرش
من ترشين الثاين لعام  .1961و اللجنة اخلاصة ملناهضة الفصل العنرصي اليت تأسست
يف العام ( 1962شطناوى .)2001 ،ولعل امه إجناز أضطلعت بە امجلعية العامة يمتثل
يف إصدار اإلعالن العاملي حلقوق الانسان يف العام  1948و اليت ماتزال املصدر اذلي
تس متد منە مبادىء حقوق اإلنسان سواء عىل الصعيد ادلوىل أو الوطين ،و مل تقف
عند هذا احلد بل تال ذكل العديد من الاتفاقيات و املعاهدات و الصكوك ادلولية الىت
أصبحت الاساس اليت تتعاون املنظومة ادلولية و ادلول الاطراف عىل أساسها و تعمل
عىل حتقيقها و كذكل أساس العالقة بني ادلول و شعوهبا ،ومن هذ ِه املعاهدات :العهد
ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية و العهد ادلويل للحقوق الاقتصادية و الاجامتعية و
الثقافية لعام  ،1966و أتفاقية مناهضة التعذيب لعام  1984و اليت تعترب ممكةل
لألعالن العاملي حلقوق الانسان بل و توسعت يف احلقوق و الضامانت و ذكل نظراً
لتوسع قاعدة ادلول اليت أنضمت إلهيا و خاصة دول العامل الثالث (احلاج )2004 ،و
العديد من الاتفاقيات و املعاهدات الاخرى.
وكذكل تقوم امجلعية العامة بإصدار القرارات و التوصيات و خاص َة يف القضااي اليت
متس الامن و السمل ادلوليني و للجمعية أيضا ً إختاذ إجراءات س ياس ية واقتصادية
وإنسانية واجامتعية وقانونية ،2و تقدمي ادلراسات و التوصيات املتعلقة حبقوق الانسان
يف اكفة اجملاالت و حتقيق الضامانت و احلرايت مجليع الافراد بدون متيزي (املادة  /13فق
ب ،ميثاق الامم املتحدة  .)1945 ،و عىل الرمغ من إن امجلعية العامة ليست لها سلطة
الالزام الفعيل عىل ادلول الاعضاء ،إال إن ُە و كام يرى الاكتب ( )F. Blaine Sloan
أنە "عىل الرمغ من أن القرارات قد ال تسبب الامتثال  ،إال أهنا فعاةل للغاية يف الطريقة
اليت تبلور فهيا أحاكم امجلعية العامة كضمري عاملي جامعي  ،واليت ميكن أن متثل يف حد
ذاهتا قوة خارجية لضمري الافراد يف دوةل معينة" ( ،)Blaine, 1948و مثال ذكل
القرار (  /1761د ) 17-يف عام 1962واذلي أدان الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا
و عىل الرمغ من أنە مل يوقف الس ياسة المتيزيية حلكومة جنوب إفريقيا ومن مث احلمك عىل
(نيلسون مانديال) ابلسجن مدى احلياة بعد ذكل بعامني ،و اذلي تلت ُە الاتفاقية ادلولية
لقمع جرمية الفصل العنرصي و املعاقبة علهيا عام  1973و اذلي ُأعمتد بناء عىل قرار
امجلعية العامة املرمق (  /3068د )28-حيث اكن من الرضوري أن يمت ذكل الشجب
والاستناكر ،من أجل إعطاء اجملمتع ادلويل املساحة و القدرة عىل إدانة ممارسة دوةل ما
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و إنهتاكها حلقوق الانسان ،ويف حني أن عنرص الاذعان مفقود للقرار ،إال إن قرارات ابذلكر إن القرار املرمق ( )688قد أدى تنفيذها إىل إنشاء منطقة أمنة للشعب
امجلعية العامة تعكس إماءة رمزية من اجملمتع ادلويل لشجب وإدانة ممارسة ادلول رمسيا ً الكوردي و منع السلطات احلامكة يف العراق أنذاك من إضطهاد الاكراد و إنهتاك
حقوقهم و بذكل لعبت الامم املتحدة دوراً ابرزاً يف توفري امحلاية و من مث إعادة احلياة
(.)Blaine, 1948
ً
ً
ِ
و الاس تقرار إىل هذه املناطق اليت شهدت توقفا لكيا ملعامل احلياة و الاس تقرار و
ِ
عليە نرى إن امجلعية العامة و إن اكنت ال متارس سلطاهتا عىل ادلول ابلشلك الامان ،و لعل إنشاء منطقة أمنة يف شامل العراق أسهمت بشلك ف َّعال يف احلد من
التقليدي لاللزام ،إال إهنا متارس الرقابة ادلولية عىل أفعال ادلول و حتراكهتا ،يف خمتلف إالنهتااكت المنطية اليت اكن النظام البائد ميارس ُە ضد العراقيني بشلك عام و الاكراد
ً
امليادين و خاصة يف جمال حقوق الانسان ،و تصدر القرارات ايت تشجب إنهتااكت بشلك خاص ،كام و طالب جملس الامن العراق بوقف اخلطر و العنف فوراً و اذلي
ادلول عىل الصعيد ادلويل ،و ختلق البيئة املالمئة لرفض وإهناء الانهتااكت سواء من هيدد الامن والسمل ادلوليني و كذكل العمل عىل كفاةل حقوق الانسان و احلقوق
خالل قرارهتا أو الاعالانت و املبادئ التوجهيية اليت تؤثر يف سلوك ادلول و عالقاهتا ،الس ياس ية مجليع العراقيني ،و لكن القرار قد شاب ُە الغموض يف هتميش املنطقة اجلنوبية
حىت وإن اكنت بعد حني ،و خلق عرف دويل إممي إلعتبار فعل معني ذات صبغة واليت مل تقل الانهتااكت و الاضطهادات فهيا عن تكل اليت حدثت يف الشامل ذات
غري مقبوةل تس توجب الاستناكر ،مثلام حدث يف جنوب أفريقيا و رواندا ،حيث الاغلبية الكوردية ،لتكتفي الامم املتحدة ممتثةل مبجلس الامن بعبارة" إقامة حوار
أصبحت لكتا ادلولتني تنعم ابدلميقراطية و العيش بسالم بعد طول معاانة دامت مفتوح لكفاةل إحرتام حقوق الانسان و احلقوق الس ياس ية مجليع املواطنني العراقيني" و
س نوات عدة ،و كذكل دور قرارات امجلعية العامة يف تكوين قواعد العرف ادلويل ،بذكل فالقرار و إن ألزم العراق بوقف جهامهتا و قصفها للمناطق الشاملية إال إهنا مل تلقى
مثلام حدث يف قضية رشكة ) (Texaco Overseas Petroleum Co.ضد ليبيا ،الاس تجابة فامي خيص ممارساهتا يف املناطق الاخرى من العراق و خاص ًة املنطقة
ع
عندما ا متد احملمك رينيە دوبوي عىل دمع قرار امجلعية العامة املرمق (  )1803لتسوية اجلنوبية ،و اليت شهدت يه الاخرى معليات القتل و التعذيب و الابعاد القرسي
الزناع عام .)Kerwin, 1983(1980
من قبل السلطة احلامكة إنذاك ،بل و أزداد النظام قسوة و إضطهاداً حىت سقوط ِە
هنائيا ً عىل يد احللفاء عام .2003
جملس أالمن:
يعترب جملس الامن 3اجلهاز الوحيد اذلي هل سلطة اختاذ قرارات يلزتم بتنفيذها ادلول
األعضاء مبوجب امليثاق ،يف حني إن أهجزة األمم املتحدة األخرى تقدم التوصيات إىل
احلكومات .يتألف جملس األمن من مخسة عرش عضواً من األمم املتحدة ،وتكون
مجهورية الصني ،وفرنسا ،وروس يا ،واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا
الشاملية ،والوالايت املتحدة األمريكية أعضاء دامئني فيە .وتنتخب امجلعية العامة عرشة
أعضاء آخرين من األمم املتحدة ليكونوا أعضاء غري دامئني يف اجمللس .ويراعى يف ذكل
مسامهة أعضاء األمم املتحدة يف حفظ السمل واألمن ادلوليني ويف الاهداف السامية
األخرى ،كام يراعى أيضا ً التوزيع اجلغرايف العادل لالعضاء و يكون للك عضو يف
جملس األمن مندوب واحد (روفر )1998 ،و يعترب جملس األمن من الاهجزة
الرئيس ية يف الامم املتحدة حيث أًنشئت مبوجب املادة السابعة من امليثاق4
و يضطلع جملس األمن مبهمة احملافظة عىل السالم واألمن ادلوليني ،التحقيق يف أي
نزاع أو حاةل قد تفيض إىل خالف دويل ،و تقدمي توصيات فقط بشأن تسويهتا ود ًاي،
و وضع خطط إلنشاء نظام لتنظمي التسلح ،دعوة مجيع األعضاء إىل تطبيق اجلزاءات
الاقتصادية وغريها من التدابري اليت ال تس تتبع اس تخدام القوة للحيلوةل دون العدوان
أو وقفە أو اختاذ إجراءات عسكرية ضد املعتدي ،كام يقوم اجمللس بتقدمي التوصية
بقبول األعضاء اجلدد و انتخاب األمني العام ،وانتخاب قضاة احملمكة ادلولية إىل جانب
الاضطالع مبهام األمم املتحدة للوصاية يف "املواقع الاسرتاتيجية" (الامم املتحدة).
و لعل القرارات العديدة اليت صدرت من جملس الامن لغرض حامية و تعزيز حقوق
الانسان يف مناطق شهدت رصاعات و توترات و إضطراابت داخلية دموية خري
دليل عىل ادلور اذلي يلعبە اجمللس يف الرقابة و امحلاية املقررة ملبادئ حقوق الانسان
و حفظ الامن والسمل ادلوليني ،مهنا القرار املرمق (  )688يف عام  1991اخلاص
حبامية الساكن املدنيني من الاكراد يف شامل العراق 5من الاابدة و القتل و الاضطهاد
عىل يد النظام ادلكتاتوري اذلي اكن حيمك العراق أنذاك (اسود .)2018 ،و من اجلدير
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و كذكل قرار جملس الامن املرمق (  )1593/2005اذلي استند إىل الفصل السابع
(قرار جملس الامن ادلويل ،الوثيقة )) (S/RES/1593(2005من ميثاق األمم
السمل
املتحدة ،و اذلي وصف ما جيري يف دارفور ابعتباره أكرب هتديد لألمن و ّ
ادلوليني بعد ورود العديد من التقارير من قبل املنظامت ادلولية و مهنا منظمة العفو
ادلولية و منظمة مراقبة حقوق الانسان العامةل يف جمال حقوق الانسان و اليت تؤكد
الانهتااكت اخلطرية حبق املدنيني ،حيث قرر جملس الامن بأحاةل القضية إىل احملمكة
اجلنائية بتوصية من جلنة تقيص احلقائق و ابلتايل صدور مذكرات الاعتقال حبق
مرتكيب اجلرامئ ضد الانسانية (قرار جملس الامن ادلويل ،الوثيقة S/
)).)RES/1593(2005
ي
من لك ما س بق نرى إن جملس الامن متتع بسلطة إختاذ القرارات امللزمة لدلول
الاعضاء يف منظمة الامم املتحدة ،مثل العقوابت الاقتصادية و التدخل العسكري،
مثلام حدث يف العراق عندما فرض جملس الامن العقوابت الاقتصادية ابلقرار املرمق (
 ) 661عام  ،61990و جاء القرار بعد الغزو العرايق للكويت ،و فع ًال مت تنفيذ
القرار حبق الشعب العرايق اذلي عاىن الويالت و احلرمان و نقص الغذاء و ادلواء و
اذلي مل يسهم سوى يف تقوية النظام احلامك يف العراق أنذاك ،و يكون مبثابة الرضبة
القاضية اليت عصفت ابلشعب ،ليأيت بعد ذكل تنفيذ برانمج النفط مقابل الغذاء و
ادلواء بقرار جملس الامن املرمق (  )986عام 7 1995و اذلي يعترب ادلليل احلامس عىل
الانهتاك الصارخ حبق الشعب العرايق من قبل الامم املتحدة نفسها ،و يكون القرار
مبثابة إقرار من قبل جملس الامن عىل تدهور احلاةل التغذوية و الصحية اخلطرية
للساكن ،و تعرض حياة الاالف من العراقيني خلطر املوت و سوء التغذية ،ليكون
اجمللس بذكل أداة ف َّعاةل بأيدي ادلول الكربى تُسريها كام تشاء ،و يف مواقع ُأخرى
متارس الضغط ليك حتول دون تنفيذ قرار يف حاالت تعتربها هذ ِه ادلول خطراً عىل
مصاحلها ،مثلام حدث يف القرارات اخلاصة ابلوضع يف إرسائيل و فلسطني ،و خاص ًة
إن صدور أي قرار ملزم لدلول الاُخرى البد وأن حيظى مبوافقة ادلول امخلس

جمةل جامعة جهيان -اربيل للعلوم الانسانية والاجامتعية
الاعضاء ادلامئني يف اجمللس ،و هذا ما ميزي جملس الامن عن غريها من الاهجزة
الاخرى يف الامم املتحدة و مهنا امجلعية العامة،
علي ِە نرى من لك ما س بق إن الالزام مسأةل موضوعية ختتلف بأختالف موضوع
القرار الاممي الصادر يف قضية معينة سواء اكنت حملها نزاع مسلح أو إنهتاك حقوق
الانسان ،حيث إن مسأةل الالزام من عدمە يف القانون ادلويل ليست نفسها يف
القوانني ادلاخلية ،فادلول مه أشخاصها و ليس الافراد ،و ابلتايل فأن الس يادة اليت
يمتتع هبا ادلول ،جيعل من مسأةل اإللزام خمتلفة يف ظروفها وتكييفها عام يكون علي ِە يف
القوانني الوطنية ،و حىت يف حاالت التدخل العسكري ،فلوال إرادة ادلول الكربى إو
إغلب ادلول اليت تؤيد ادلول الكربى و اليت لها التأثري والنفوذ الكبري يف قرارات الامم
املتحدة ،ما اكنت لهذ ِه القرارات أي قوة أو تطبيق معيل عىل أرض الواقع و حتت
مظةل األمم املتحدة .و لعل القرار الصادر من امجلعية العامة و املعروف ب (الاحتاد
من أجل السالم (Uniting for peace -رمق (- 377د )5خبصوص احلرب الكورية
عام  ، 8 1950خري دليل عىل الرصاع بني ادلول الكربى ،و ذكل عندما اهتمت
امجلعية العامة جملس الامن بعدم متكهنا ،بسبب عدم إجامع أعضائە ادلامئني ،من
مبارشة مسؤوليتە الرئيس ية يف حفظ السمل واألمن ادلوليني ،و اذلي يبني دور امجلعية
العامة يف احلد من إخفاقات جملس الامن  ،وابلتايل منحها احلق يف النظر يف املسأةل
عىل الفور هبدف تقدمي توصيات مناس بة إىل األعضاء من أجل اختاذ تدابري جامعية و
بذكل و كام يرى ( ) Inis. L. Claudeيف "إن احلاكم يسعون اىل احلمك الس يايس
للمجمتع ادلويل بد ًال من احلمك القانوين أو الرشعي") .)Claude, 1966
اجمللس الاقتصادي و الاجامتعي:
يعترب اجمللس الاقتصادي و الاجامتعي أحدى أمه أليات الامم وهو أحد األهجزة
الرئيس ية الس تة لألمم املتحدة اليت أنشأها ميثاق األمم املتحدة (املادة  /66فق ،1
ميثاق الامم املتحدة ،)1945 ،و هو الهيئة الرئيس ية للتنس يق ومراجعة الس ياسات
واحلوار بشأن الس ياسات والتوصيات بشأن القضااي الاقتصادية والاجامتعية والبيئية
وكذكل لتنفيذ املعايري ادلولية و أهداف التمنية املتفق علهيا و يعمل حتت إرشاف
امجلعية العامة (املادة  ،60ميثاق الامم املتحدة .)1945 ،
يعمل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي كآلية مركزية ألنشطة منظومة األمم املتحدة
وواكالهتا املتخصصة ،وينسق أنشطة خمتلف منظامت األمم املتحدة و يرشف عىل
الهيئات الفرعية واخلرباء يف اجملاالت الاقتصادية والاجامتعية والبيئية و إعداد مشاريع
و مسودات الاتفاقات يف جمال إختصاص اجمللس و ادلعوة اىل عقد الؤمترات ادلولية
(أبو الوفا .)1998 ،و خضع اجمللس الاقتصادي والاجامتعي إلصالحات يف العقد
املايض لتعزيز اجمللس وأساليب معهل  ،مع إيالء اهامتم خاص للتنفيذ واملتابعة
املتاكملني واملنسقني ،ونتاجئ مجيع مؤمترات األمم املتحدة الرئيس ية اليت تعقد يف اجملاالت
الاقتصادية والاجامتعية والبيئية وامليادين ذات الصةل ( قراري امجلعية العامة لالمم
املتحدة ،الوثيقة ( ) ،(A / RES / 61/16(2007الوثيقة A / RES /
)).))68/1(2013
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يمت تنفيذ معظم أعامل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يف جلان فنية حول موضوعات
مثل حقوق اإلنسان واخملدرات والساكن والتمنية الاجامتعية واإلحصاءات ووضع املرأة
والعلوم والتكنولوجيا ؛ يرشف اجمللس أيضً ا عىل اللجان اإلقلميية ألورواب وآس يا
واحمليط الهادئ وغرب آس يا وأمرياك الالتينية وأفريقيا (أبو الوفا .)1998 ،حيث
يسمح ميثاق األمم املتحدة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي مبنح املركز الاستشاري
للمنظامت غري احلكومية ابتدا ًء من منتصف التسعينيات ،مت اختاذ تدابري لزايدة
مشاركة هذه املنظامت غري احلكومية مثل املنظامت احلكومية اكالحتاد الربملاين ادلويل و
منظمة الصليب الامحر ادلولية.
جملس الوصاية:
أنشـأ ميثـاق الام املتحدة (املادة  ،75ميثاق الامم املتحدة  )1945 ،عنـد إنشـاء
نظـام دويل للوصايـة ،جملــس الوصايـة كـأحد الهيئــات الرئيســية لألمــم املتحــدة مــن
أجــل اإلشـراف علـــى إدارة األقــالمي املشــموةل ابلوصايــة .وكــانت أهـداف اجمللس
الرئيســية تمتثــل يف التشــجيع علــى النــهوض بســاكن هــذه األقــالمي وتطويرهــم
تدرجييــا يف اجتــاه المتتــــع بـاحلمك الـــذايت أو احلصــول علــى الاســتقالل (الامم املتحدة،
ب.ت 9 ).حيث اختـــــذت امجلعية العامة القرار ( ) 1514يف  14من كـــــانون األول
من العام  ،1960اذلي يتضمن إعـالن منح الاس تقالل للبدلان والشعوب املسـتعمرة
والـذي طـالبت مبوجبــە الــدول األعضــاء بضــرورة إهناء الاســتعامر ســريعا ً
(علوان.)2011،
حممكة العدل ادلولية:
بعد إنشاء عصبة الامم عام  1919بعد مؤمتر ابريس للسالم دعت احلاجة إىل إنشاء
هيئة قضائية دولية ختتص ابلنظر يف القضااي املتعلقة حبقوق الانسان و تعمل كجهاز
قضايئ و خاص ًة بعد إنشاء العديد من املنظامت ادلولية اليت تعمل يف امليادين اخملتلفة
حيث متخض عن ُە إنشاء حممكة العدل ادلولية ادلامئة ،اليت رسعان ما انهتىى وجودها
بإنهتاء عصبة الامم ،و بعد هجود دولية حثيثة عقب إنهتاء احلرب العاملية الثانية إىل
إنشاء منظمة الامم املتحدة ظهرت للوجود احملمكة دولية بأعتبارها فرعا ً من فروع
منظومة الامم املتحدة مسيت ب" حممكة العدل ادلولية" و يكون لها نظام أسايس عىل
غرار احملمكة السابقة و مقرها يف الهاي هبولندا (أبو الوفا.)1998،
و تطبق احملمكة يف سبيل الوصول إىل حمك جدير ابلثقة و املتانة القواعد القانونية من
مصادر خمتلفة مهنا الاتفاقات ادلولية و الاعراف ادلولية اليت تعترب مبثابة قانون و
مبادئ القانون العام و أحاكم احملامك و أراء و مذاهب الفقهاء و الكتاب يف ميادين
القانون ادلويل (املادة  ،38النظام الاسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية.)1998 ،
األمانة العامة:
األمانة العامة يه عبارة عن هجاز يتكون من مجموعة من املوظفني ادلوليني اذلين
يعملون يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك وحول العامل .و ختدم األمانة العامة األهجزة
الرئيس ية التابعة لألمم املتحدة ويرأسها األمني العام و كام هو موحض يف الفصل اخلامس
عرش من ميثاق األمم املتحدة ،اذلي تعينە امجلعية العامة بناء عىل توصية جملس األمن
لفرتة مخس س نوات قابةل للتجديد ،كام و تسامه األمانة العامة يف حامية حقوق اإلنسان
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من جانب أخر و ذكل من خالل هجود األمني العام ،ومن خالل التقارير اليت تعدها
خبصوص أوضاع حقوق اإلنسان يف خمتلف أحناء العامل ،والتنس يق بني الهيئات و
الاهجزة و املنظامت وادلول و جلان التقيص وفرق العمل عن طريق إعداد التقارير
(الش يخ .)2008 ،و يتجىل ادلور املهم لالمانة العامة يف كوهنا إحدى أمه الاهجزة
التابعة لالمم املتحدة اليت تضطلع مبهام إعداد املواثيق و الاعالانت اخلاصة حبقوق
اإلنسان و مراقبة تنفيذها ،وتلقي الشاكوى و البالغات اليت تردها عن حدوث
إنهتااكت عىل حقوق الانسان و ابلتايل إختاذ التدابري الالزمة محلايهتا من خالل مركز
حقوق الانسان أو حسب ما ورد يف املوقع الرمسي لالمم املتحدة ب" مكتب املفوض
السايم" وتمتركز يف مدينة جنيف بسويرسا و ماكتب فرعية اخرى اتبعة للمكتب
الرئييس يف نيويورك ،برئاسة املفوض السايم حلقوق الانسان بعد أن قرر اجملمتع
ادلويل إنشاء ألية ذات فاعلية أكرب و أكرث متانة يف جمال حامية و تطبيق مبادىء
حقوق اإلنسان يتوافر لها دمع مؤسيس قوي تمتثل يف املفوضية السامية حلقوق
اإلنسان و اذلي تقرر يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان اذلي عُقد يف عام  1993بقرار
من امجلعية العامة ( بشري.)2007 ،
جلنة حقوق الانسان:
ُأنشئت جلنة حقوق اإلنسان من قبل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي عام  1946و
ذكل إستناداً إىل أحاكم املادة ( )68من ميثاق األمم املتحدة ،وتتكون اللجنة من (53
) عضوا ملعاجلة املسائل ذات الصةل حبقوق اإلنسان ،ومن أمه اجنازات اللجنة يف جمال
حامية حقوق اإلنسان والس امي احلق يف عدم التعرض للتعذيب دورها يف إعداد
وصياغة إعالن امحلاية من التعرض للتعذيب لعام  1975والاتفاقية ادلولية اخلاصة
حبظر التعذيب لعام  1984وغريها من الصكوك ذات الصةل وهجودها يف مراقبة
التنفيذ الفعيل للمبادئ واألحاكم اليت تضمنهتا تكل املواثيق فضال عن أداء هماهما يف
التحقيق يف الادعاءات املتعلقة ابنهتااكت حقوق اإلنسان ومن بيهنا حظر التعذيب
وتناول الرسائل املتعلقة ابالنهتااكت عىل وفق قرار اجمللس الاقتصادي والاجامتعي
الشهري رمق ( 1503د )48اليت تكشف عن منط اثبت من الانهتااكت اجلس مية
املشهود بصحهتا عىل حن ٍو موثوق بە حلقوق اإلنسان واحلرايت األساس ية (الكباش،
.)2002
بعد أن اطلقت املادة الرابعة من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية و الس ياس ية
لدلول األطراف العنان يف أن تتخذ تدابري ال تتقيد اباللزتامات املرتتبة علهيا مبقتىض هذا
العهد ،رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللزتامات األخرى املرتتبة علهيا مبقتىض القانون
ادلويل وعدم انطواهئا عىل متيزي يكون اساس ُە العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو
ادلين أو األصل الاجامتعي ،وذكل يف حاالت الطوارئ الاس تثنائية اليت هتدد حياة
األمة واملعلن قياهما رمسيا ،و خاص ًة يف حاالت الطوارئ واذلي ينطوي عن ُە توس يع
صالحيات السلطات الادراية و العسكرية و جتاوز النظم و القواعد القانونية و إختاذ
التدابري املقيدة للحرية و املتعارضة مع مبادئ العهد ادلويل للحقوق املدنية و
الس ياس ية املقررة لالفراد (معاليقي.)2013 ،
ابلتايل تتنصل ادلوةل من الزتاماهتا جتاه املبادئ اليت تضمن حقوق الانسان مبا فهيا
احلقوق الاساس ية وإن اكنت سلطات ادلوةل مقيدة ببعض القيود وخاص ًة احلقوق
املسامة ابلنواة الصلبة ،و هذا ما يس تدعي مع ُە املراقبة ادلولية الفعاةل يف تنفيذ ادلول
اللزتاماهتا التعاقدية فامي خيص حقوق الانسان و رضورة منح الاجراءات املتخذة من
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قبل ادلوةل مبدأ التناسب وان يكون يف نطاق ضيق يامتىش مع خطورة الظروف اليت
اقتضت مع ُە اختاذ التدابري اليت من شأهنا ان تقيد احلرايت و تعرض احلقوق خلطر
الانهتاك (فايزة ،)2016 ،ذلا اكن البد من أن تكون هناك هجاز دويل ف َّعال ملراقبة
ادلول يف حتللها من القيود الواردة يف اتفاقيات حقوق الانسان و مبوجب املادة
الرابعة /الفقرة الاوىل من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية و الس ياس ية ،حيث
انشئت جلنة حقوق الانسان جلنة لتتكفل هبذ ِه املهمة تسمى اللجنة املعنية حبقوق
اإلنسان (املادة ،28 /العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية و الس ياس ية)1966 ،
وتتألف اللجنة من مثانية عرش عضوا من مواطنني يف ادلول األطراف يف العهد و يمت
تعييهنم ابالنتخاب وتتوىل الوظائف املنصوص علهيا يف العهد أعاله.
و تمتثل دور اللجنة يف مراقبة ادلول و التأكد من عدم إنهتاكها للقيود املفروضة علهيا
وفق املادة الرابعة من العهد ،وذكل من خالل تلقي التقارير و حبهثا ،و التعليق علهيا و
إعالهنا وتلقي البالغات املقدمة من الافراد داخل دوةل معنية ابالنهتاك أو اليت تقدم
من جانب دوةل ضد دوةل ُاخرى طرف يف املعاهدة (فايزة .)2016 ،و كذكل تكون
للمنظامت غري احلكومية دور ابرز يف همام الامم املتحدة عىل الرمغ من عدم النص عىل
ذكل يف امليثاق ،حيث تتمتع أكرث من (  )1000منظمة غري حكومية مبراكز "
إستشارية" يف الامم املتحدة ،و ال س امي يف جلنة حقوق الانسان ،بعد إستيفاء
الرشوط املطلوبة ذلكل ( دليل الامم املتحدة بشأن الاقليات ،الكتيب الاول ،ص
 ،)3و تمتثل إجراءات اللجنة يف نظرها لقضااي ختص حقوق الانسان يف تعيني مقرر
خاص للبدل حمل الانهتاك يتكون من عدة خرباء ،و إعامتد قرار خبصوص املوضوع بعد
مجع املعلومات عن طريق املنظامت غري احلكومية أو أحيا ًان من احلكومات نفسها ،و
الزايرات امليدانية يف بعض الاحيان و بعد موافقة البدل املعين ،و إعامتد بيان من
الرئيس حول ذكل البدل ،و كذكل تستند اللجنة إىل الاجراء " "1503و اذلي يمتزي
ابلرسية التامة يف التعامل مع احلاالت و يشرتط أن تكون هناك إنهتااكت منطية عىل
درجة كبرية من اخلطورة ،و إس تغراقها وقتا ً طوي ًال يف إجراءاهتا ( دليل الامم
املتحدة،بشأن الاقليات ،الكتيب الثالث ،ص . )9-3
إال إن جلنة حقوق الانسان مل يكتب لها البقاء طوي ًال وذكل بعد أن ورد تقرير من
الامني العام لالمم املتحدة كويف عنان عام  2005برضورة اجراء تعديل عىل املنظمة
واقرتاح بديل عن جلنة حقوق الانسان ُبأخرى مسيت ب" جملس حقوق الانسان"
واليت س نأيت اىل ذكرها فامي بعد ،ليمت رمسيا ً الغاء اللجنة من قبل اجمللس الاقتصادي و
الاجامتعي لالمم املتحدة عام  ( 2006النيس.)2018 ،
و نس تطيع التوصل إىل نتيجة مفادها إن جلنة حقوق الانسان مل يتعدى دورها سوى
يف حفص أوضاع حقوق الانسان يف ادلول ،و رصد إنهتااكت حقوق الانسان ،و رفع
التقارير بشأهنا ،و كحال إهجزة الامم املتحدة الاخرى ،ليست دلهيا صفة الالزام يف
قرارهتا ،و ال ينتج عهنا سوى حلول بس يطة أو قد تكون غري ممثرة يف أحيان ُأخرى،
كام هو احلال يف تقرير بعثة الامم املتحدة يف العراق حلقوق الانسان ( )UNAMI
اليت مل يتعدى دورها سوى يف إعداد و رفع التقارير و التوصيات ،و كذكل فاللجنة
شاهبا العديد من العيوب و التقصري و كام وصفها الامني العام الاس بق لالمم املتحدة
كويف عنان ب"الانتقائية و التس ييس" اليت رأى أهنا فشلت يف التعاطي ابلشلك
املطلوب مع قضااي حقوق اإلنسان ومن مث ترحيب ادلول و املنظامت بقرار إلغاء
اللجنة و أعامتد الشفافية يف أعامل الامم املتحدة و أهجزهتا يف سبيل تطوير و إعامل
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حقوق الانسان و الاهداف الاخرى اليت ُأنشئت إلجلها هيئة الامم املتحدة UN
). )Doc. A/59/2005
جملس حقوق اإلنسان:
بعد عقد مقة الامم املتحدة يف عام  2005أقرت امجلعية العامة مسأةل ابلغة الامهية أال
ويه تأسيس جملس مس تقل عن اجمللس الاقتصادي والاجامتعي و الثقايف وتأسيسە
كجهاز اتبع ألهجزة الهيئة األممية يكون بدي ًال عن جلنة حقوق اإلنسان أال و هو
جملس حقوق الانسان ( ،)Freedman, 2013و تبلورت القمة بصدور القرار
املرمق ( 60 /251قرار امجلعية العامة لالمم املتحدة يف  ١٥من آذار ،٢٠٠٦
الوثيقة ) )(RES/A/60/251القايض بإنشاء جملس حقوق اإلنسان كآلية بديةل
للجنة حقوق اإلنسان بتصويت  170دوةل ،يتكون اجمللس وفقا للفقرة  7من القرار
من  47دوةل.10
إن إنشاء جملس حقوق الانسان إمنا جاء بعد أن جعزت "جلنة حقوق اإلنسان" من
كسب املصداقية و قراراهتا اليت اتسمت ابلتس ييس و عدم احليادية و القصور و
املعيارية ،واكن املسامر األخري يف نعش جلنة حقوق الانسان هو تقرير كويف عنان لعام
 2005واذلي أدان انتقائية اللجنة وتس ييسها ،حيث أوىص التقرير بإلغاء اللجنة و
تقدمي املشورة إلنشاء جملس حقوق اإلنسان كهيئة بديةل هل ،وقد رحب العديد من
ادلول واملنظامت بتكل اخلطوة اليت جادلت بأن السبيل الوحيد للميض قد ًما يف األمم
املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان هو وضع قامئة نظيفة ()UN Doc. A/59/2005
 ،11و مل تقف امجلعية العامة عند هذا احلد بل و أشرتطت يف سبيل احلصول عىل
مقعد يف اجمللس اخلاص حبقوق الانسان احلصول عىل ما ال يقل عن ( )96صو ًات و
كذكل إجنازات ادلول اليت يمت ترش يحها لهذا الغرض يف جمال تعزيز و حامية حقوق
الانسان ومـا أبـدوه جتاههـا مـن تعهـدات والزتامـات بـصفة طوعيـة (العبيدى،
 .)2017و نظراً ألمهية اجمللس ومتتعها بصالحيات واسعة يف تعزيز و حامية حقوق
الانسان و حرايت ِە فسنس تعرض مجةل املهامت و الاعامل املناطة هبا ويه:
-1
-2
-3

-4

النـهوض بـالتثقيف والـتعمل يف جمـال حقـوق اإلنـسان ،فـضال عـن
اخلـدمات الاستـشارية واملـساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات ،علـى أن
جيـرى توفريهـا ابلتـشاور مـع الـدول املعنية األعضاء ومبوافقهتا.
تقدمي توصيات إىل امجلعية العامـة هتدف إىل مواصـةل تطـوير القـانون
الـدويل يف جمال حقوق اإلنسان.
إجراء اس تعراض دوري شـامل يـستند إىل معلومـات موضـوعية
وموثـوق هبا ملـدى وفـاء كـل دولـة ابلزتاماهتـا وتعهـداهتا يف جمـال
حقـوق اإلنـسان علـى حنـو يكفـل مشوليـة التطبيـق واملـساواة يف
املعاملـة بـني مجيـع الـدول؛ ويتخـذ هـذا الاسـتعراض شـلك آليـة
تعـاون تستند إىل حوار تفاعيل يشرتك فيە البدل املعين اشرتااكً اكم ًال،
مـع مراعـاة احتياجاتـە يف جمـال بناء القدرات.
اإلسـهام مـن خـالل احلـوار والتعـاون يف منـع حـدوث انتـهااكت
حلقـوق اإلنسان والاس تجابة فوراً يف احلاالت الطارئة املتعلقة حبقوق
اإلنسان.
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 -5الاضــطالع بــدور ومــسؤوليات جلنــة حقــوق اإلنــسان يف مــا
يتــصل بعمــل مفوضــية املتحــدةاألمــم حلقــوق اإلنــسان ،علــى حنــو
مــا قررتــە امجلعيــة العامــة.
 -6العمــل بتعــاون وثيــق يف جمــال حقــوق اإلنــسان مــع احلكومــات
واملنظمــات اإلقلميية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان و اجملمتع
املدين ،و تقدمي توصيات تتعلق بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان ،مع
تقدمي تقرير س نوي إىل امجلعية العامة (قرار امجلعية العامة يف  15من
آذار لعام  ،2006الوثيقة ).)(RES/A/60/251
وعىل اجمللس و إستناداً اىل الفقرة السادسة من القرار الاضــطالع جبميــع والايت و
همــام ومـــسؤوليات جلنـــة حقـــوق اإلنـــسان و حسب الاليات املقررة لهذا الغرض،
وتطويرها و ترش يدها إذا دعت الرضورة ذكل من أجل تعزيز و إس تدامة نظام
الاجراءات اخلاصة وعىل مـشورة اخلـرباء و اإلجـراءات املتعلقة ابلشاكوى ،يف
غـضون عـام واحـد مـن انعقـاد دورتـە األوىل مبا يف ذكل اإلجراء رمق  ،1503و ميكن
إختصار أمه الاجراءات اليت يعمتدها اجمللس يف معهل مبا ييل:
الاس تعراض ادلوري الشامل:
و تمتثل يف ضامن إستيفاء ادلول الاعضاء يف الامم املتحدة بتنفيذ إلزتاماهتا و تعهداهتا
فامي خيص تعزيز حقوق اإلنسان ،و ذكل من خالل ألية " الاس تعراض ادلوري
الشامل" ووفق املهام و الواجبات اليت ُأنيطت هبا و اذلي س بق ذكر ُه أعاله ،حيث
تضمن القرار كيفية الاس تعراض و أليت ُە و الهدف من ُە و النطاق الزمين ُهل و كذكل
النتاجئ اليت ترتتب علي ِە  ،ومن خالل المتعن يف مضمون القرار نرى التأكيد عىل
رضورة حتيل أعامل اجمللس و ألية القيام بأعامهل ابلشفافية والعداةل واحلياد و ذكل يف
الفقرة ( )12من القرار (أسود.)2018 ،
و الغاية من هذ ِه الالية يه مناقشة التقارير املعدة من قبل الاطراف و ادلول
واجلهات ذات العالقة و من مضهنا املنظامت الغري احلكومية و املؤسسات املعنية
حبقوق الانسان الوطنية يف ادلوةل املعنية و وحضور جلسات الاجامتعات و تقدمي
مالحظاهتا هبذا الشأن وتقدمي املقرتحات و التوصيات بصدد التدابري املالمئة يف حال
اس مترار الانهتااكت و عدم ابداء التعاون الاكيف اذلي يضمن حسن اداء ادلوةل
ملقتضيات حقوق الانسان (الهندي.)2016 ،
ألية الاستشارة:
وتمتثل يف اللجنة الاستشارية جمللس حقوق اإلنسان و اليت ُأنشئت مع ًال بقرار
جملس حقوق اإلنسان املرمق  1/5ويه مبثابة "العقل املفكر" للمجلس اذلي يس متد من ُە
اجمللس املشورة و اخلربات ،ويه جتمتع مرتني يف الس نة ،ملدة أس بوع واحد يف
ش باط/فرباير قبل دورة اجمللس يف آذار/مارس مبارشة وملدة أس بوع واحد يف
آب/أغسطس ،و تعمل حتت وصاية و توجيە اجمللس و تتألف اللجنة من ( ) 18
خبرياً مس تق ًال ممن دلهيم املؤهالت و اخلربة يف اكفة اجملاالت دون التقيد مبجال أو
جماالت حمددة ميثلون مناطق العامل اخملتلفة ،ترحشهم احلكومات و يمت إنتخاهبم من قبل
اجمللس (أسود..)2018 ،
إجراء الشاكوي:
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أع ُت ِمد ألية إجراء الشاكوي و حلت حمل الاجراء رمق (  )1053وفق قرار اجمللس
املرمق ( )1/5و اذلي مبوجبە مت وضع "ألية شاكوى" جديدة من أجل ردع سلسةل
الانهتااكت اجلس مية واملؤيَّدة بأدةل موثوق هبا ،حلقوق اإلنسان و احلرايت األساس ية
اليت مت تثبيهتا يف الاعالانت و املواثيق ادلولية حلقوق اإلنسان يف أي بقعة من العامل و
حتت أي ٍ
ظرف اكنت ،و جاء ذكل بعد إس ناد همام و والايت و ألزتامات جلنة حقوق
اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان ومنح أإلجراءات اخلاصة ابلنظر يف الشاكوي
املزيد من املتانة و احليادية و املوضوعية و الاخذ بنظر اإلعتبار أراء اخلرباء و
إستشارهتم واليت اكنت تفتقر إلهيا جلنة حقوق اإلنسان أنذاك وقبل تشكيل جملس
حقوق اإلنسان (اسود.)2018 ،
وهيدف تشكيل اجمللس إىل السعي خلدمة الضحااي ممن يمت إنهتاك حقوقهم و بأرسع
وقت ممكن مع مراعاة الرسية ويف أوقات مناس بة للوصول إىل الغاية املنشودة أال ويه
تعاون ادلوةل حمل اإلنهتاك و ذكل من خالل أليتني هام:
ألية البالغات :و يمت عن طريق فريق معل مس تقل تعينە اللجنة الاستشارية جمللس
حقوق اإلنسان من بني أعضاهئا و يتألف من مخسة خرباء مس تقلني ومؤهلني تأهي ًال
عاليا ً وميثل جغرافيا ً الاقالمي امخلسة ،وجيمتع مرتني يف الس نة لتقيمي مدى قابلية
البالغات املقدمة إلهيا لتكون مقبوةل و موضوعية ،حيث تمكن هممت ُە يف البحث يف
البالغات و التأكد من مصداقيهتا و إستنادها إىل أساس واقعي وسلمي و وجود ما
يسمى "ابألمناط الثابتة لالنهتااكت اجلس مية" ،عىل أن تكون مؤيدة بأدةل موثوق هبا
حلقوق اإلنسان واحلرايت األساس ية ،ولفت إنتباه اجمللس إىل هذ ِه اإلنهتااكت ،ويمت
فرز البالغات إىل بالغات مرفوضة عندما تكون غري صاحلة الن تكون حمل البحث و
ادلراسة ومثال ذكل البالغ اذلي يكون صاحب ُە جمهول الهوية ،و البالغات املقبوةل
واليت حتال مع التوصيات اخلاصة هبا إىل الفريق العامل املعين ابحلاالت و رأي ادلوةل
املعنية بشأن هذ ِه البالغات (النيس.)2018 ،
و هناكل مجةل من املعايري و الرشوط اليت جيب أن تتوافر يف البالغات قد حددهتا
مدونة قواعد السلوك ألحصاب الوالايت يف إطار الاجراءات اليت ختص جملس حقوق
أإلنسان يك تصنف عىل إهنا مقبوةل وحصيحة (جملس حقوق الانسان ،القرار املرمق
( )5/2ويه:
-1
-2
-3
-4

-5

أن ال تكون البالغات ذات دوافع س ياس ية واحضة أو ال يتفق موضوعە مع
ميثاق األمم املتحدة و اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و غريها من املواثيق
اليت تعمتدها منظمة الامم املتحدة.
أن يتضمن وصفا ً وقائعيا ً لالنهتااكت املدعاة مبا يف ذكل احلقوق املدعى
انهتاكها.
عدم إس تخدام الالفاظ املسيئة يف صياغة البالغ أو الشكوى.
أن يُقدم البالغ من قبل خشص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أهنم حضااي
النهتااكت حقوق اإلنسان واحلرايت األساس ية أو أي خشص أو مجموعة
أشخاص ،مبن فهيم املنظامت غري احلكومية ،يترصفون حبسن نية وفقا ً ملبادئ
حقوق اإلنسان ،وال يستندون إىل مواقف ذات دوافع س ياس ية خمالفة
ألحاكم ميثاق األمم املتحدة ويدَّعون أن هلم علامً مبارشاً وموثوقا ً بە هبذه
الانهتااكت.
ً
ن
أن ال يستند حرصا إىل تقارير رشهتا وسائط اإلعالم.
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 -6أن ال يكون البالغ حول موضوع يكشف عن منط اثبت من الانهتااكت
اجلس مية حلقوق اإلنسان املؤيَّدة بأدةل موثوق هبا وس بق تناولها يف إطار أحد
اإلجراءات اخلاصة أو إحدى هيئات املعاهدات أو غري ذكل من إجراءات
الشاكوى التابعة لألمم املتحدة أو إجراءات الشاكوى اإلقلميية املامثةل يف
ميدان حقوق اإلنسان.
يتبني أن هذه الس بل غري فعاةل أو
 -7إستنفاذ طرق الطعن احمللية ،ما مل َّ
تس تغرق وقتا ً يتجاوز حدود املعقول.
الفريق املعين ابحلاالت :والفريق العامل املعين ابحلاالت يتألف من مخسة أعضاء تعيهنم
اجملموعات اإلقلميية من بني ادلول األعضاء يف اجمللس ملدة س نة واحدة ،و جيمتع الفريق
مرتني يف الس نة ملدة مخسة أايم معل يف لك دورة لبحث البالغات احملاةل إليە من
الفريق العامل املعين ابلبالغات ،مبا يف ذكل ردود ادلول علهيا ،وكذكل احلاالت
املعروضة عىل اجمللس أص ًال يف إطار إجراء الشاكوى.
ويقوم الفريق العامل املعين ابحلاالت ،بناء عىل املعلومات والتوصيات املقدمة من
الفريق العامل املعين ابلبالغات ،مبوافاة اجمللس بتقرير عن األمناط الثابتة لالنهتااكت
اجلس مية ،املؤيَّدة بأدةل موثوق هبا ،حلقوق اإلنسان واحلرايت األساس ية ،وتقدمي
توصيات إيل اجمللس بشأن اإلجراء الواجب اختاذه وبعد ذكل ،يكون دور اجمللس أن
يتخذ قراراً خبصوص لك حاةل اسرتعي انتباهە إلهيا عىل هذا النحو.
وعىل الرمغ من تشكيل جملس حقوق الانسان ،لتكون بدي ًال عن جلنة حقوق
الانسان ،إال إهنا مل تسمل يه الاخرى من الانتقادات عندما أعلنت عدة منظامت
دولية غري حكومية مهنا ( منظمة العفو ادلولية ،و  )Human Rights Watchعن
قلقها من مواهجة "جملس حقوق اإلنسان" انعدام الثقة وضياع املصداقية نفس هيام
الذلين واهجهتام جلنة حقوق اإلنسان ،عىل خلفية إنتخاب اململكة العربية السعودية
لعضوية اجمللس ،عىل الرمغ من الانهتااكت اجلس مية واملهنجية حلقوق اإلنسان اليت
ارتكبهتا اململكة العربية السعودية يف المين ،وتوظيفها عضويهتا إلعاقة التفحص املس تقل
لترصفاهتا ومساءلهتا عهنا ،و اذلي من شأن ِە أن أن هيدد مصداقية اجمللس وامجلعية
التايل:
الرابط
يف
البيان
نص
انظر
العامة،
( ، https://www.hrw.org/ar/news/2016/06/29/291378اترخي التصفح-04-19 :
)PM،1:24 ،2020

 .2.2الفرع الثاين :الاليات و اللجان املشلكة مبوجب امليثاق :حيث ُأنشئت عدة جلان
و أليات مبوجب قرارات اجمللس الاقتصادي و الاجامتعي و س نأيت فقط عىل ذكر
اللجان الرئيس ية اليت تعىن حبقوق الانسان و يتضمن اللجنة املعنية حبقوق الانسان و
اللجنة اخلاصة بوضع املرأة ،و اللجنة املعنية ابحلقوق الاقتصادية و الاجامتعية و
الثقافية ،و جلنة مناهضة المتيزي العنرصي.
 .2.2.1اللجنة املعنية حبقوق الانسان :ويه هيئة خرباء مس تقلني تراقب تنفيذ ادلول
األطراف للعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية عام  ،1966ومجيع ادلول
األطراف ملزمة بتقدمي تقارير منتظمة إىل اللجنة بشأن كيفية ِإعامل احلقوق ،جيب عىل
ادلول تقدمي تقرير مبديئ بعد عام واحد من الانضامم إىل العهد مث لكام طلبت اللجنة
ذكل .و تقوم اللجنة بفحص التقارير وتوجە شواغلها وتوصياهتا إىل ادلوةل الطرف يف
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شلك "مالحظات ختامية" ،ابإلضافة إىل إجراء تقدمي التقارير ،تنص املادة ( )41من
العهد عىل أن تنظر اللجنة يف شاكوى معينة مقدمة من دوةل طرف مفادها أن دوةل
طرفا ً أخرى ال تلزتم اباللزتامات املقطوعة مبوجب العهد وعالوة عىل ذكل  ،مينح
الربوتوكول الاختياري األول للعهد اللجنة صالحية النظر يف الشاكوى الفردية فامي
يتعلق ابالنهتااكت املزعومة للعهد من جانب ادلول األطراف يف الربوتوكول واملعروفة
أيضً ا ابمس "البالغات" ( .)UN, Fact Sheet, No.15 Rev.1 p.12و يشمل
الاختصاص الاكمل للجنة الربوتوكول الاختياري الثاين امللحق ابلعهد بشأن إلغاء
عقوبة اإلعدام فامي يتعلق ابدلول اليت قبلت الربوتوكول .وجتمتع اللجنة يف مقر الامم
املتحدة يف جنيف وتعقد عادة ثالث دورات يف الس نة .وتنرش اللجنة أيضا ً تفسريها
حملتوى أحاكم حقوق اإلنسان واملعروفة ابلتعليقات العامة عىل القضااي املوضوعية أو
أساليب معلها ،و لغرض ضامن أعىل معايري يعمل أعضاء اللجنة بصفهتم الشخصية ،
وليس بصفهتم ممثيل حكوماهتم .ذلكل  ،فإن إجراءاهتا جيب أن تكون حمايدة س ياس يا ً.
من أجل ضامن أعىل معايري السلوك ،حيث تعمتد اللجنة مبادئ توجهيية أخالقية
لـتوجيە أعضاهئا وفق النظام ادلاخيل لها ( .)CCPR / C / 3 / Rev.7و تلعب
املنظامت غري احلكومية دور همم يف معلية إعداد التقارير ،تعترب اللجنة ان أفضل
ممارسة يف إعداد تقرير إرشاك مجموعة واسعة من أعضاء اجملمتع املدين ،عىل الرمغ من
عدم وجود صيغة حمددة لكيفية مسامهة أعضاء اجملمتع املدين ( UN, Fact Sheet,
.)No.15 Rev.1 p.17

57
الافراد خبصوص إنهتاك احلقوق املنصوص علهيا يف العهد ،و كذكل النظر يف الشكوى
اليت تقدهما ادلول فامي بيهنا (الامم املتحدة ،رصد احلقوق الاقتصادية و الاجامتعية و
الالكرتوين:
املوقع
عىل
متوافر
الثقافية،
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRI
)ntro.aspx

.2.2.4جلنة مناهضة التعذيب :أعمتدت األمم املتحدة عىل مر الس نني معايري قابةل
للتطبيق عامليا ً يف سبيل إهناء التعذيب يف بدلان العامل ،وقد جتسدت هذه املعايري يف
هناية املطاف يف اإلعالانت والاتفاقيات ادلولية ،متثلت بأعامتد امجلعية العامة لألمم
املتحدة عام  1984التفاقية "مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعامةل أو العقوبة
القاس ية أو الالإنسانية أو املهينة" ،و أنشأت هيئة رصد ويه جلنة مناهضة التعذيب
(  )1988مع ًال ابملادة ( )17من الاتفاقية ،وتمتثل هممهتا الرئيس ية يف ضامن احرتام
الاتفاقية وتنفيذها من قبل ادلول الاطراف ،ومنذ ذكل احلني قامت بأنشطة مكثفة ،
عىل الرمغ من أهنا رسية يف كثري من األحيان ،وتتألف اللجنة من ( )10خرباء ذوي
ماكنة أخالقية عالية وكفاءة معرتف هبا يف جمال حقوق اإلنسان.وينتخب اخلرباء ،
اذلين جيب أن يكونوا من مواطين ادلول األطراف  ،ابالقرتاع الرسي ملدة أربع
س نوات وجيوز إعادة انتخاهبم ( (UN, Fact Sheet No.17
حددت الاتفاقية عدداً من الالزتامات اليت هتدف إىل تعزيز جمال حامية حقوق
اإلنسان واحلرايت األساس ية  ،بيامن متنح جلنة مناهضة التعذيب سلطات واسعة
.2.2.2اللجنة املعنية بوضع املرأة :و قد مت إنشاء هذ ِه اللجنة من قبل اجمللس للتحقيق لضامن فعاليهتا يف املامرسة ،و تقدم لك دوةل طرف إىل اللجنة عن طريق
الاقتصادي و الاجامتعي عام  ،1946هممهتا العمل عىل تعزيز و حتسني وضع املرأة يف األمني العام لألمم املتحدة مع ًال ابملادة (  )19من الاتفاقية ،تقارير عن التدابري املتخذة
العامل ،و فع ًال مت صدور العديد من الاتفاقيات ادلولية اليت حتمي حقوق املرأة و إلنفاذ تعهداهتا مبوجب الاتفاقية ،ومبوجب املادة (  )20من الاتفاقية  ،فإن اللجنة
تنظمها مهنا عىل سبيل املثال ،إتفاقية احلقوق الس ياس ية للمرأة لعام  ،1952و إتفاقية خموةل بتلقي املعلومات وإجراء حتقيقات بشأن ادعاءات ممارسة التعذيب بصورة
حامية حقوق النساء و الاطفال يف حاالت الطوارئ و الزناعات املسلحة عام  ،1974مهنجية يف ادلول األطراف ،حيث يمتزي اإلجراء املنصوص عليە يف املادة ( )20من
الاتفاقية بسمتني هام :طابع ُە الرسي ومتابعة التعاون مع ادلول األطراف املعنية.
و إتفاقية القضاء عىل مجيع أشاكل المتيزي ضد املرأة عام  ( 1979خليل.)2005 ،
والاختصاص املمنوح للجنة مبوجب هذه املادة اختياري  ،مما يعين أنە جيوز لدلوةل ،
 .2.2.3اللجنة املعنية ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية :و متثل هجازاً فرعيا ً وقت التصديق عىل الاتفاقية أو الانضامم إلهيا  ،أن تعلن أهنا ال تعرتف هبا .جيوز
من أهجزة اجمللس الاقتصادي و الاجامتعي ،و تتألف هذ ِه اللجنة من (  )18عضواً للجنة أن تتلقى وتنظر يف البالغات اليت تدعي فهيا دوةل طرف أن دوةل طرف أخرى
و مقرها يف الامم املتحدة جبنيف ،و ُأنشئت مبوجب قرار اجمللس الاقتصادي و ال تفي ابلزتاماهتا مبوجب الاتفاقية و ذكل مبوجب املادة (  )21من الاتفاقية .كام جيوز
الاجامتعي ( )1985/17عام  ،1985لالرشاف عىل مدى وفاء ادلول الاطراف تقدمي البالغات من قبل أي فرد يدعي أنە حضية انهتاك لالتفاقية من جانب دوةل
إللزتاماهتا مبوجب العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
طرف قبلت ابختصاص اللجنة مبوجب املادة ( )22وختضع الختصاصها .و تقوم اللجنة
و تمتثل وظيفة اللجنة يف حفص التقارير اليت تقدهما احلكومات و إبداء الرأي فهيا ،و يف سبيل معاجلة احلاةل إىل تسجيل الانهتاك علنا ً يف تقرير اللجنة الس نوي ،بأن دوةل
تشجيع ادلول الاطراف و الواكالت ادلولية عىل تعزيز احلقوق اليت تضمهنا العهد ،ما قد انهتكت مادة أو أكرث من أحاكم الاتفاقية  ،من أجل حث ادلوةل املعنية عىل
وذكل من خالل إعطاء التعليقات و التوضيحات عىل هذ ِه احلقوق عن طريق معاجلة الانهتاك ( .)UN, Fact Sheet No.17
البياانت العامة اليت تصدرها اللجنة ،و تس تعني يف بعض الاحيان ابملنظامت غري ومع ذكل  ،فإننا نرى بأن وضع املعايري ادلولية وإجراءات املراقبة والتحقيق املتعلقة
احلكومية لزتويدها ابلتقارير و الاقرتاحات اليت تتعلق بصلب أعاملها .و تتبع اللجنة ابلتعذيب و الانهتااكت املس مترة حلقوق الانسان ،ليس اكفيا ً يف حد ذاتە لضامن
الاجراءات ذاهتا اليت تتبعها اللجان الارشافية الاخرى يف الامم املتحدة يف حفص و الالزتام حبقوق اإلنسان من جانب ادلول األعضاء يف األمم املتحدة اليت تعهدت
دراسة التقارير املقدمة من ادلول ،و ابلتايل ال يتعدى دورها سوى يف تقدمي التقارير ابالمتثال لالتفاقيات و الصكوك ادلولية اخلاصة حبقوق الانسان.
و التوصيات و يف حاالت توصف ابلقليةل تدخلت اللجنة عن طريق بعثات خاصة
لتقيص احلقائق حول موضوع معني طارئ ،مهنا يف الفلبني عندما منعت احلكومة من
تنفيذ الاخالء ابالكراه حبق مواطنني ،و يف بامن عام  1995حول احلق يف السكن ،إال  .3املطلب الثاين :املعوقات و التحدايت اليت تواجە موضوع امحلاية:
إن اللجنة و مبوجب الربوتوكول الاختياري للعهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية لعام  ،2013منحت لها صالحية تلقي البالغات اليت يقدهما إن القرارات الصادرة من الامم املتحدة يف الاغلب األمع ال تتسم بصفة الالزام حيث
وردت يف امليثاق ( :ترشع امجلعية العامة يف ادلراسات وتقدم توصيات) (املادة ،13
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ميثاق الامم املتحدة )1945،و التوصيات ليست ملزمة يف الغالب (علوان و املوىس،
 ،)2009أضافة اىل تشجيع األمم املتحدة للعالقات السلمية والودية بني األمم عىل
أساس احرتام مبدأ املساواة يف احلقوق و احلرايت و بذكل فهىي تلزم ادلول بأحرتام
املبادئ الاساس ية و احلقوق الواردة يف املواثيق و الاعالانت ادلولية من خالل
إجراءات داخلية تمتثل يف تثبيت هذ ِه احلقوق يف ادلساتري و الترشيعات الوطنية و
تأمني الس بل الكفيةل محلايهتا (مجعة.)2019 ،
ً
و بذكل فال ختلو مسأةل امحلاية من الصعوابت و املعوقات و خاصة إن الاهجزة و
اللجان و اجملالس التابعة لالمم املتحدة ليست مجيعها مستندة إىل أساس قانوين موحد
يف الوقت اذلي يثار موضوع همم دلى أوساط الفقە ادلويل مفاده الاختالف القامئ بني
اللجان و الاهجزة اليت تستند يف تكويهنا و إنشاهئا إىل الاتفاقيات ،و جملس حقوق
الانسان و اليت تعترب عاملية بغض النظر عن ادلول و إنامتهئا إىل الاتفاقيات ادلولية
اخلاصة حبقوق الانسان ،و بذكل فهذ ِه اللجان تتعامل فقط مع ادلول الاعضاء يف لك
معاهدة عىل حدة ،بيامن يتعامل اجمللس مع لك ما يتعلق ابلقانون ادلويل حلقوق
الانسان ( .) Freedman, 2013
ت
و كذكل تقس مي الفقهاء ألليات حامية حقوق الانسان إىل نوعني من الاليات ،متثل
الاوىل يف ألية الرقابة و اليت ختتص مبوضوع كيفية و مدى إلزتام ادلول بإحرتام
حقوق الانسان و ذكل من خالل التقارير املقدمة من قبل جلنة حقوق الانسان اىل
أالمني العام لألمم املتحدة و اذلي يقوم بدوره بإحالهتا إىل اللجان التابعة لألمم املتحدة
و مثال ذكل اللجان املشلكة مبوجب العهد ادلويل للحقوق املدنية و الس ياس ية حيث
نص امليثاق يف املادة  56عىل أن( :يتعهد مجيع األعضاء ابختاذ إجراءات مشرتكة
ومنفصةل ابلتعاون مع املنظمة لتحقيق األهداف املنصوص علهيا يف املادة  12)55واليت
تمتثل يف معلية الرقابة عىل تنفيذ ادلول الاعضاء لتعهداهتا و التدابري املتخذة من قب ِلها
لتنفيذ هذه التعهدات و جتزي أيضاَ لدلول تقدمي الشاكوي ضد دوةل أًخرى يف حال
وجود إنهتاك حلقوق الانسان (شطناوى )2001 ،و لكن مسأةل التظمل دلى اللجان و
الاهجزة التابعة لألمم املتحدة ليست حرصاَ ابدلول حيث بوسع الافراد أو الهيئات
تقدمي الشاكوى و التقارير اليت تثبت تعرضهم لألضطهاد يف حاةل وجود أنهتااكت حبقهم
و ذكل مبوجب األليات امليثاقية.13
حيث إن دخول إجراءات الشاكوى الفردية املتعلقة ابملعاهدات ادلولية األساس ية
حلقوق اإلنسان حزي النفاذ واليت تشلك النواة األساس ية مجليع اجلهود الرامية إىل تعزيز
وحامية حقوق اإلنسان عىل املس تويني الوطين وادلويل بعد أن نصت الاتفاقيات
ادلولية حلقوق اإلنسان عيل إماكنية حبث شاكوي األفراد من الانهتااكت فتح لألفراد
س ب ًال جديدة اللامتس س بل الانتصاف والعداةل فامي يتعلق ابنهتاك حقوقهم ،14و من
هذه الاتفاقيات ،الربوتوكول الاختياري للعهد ادلويل للحقوق الاقتصادية والاجامتعية
والثقافية ،اتفاقية ماكحفة التعذيب (املادة  ، )22الاتفاقية ادلولية إلزاةل اكفة أشاكل
التفرقة العنرصية ( املادة  ،)14الاتفاقية ادلولية محلاية حقوق العامةل املهاجرة وعائالهتم
(املادة ( ) 77العبيدى.)2017 ،
وحنن بدوران نرى إن جملس الامن عىل الرمغ من إعتبار ِه من أقوى أهجزة الامم
املتحدة يف وقف الانهتااكت ضد مبادئ حقوق الانسان و القانون ادلويل الانساين،
إال إن ُە يواجە بدور ِه املعوقات و الصعوابت يف حامية الانسانية من الانهتااكت و ذكل
الن شعار اجمللس الاسايس هو حفظ " الامن و السمل" ادلوليني و اذلي ال خيضع
ملعايري موضوعية يف حتديد وضع ما بأن ُە يشلك هتديداً لالمن و السمل ادلوليني أو
خرقا ً ملبادئ حقوق الانسان و الاساس اذلي يستند إلي ِە ،حيث إن لك قرار صادر
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من جملس الامن البد و أن يستند إىل عبارة " هتديد الامن و السمل ادلوليني" يك
حتظى بقوة الالزام و ابلتايل لن تكون جمرد توصيات (حسن ،)2017 ،حيث إن
القرارات العديدة اليت صدرت من جملس الامن استندت إىل موضوع الزنوح و
الترشيد و إس تخدام القوة و اليت اعتربها جملس الامن هتديداً لالمن والسمل ادلوليني
من قبل السلطات يف تكل ادلول مثال ذكل و كام ذكران سابقا ً نزوح الاالف من
الشعب الكوردي اىل احلدود الايرانية و الرتكية (شعث ، )2017 ،و أزمة كوسوفو
(الصفراين ، )2008 ،و لعل الانتقاد اذلي تعرض ُهل القرار الصادر عن جملس الامن
املرمق (  )940يف العام  1994فامي خيص الوضع يف هايييت خلري دليل عىل إختالف
املعايري و الاُسس اليت ميكن إعامتدها يف توصيف وضع ما بأن ُە يشلك هتديداً للسمل و
الامن ادلوليني أو فامي إذا اكنت خرقا ً ملبادئ حقوق الانسان حيث ذهب الفقە إىل
الوضع يف هاييت إمنا يشلك إنهتااكً حلقوق الانسان و اذلي بدور ِه ال يشلك أي هتديد
للسمل والامن ادلوليني (شعث.)2017 ،
و كذكل مصاحل ادلول الكربى و ادلامئة العضوية و يه لك من فرنسا و الوالايت
املتحدة الامريكية و الصني و بريطانيا و روس يا يف جملس الامن و دورها يف
تس ييس قرارات جملس الامن إن مل يكن لكها فأغلهبا ،عن طريق مزية " أحصاب حق
الاعرتاض" (  )Vetoو اليت تس تطيع من خاللها أي ِة دوةل من هذ ِه ادلول أن تعرتض
عىل قرا ٍر ما و منع صدورها حىت لو مت املوافقة بأغلبية الاصوات (حسن )2017 ،و
خري دليل عىل ذكل نقض الوالايت املتحدة الامريكية مرات عديدة لقرارات تدين
الانهتااكت اليت ترتكهبا ارسائيل يف فلسطني (حسن .)2017 ،و كذكل فأن جملس
الامن يس تعني يف سبيل تنفيذ همام ِە العسكرية إىل قوات حلف الشامل الاطليس (
الناتو) حيث تأسس يف الرابع من نيسان س نة  1949يف العامصة األمريكية و
اش نطن.و يتكون من  28بدلاً ،إىل جانب قوات حفظ السالم التابعة لها و هذا ما
يزيد من س يطرة و نفوذ ادلول الكربى و تأثريها يف إصدار القرارات و تنفيذها حيث
إن احللف يضم الغديد من ادلول من ذوي النفوذ يف اجملمتع ادلويل مثل الوالايت
املتحدة و اململكة املتحدة و فرنسا ،وخري دليل عىل ذكل عقد جملس حقوق الانسان
ألكرث من أربعة دورات خاصة لتناول إنهتااكت حقوق الانسان يف سورية غري إن
روس يا غري مس تعدة للقبول بإحاةل امللف السوري إىل احملمكة اجلنائية ادلولية من قبل
جملس األمن  ،أو فرض حظر أسلحة أو حىت إدانة الانهتااكت اليت ترتكهبا احلكومة
السورية حبق املدنيني (.(Roth, 2013

 .4اخلامتة:
بعد أن تطرقنا إىل الاليات ادلولية اخلاصة حبامية حقوق الانسان و معل هذ ِه الاليات
و الكيفية اليت تعمتدها الاهجزة اليت شلكهتا هيئات الام املتحدة لتعزيز معلها و امليض
قدما ً يف سبيل حتقيق أهدافها اليت أدرجهتا يف ديباجة ميثاقها العاملي ،و اقرار امجلعية
العامة مبدأ " املسؤولية عن امحلاية" ،و أعالن موقفها برصاحة أزاء ادلول اليت تنهتك حقوق
الانسان حيث إن املسؤولية تنبع مبارشة من الاعرتاف الفعيل حبقوق اإلنسان األساس ية
بوصفها مبادئ أساس ية للنظام القانوين ادلويل ،إال أن العنرص اجلديد يف مبدأ املسؤولية
عن امحلاية هو التأكيد عىل أنە إذا مل متتثل دوةل ما لتكل املسؤولية ،جيوز جمللس األمن أن
يس تخدم سلطاتە مبوجب الفصل السابع من امليثاق محلاية الساكن املترضرين.
و بذكل فأن ُأسس امحلاية بنظران ليست كفيةل بل و يف بعض الاحيان عاجزة عن توفري
امحلاية و ذكل ألن ُە يف أغلب الاحيان تعمتد نظام التقارير يف رصد و كشف الانهتااكت،
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دون أن تسامه يف احلد من هذ ِه الانهتااكت و إهناهئا ،علي ِە و إستناداً إىل ما س بق ذكر ُه
ميكن تلخيص امه العوائق و الصعوابت اليت تشوب معل الامم املتحدة ممتثةل يف
أهجزهتا املتنوعة و واكالهتا املتعددة و كام ييل:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ألية الاجراءات املتطلبة يف سبيل قيام اللجان و الواكالت املتخصصة
بأداء هماهما و اليت تمتزي يف اغلب الاحيان ابلتعقيد و طول املدة الزمنية
الالزمة لتنفيذها ،و ال تتعدى يف أغلب الاحيان كوهنا جمرد مشورة.
التحفظات الكثرية عىل املواثيق و املعاهدات ادلولية و يف بعض الاحيان
عدم النص عىل بنود الاتفاقيات ادلولية و نصوصها و احلقوق اليت ترتهبا
مبوجب هذ ِه املعاهدات يف القوانني ادلاخلية أو عىل الاقل تنظميها.
العائق اذلي ميث ُهل ادلس تور أمام تطبيق املعاهدات و الاتفاقيات ادلولية.
مبا إن الس يادة يه من إحدى عنارص تكوين ادلوةل احلديثة فهىي الاخرى
تشلك معوق أخر أمام امحلاية ادلولية حلقوق الانسان بأعتبار إن ادلوةل
يه صاحبة السلطان و الس يادة عىل أراضهيا و عىل مواطنهيا.
و لعل من أبرز التحدايت و العراقيل اليت تقف يف سبيل توفري امحلاية
ادلولية حق ادلول ادلامئة العضوية يف الاعرتاض.
التس ييس و عدم احليادية يف الكثري من القرارات الصادرة من قبل الامم
املتحدة و عىل رأسها جملس الامن و خاصة التأثريات اليت متارسها ادلول
ال ُكربى عىل هذ ِه القرارات يف الوقت اذلي تلعب هذ ِه ادلول ادلور
الرئييس يف توجيە القرارات و ذكل وفقا ً ملصاحلها أو مصاحل ادلول اليت
تؤيدها و تساندها ،و التذرع بذريعة تقدمي ادلمع املايل ألهجزة الامم املتحدة
وواكالهتا املتخصصة و خري دليل عىل ذكل ما حيدث يف سوراي من
إنهتااكت حلقوق الانسان الصارخة و الفظيعة.

 .4.1التوصيات:
-1
-2
-3

-4

ينبغي منح املزيد من السلطات لهيئات حقوق إالنسان الوطنية وجلان
ادلوةل حلقوق اإلنسان وذكل جلعلها تعمل بشلك أكرث فعالية و مبزيد من
الشفافية.
إعطاء املنظامت غري احلكومية دور ف َّعال يف رصد الانهتااكت حلقوق
الانسان ،و ذكل من خالل تنظمي هذا ادلور عىل شلك نصوص قانونية
تعمتدها الامم املتحدة.
إعداد دراسة مس تفيضة تشارك فهيا ادلول و أفراد اجملمتع املدين مجلع الاراء
و املقرتحات من أجل التفكري يف حلول ممثرة للحد من إنهتااكت ادلول
حلقوق الانسانً ،الن الاجراءات املتخذة حاليا ً ال تتعدى التوصيات و
رفع التقارير.
ل
ترش
يالحظ إن الاجراء السائد يف يح الاعضاء للمجالس و ا هيئات و
اللجان الفرعية يف الامم املتحدة تكون عن طريق ادلول الاطراف ،و
ابلتايل ال ميكن النأي بقيام ادلوةل العضو برتش يح أشخاص قد يكونون
موالني لنظاهما و يتبعون تعلاميهتا ،مما يشلك أساسا ً جحر عرثة أمام معل
هذ ِه الاليات ،و نقرتح وضع برانمج خاص للرتش يح و العضوية يف
الاليات اخلاصة برصد إنهتااكت حقوق الانسان ،من خالل املنظامت غري
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احلكومية و أفراد اجملمتع املدين ،و احلرص عىل تلقي هؤالء املرحشني دمع
الافراد هلم.
 -5مساعدة ادلول عل صياغة دساتريها مبا يتالمئ و الاعالن العاملي حلقوق
الانسان و الصكوك ادلولية من قبل الامم املتحدة من خالل التشجيع و
ادلمع.
 -6وجود ماكتب دامئية لالمم املتحدة لها سلطة املراقبة و اجراء الزايرات
امليدانية يف دول العامل ،و خاصة فامي يتعلق مبوضوع التعذيب و احلجز
الغري قانوين لالفراد ،و بعد ان اصبحت السجون الرسية مسة العرص.
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العلياوي ،سامح همدي صاحل .)2019( .دور منظمة الامم املتحدة يف تطبيق
مبدأ التدخل ادلويل الانساين ،ط ،1منشورات زين احلقوقية.
فيصل ش نطاوى ،حقوق الانسان و القانون ادلويل الانساين ،الطبعة الثانية،
دار احلامد للنرش و التوزيع ،عامن  -الاردن.2001 ،
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 .17معاليقي ،فاروق محمد .)2013( .حقوق الانسان بني الرشعة ادلولية و القانون
ادلويل الانساين ،ط ،1املؤسسة احلديثة للكتاب :لبنان.
 .18انرصادلين ،نبيل عبدالرمحن .)2009( .ضامانت حقوق الانسان و حاميهتا وفق ًا
للقانون ادلويل و الترشيع الوطين ،دار املطبوعات اجلامعية.
 .19النيس ،طارق معري مبارك .)2018( .املعايري ادلولية حلق التظاهر و التجمع
السلمي ،الطبعة الاوىل ،املركز القويم لالصدارات القانونية :القاهرة.
 .20نوار ،أبراهمي .)2010( .العراق من الاستبداد إىل ادلميقراطية ،الطبعة
الاوىل ،مركز احملروسة للنرش :القاهرة.

 .21الهندي ،امحد عبدامحليد .)2016( .حق التظاهر السلمي يف القانون ادلويل
مقار ًان ابالنظمة القنونية ادلاخلية ،الطبعة الاوىل ،مركز ادلراسات العربية:
مرص.

الاطارحي
 .1الكباش ،خريي امحد".)2002( .امحلاية اجلنائية حلقوق اإلنسان :دراسة مقا نرة"،
أطروحة دكتوراه ،جامعة اإلسكندرية ،مرص.
 .2فايزة ،مدافر".)2016( .امحلاية ادلولية لالنسان يف حاالت الازمات ادلاخلية
(الاضطراابت و التوترات ادلاخلية)" ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.

املواثيق ادلولية:
 .1ميثاق الامم املتحدة لعام .1945
 .2العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية لعام .1966
 .3نظام روما األسايس للمحمكة اجلنائية ادلولية لعام .1998

قرارات امجلعية العامة و جملس الامن و تقرير الامني العام
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

قرار امجلعية العامة لالمم املتحدة ) A/RES/1729(XVIيف العرشين من اكنون
أالول لعام .1961
قرار امجلعية العامة لالمم املتحدة ) A/RES/2099(XXيف الثامن من اكنون أالول
لعام .1965
قرار امجلعية العامة  A/RES/48/162يف الرابع عرش من اكنون الثاين لعام .1994
قرار امجلعية العامة (  )A/RES/1654 (XVIيف اخلامس عرش من ترشين الثاين
لعام .1961
قرار امجلعية العامة املرمق  A/55/L.2يف الثالث عرش من أيلول لعام .2000
قرار امجلعية العامة  A/RES/68/1يف الثالث عرش من اكنون الاول لعام .2013
قرار امجلعية العامة املرمق ) )RES/A/60/251يف  15من آذار لعام .2006
قرار جملس الامن املرمق  S/ RES/1593يف واحد و ثالثون من اذار لعام .2005
تقرير الامني العام لالمم املرمق  A/59/2005يف الواحد و العرشون من آذار لعام
.2005

 5.5الواثئق:
 .1ادلليل التدرييب حول حقوق الانسان ،إعداد مجموعة من اخلرباء ،مراجعة و حترير:
محمد تريك العبيدى ،الطبعة الاوىل.2017 ،

اجملالت العلمية
 .1مجعة ،جمدي محمد الس يد" .)2019( .إالطار القانوين ادلويل حلفظ الامن يف حاالت
الاضطراابت و التوترات ادلاخلية و الارهاب" .اجملةل العربية لإلدارة ،38 ،إصدار
خاص.
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 .2العريب ،نبيل".)1993( .األمم املتحدة والنظام العاملي اجلديد" .جمةل الس ياسة ادلولية،
.152 ،114

املصادر الالكرتونية
 .1االمم المتحدة(.ب.ت .).تأريخ االمم المتحدة .تأريح الوصول الى
المصدر ( )21.02.2020على الرابط التالي:
.a
https://www.un.org/ar/sections/history/histo
ry-united-nations/index.html,
 .2االمم المتحدة(.ب.ت.).وظائف مجلس االمن .تأريخ الوصول الى
المصدر ( )22/02/2020على الرابط التالي:
https://www.un.org/en/sections/un- .a
charter/chapter-v/index.html
 .3االمم المتحدة(.ب.ت .).تأريخ الوصول الى المصدر ()20/12/2019
على الرابط التالي:
https://www.un.org/ar/sections/about-un/trsteeship- .4
/ council
 .5االمم المتحدة(.ب.ت .).تأريخ الوصول الى المصدر ()2/01/2020
على الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/Pages/Human .6
RightsBodies.aspx
.7

االمم المتحدة(.ب.ت.).تأريخ الوصول الى المصدر ()22/02/2020
على الرابط التالي:

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/Strengtheni
nginternationalHRmechanisms.aspx
 .8االمم المتحدة(.ب.ت.).تأريخ الوصول الى المصدر ()24/02/2020
على الرابط التالي
 : https://www.hrw.org/worldreport/2014/essays/rights-struggles-of-2013
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الهوامش:
1هيئة األمم املتحدة ) ) United Nationsيه منظمة دولية ُأنشئت بتارخي  24ترشين األول عام
 ،1945ويقع مقرها يف مدينة نيويورك ،و اللغات الرمسية اليت تعمتدها يه :اإلجنلزيية والعربية
والصينية والفرنس ية والروس ية واإلس بانية ،وهتدف األمم املتحدة وفقا ً مليثاقها إىل إنقاذ األجيال املقبةل
من كوارث احلروب ،وحماولهتا إعادة تأكيد اإلميان حبقوق اإلنسان األساس ية ،ولهتيئة الظروف اليت
من خاللها ميكن احلفاظ عىل العداةل ،ابإلضافة إىل رغبهتا يف احرتام امجليع للمعاهدات واملصادر
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األخرى للقانون ادلويل وتعزيز التقدم الاجامتعي لتحقيق معايري أفضل للحياة وحرية أكرب.أًنظر:
فاروق محمد معاليقي ،حقوق الانسان بني الرشعة ادلولية و القانون ادلويل الانساين ،املؤسسة
العربية للكتاب ،لبنان،الطبعة أالوىل ،2013 ،ص . 28 -27
2ورد يف إعالن الاًلفية*لالمم املتحدة تأكيد ادلول الاعضاء عىل املسؤولية امجلاعية يف دمع مبادىء
الكرامة إالنسانية و املساواة و العدل عىل املس توى العاملي ،و إحرتام حقوق الانسان و احلرايت
الاساس ية ،و التأكيد عىل إحرتام الاعالن العاملي حلقوق الانسان ،و السعي بشدة من أجل حامية
احلقوق املدنية و الس ياس ية و الاقتصادية و والاجامتعية و الثقافية للجميع * ( .إعالن امجلعية
العامة يف الثالث عرش من أيلول يف عام  2000املرمق .)A/55/L.2
 3مت أنشاء جملس األمن إستناداً إىل أحاكم املادة ( )23من ميثاق األمم املتحدة لغرض احلفاظ عىل
السمل واألمن ادلوليني.
 4وقـِّع ميثاق األمم املتحدة يف  26حزيران من العام  1945يف سان فرانسيسكو يف ختام مؤمتر األمم
املتحدة اخلاص بنظام الهيئة ادلولية وأصبح انفذاً يف  24ترشين األول من العام  .1945ويعترب
النظام األسايس حملمكة العدل ادلولية جزءاً ممتامً للميثاق.
 5صدر القرار املرمق (  )688يوم اخلامس من شهر نيسان يف عام  1991و مت ألول مرة يف اترخي
جملس الامن صدور قرار يربط بني موضوع هتديد الامن و السمل ادلوليني و إنهتاك حقوق
الانسان ،حيث ادان اجمللس القمع اذلي يتعرض هل الساكن املدنيون يف املناطق الكردية يف العراق
و الهجرة امجلاعية اىل ادلول اجملاورة للعراق ،و الزام العراق ابزاةل هذا اخلطرو وقف العنف فوراً و
السامح للمنظامت الانسانية ادلولية ابيصال املساعدات اىل هذه املناطق ،بيامن يرى اخرون ان
الهدف الاسايس من وراء صدور هذا القرار من قبل جملس الامن مل يكن انسانيا ً بقدر ما اكن
تدخ ًال يف الشؤون ادلاخلية للعراق و مساساً بس يادهتا خالفاً للامدة (  )2البند (  )7من امليثاق و
جتاوزاً لصالحياتە و مسؤولياتە الاساس ية ،و ان القرار مل يتطرق اىل عبارة تويح ابماكنية
اس تخدام القوة النە مل يتخذ طبقا ً الحاكم الفصل السابع من امليثاق وعىل الرمغ من ان تنفيذه جرى
كام لو اكن قد صدر استناداً اىل الفصل السابعٍ ،انظر يف ذكل :سامح همدي صاحل العلياوي ،دور
منظمة الامم املتحدة يف تطبيق مبدأ التدخل ادلويل الانساين ،ط ،1منشورات زين احلقوقية،
 ،2019ص ص  ،343 – 338و نبيل العريب" ،األمم املتحدة والنظام العاملي اجلديد" ،جمةل
الس ياسة ادلولية ،العدد  114أكتوبر  ،1993ص .153
 6أختذ القرار يف اجللسة املرمقة (  )2933يف  6أب عام  1990بأغلبية الاصوات ( 13صو ًات) .
ُ 7أختذ ابجللسة املرمقة (  )3519يف  14نيسان عام .1995
 8انظر نص القرار يف الرابط التايل:
 ، https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdfاترخي
التصفحPM. 22:13 ،2020-04-15 :
 9بعد أن اس تقل أقلمي ابالو وهو آخر إقلمي مشلتە وصاية األمم املتحدة ،علّق جملس الوصاية أعامهل يف
 1ترشين الثاين/نومفرب ،1994حيث عدل اجمللس نظامە ادلاخيل حبيث مل يعد يتضمن الالزتام
ابالجامتع الس نوي  ،و أمنا جيمتع حسب احلاجة.
ل
 10مبوجب الفقرة (  )7من القرار يتكون اجمللس من  47دوةل و يكون ا متثيل وفقا للتوزيع اجلغرايف
العادل ) 13( ،لقارة افريقيا ،و ( )13لقارة آس يا ،و ( ) 6دلول أورواب الرشقية ،و (  )8دلول
أمرياك اجلنوبية والبحر الاكرييب ،و( )7دلول أورواب الغربية.
 11واكن املسامر األخري يف نعش جلنة حقوق الانسان هو تقرير كويف عنان لعام  2005واذلي أدان
انتقائية اللجنة وتس ييسها ،حيث أوىص التقرير بإلغاء اللجنة و تقدمي املشورة إلنشاء جملس حقوق

61
اإلنسان كهيئة بديةل هل ،وقد رحب العديد من ادلول واملنظامت بتكل اخلطوة اليت جادلت بأن
السبيل الوحيد للميض قد ًما يف األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان هو وضع قامئة نظيفة.
 12الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات ادلولية حلقوق اإلنسان يه :اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
) ،(CCPRجلنة احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية ) ، (CESCRجلنة القضاء عىل المتيزي
العنرصي ) ، (CERDجلنة القضاء عىل المتيزي ضد املرأة ) ، (CEDAWجلنة مناهضة التعذيب
) ، (CATاللجنة الفرعية ملنع التعذيب ) ، (SPTجلنة حقوق الطفل ) ، (CRCاللجنة املعنية
ابلعامل املهاجرين ) ، (CMWاللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) ، (CRPDاللجنة
املعنية ابالختفاء القرسي ( )CEDو تعمل هذه اللجان برصد مدى امتثال ادلول األطراف
اللزتاماهتا التعاهدية وتتلقى معظم هذه الهيئات دعامً خبدمات األمانة من جملس حقوق اإلنسان
وشعبة املعاهدات يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.
 13و يه الهيئات القامئة عىل امليثاق وتشمل :جملس حقوق اإلنسان ،الاس تعراض ادلوري
الشامل ،جلنة حقوق اإلنسان (اس تعيض عهنا مبجلس حقوق اإلنسان)  ،اإلجراءات اخلاصة جمللس
حقوق اإلنسان ،إجراء تقدمي الشاكوى اخلاص مبجلس حقوق اإلنسان.
14و حبسب مكتب املفوض السايم حلقوق الانسان يف األمم حيث يتوفع زايدة عدد وتنوع أحصاب
احلقوق واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجلهات الفاعةل يف اجملمتع املدين اليت تترصف ابلنيابة
عهنم ،مع الاس تفادة من آليات وهيئات األمم املتحدة واآلليات والهيئات اإلقلميية حلقوق اإلنسان ،و
إنشاء هيئات تنس يق وطنية دامئة تشاركية معنية ابإلبالغ والرد عىل الرسائل والاس تفسارات
الفردية؛ واملتابعة املتاكمةل لتوصيات مجيع آليات حقوق اإلنسان زايدة امتثال ادلول األعضاء
ومشاركهتا مع اآلليات ادلولية حلقوق اإلنسان.
Abstract
In order to perform its functions, the United Nations depends
on a group of mechanisms, organs, organizations, and bodies
affiliated to it, each of them is linked to it a set of economic,
social, political and humanitarian functions and tasks in order
to enhance international cooperation in the economic, social,
cultural, educational, health and assistance fields. In the
promotion and protection of human rights and fundamental
freedoms, although the protection of human rights originally
is at the core of the actions of the executive and judicial
authorities in the state, but what is to be done when the state is
the party that violates the principles of human rights? Under
the pretext of establishing security, stability and imposing
order, especially when it is one of the expected and typical
behavior of power in a country, which the United Nations and
international organizations, should intervene from either at
the request of human rights organizations or by the families of
the victims, Although these interventions may not achieve
their desired goal and the purpose for which the intervention
was taken , especially in the event that force is used to deter a
country from its actions the obstacles and difficulties that
accompany these interventions vary according to political,
economic,
legal,
or
financing.
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