
آليات الحماية الدولية 

لحقوق اإلنسان

علي محرم عبدالرؤوف/  المستشار

خبير قانوني



لىعاإلنسانحقوقبحمايةالخاصةاآللياتبإيجادالدولياالهتمامبدأ-

وبرزا،نهايتهعلىاألولىالعالميةالحربأشرفتعندما،العالميالصعيد

التيةالمتحداألمممنظمةميثاقفيثماألمم،عصبةميثاقفياالهتمامهذا

ذلكواإلنسان،حقوقلقضايااشتغالهامجاالتمنهاما ًحيزا ًخصصت

ممواألوالنساء،للرجالوبماوحريته،الفردبكرامةاإليمانمنانطالقا

األممميثاقديباجةمن2الفقرة)متساويةحقوقمنوصغيرهاكبيرها

(المتحدة

فييةالرئيسالوثيقةتأسيسها،منسنواتثالثبعدوأصدرت-

،1948ديسمبرمنالعاشرإعالنوهياإلنسان،حقوقمنظومة

(اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن)

:تمهيد 



الدولعاتقعلىالتزاماتاإلعالنفيالواردةالمبادئولجعل-

ة،والسياسيالمدنيةبالحقوقالمتعلقانالدوليانالعهدانصدر

،1966ديسمبر16فيوالثقافية،واالجتماعيةاالقتصاديةوالحقوق

حدهماأويتعلق،األولبالعهدالملحقاناالختياريانوالبرتوكوالن

حقوقنةلجإلىيوجههاأنفردألييمكنالتيوالتقاريربالشكايات

تعلقيوالثانيالبداية،منذاعتمدوقدالمتحدة،األممبمنظمةاإلنسان

.1989سنةإالاعتمادهيتمولماإلعدام،عقوبةبمنع

اإلعالناتمنعشراتصدرتالمواثيقهذهإلىوباإلضافة-

ددوتحالجوانب،شتىمناإلنسانحقوقتتناولالتيوالعهود

باحترامها،الكفيلةوالضماناتالشروط



ةالحاجالدوليالمجتمعأدركواالتفاقياتالمواثيقهذهظهورتواليمع-

اإلنسانحقوقوتعزيزحمايةعلىتقومآلياتوجودإلى

اتاالتفاقيهذهإلىانضمامهاعنالناتجةبااللتزاماتالدولوفاءوتضمن

.تعددةمآلياتحمايتهعلىتقومدوليلتنظيممحلا اإلنسانحقوقوأضحت

يعبجمالتمييزمنع:والعهوداإلعالناتهذهتشملهاالتيالمواضيعومن

بالحروجرائمالمرأة،ضدوالتمييزالعنصري،التمييزوخاصةأشكاله

،والعبوديةالرقوتحريمالجماعية،واإلبادةاإلنسانية،ضدالمرتكبة

الُمهينة،أوالقاسية،المعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبومناهضة

اء،القضواستقاللالعادلة،المحاكمةوضماناإلنسانية،بالكرامةأوالحاطة

وحقوقوالطفل،المرأةحقوقوضمانللسجناء،اإلنسانيةوالمعاملة

توالحرياالسن،كباروحقوقالمعاقين،وحقوقوالالجئين،المهاجرين

فيوالحقالسلم،فيالشعوبوحقاإلعالم،فيوالحقالنقابية،

إلخ.....التنمية



:تعريف حقوق اإلنسان-

التعاريفمنالعديدهناكبلمحددتعريفلهاليساإلنسانحقوق

اتإجراءأيمنوالجماعاتاألفرادتحمىالتيالضماناتمجموعة"بأنهااإلنسانحقوقتعريفويمكن

انيةاإلنسوالكرامةاإلنسانعلىالحفاظبقصد،مصدرهاكانأيا  ،تعدياتأوتجاوزاتأوانتهاكاتأو

".الحاجةومنالخوفمنوتحررهكبشربكرامةيحيابأنتمييزدونإنسانكلوتمكين

معالمجتاتفقالتيوالمبادئوالمعاييرالقيممجموعة":هياإلنسانحقوقبأنالقوليمكنكما

واحداكالمجموعهافيتشكلوهىاإلنسان،كرامةلضمانأساسيةشروطا  اعتبارهاعلىككلالدولي

مذكورةالوهىالدين،أوالعرقأوالجنسعنالنظربغضالبشرلجميعالحقوقهذهوتثبتيتجزأ،ال

ينالدوليوالعهدينالمتحدةلألممالعامةالجمعيةقراراتوفىاإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنفي

والمواثيقياتاالتفاقوباقيوالثقافية،واالجتماعيةاالقتصاديةوالحقوقوالسياسية،المدنيةللحقوق

."دوليابهاالمعترف



ية الجانب المؤسسي لآلليات الدول: أوال  

لحماية حقوق اإلنسان



اإلنســـــانحقـوقمجالفيالمتحـدةاألمـمواليـة

إلنسانلاألساسيةبالحقوقالمنظمةأعضاءإيمانالمتحدةاألممميثاقمنالثانيةالديباجيةالمادةأكدت

حقوقاحترامتعزيزالمنظمةمقاصدمنأنهعلىالميثاقمناألولىالمادةنصتكماالفرد،وبكرامة
.الدينأواللغةأوالجنسبسببتمييزبالجميعاللناساألساسيةوالحرياتاإلنسان

لكلانونيةالقالطبيعةحسبالمصادر،منفئتينمنالميثاق،إلىباإلضافةواليتها،المتحدةاألمممنظمةوتستمد

:التاليالنحوعلىوذلكفئة،

قوقحمجالفيالدوللسلوكمعاييرمنترسيهلماعاليةمعنويةقيمةذاتولكنها:تعاقديةغيرمصادر- أ

ه،دائرتواتساعالقبولوبتواترالزمنبمرورالدوليالعرفمرتبةإلىارتقتمعاييروهىاإلنسان،

..توصيات،مبادئإعالنات،:مختلفةتسمياتعليهايطلقالتيالوثائقمنكبيرا  عددا  الفئةهذهوتتضمن

.(1985)القضاءالستقاللاألساسيةوالمبادئ،(1948)اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنأهمهاومنالخ،

منوفقط،عليهاوصدقتوقعتهاالتيللدولالملزمةوالمعاهداتاالتفاقياتوهى:قانونيةمصادر- ب

المدنيةللحقوقالدوليالعهد،(1965عاماعتمدت)العنصريالتمييزعلىالقضاءاتفاقيةأهمها

أشكالكافةإزالةواتفاقية،(1966)والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةللحقوقالدوليوالعهدوالسياسية،

إلخ....(1989)الطفلحقوقواتفاقية،(1984)التعذيبمناهضةواتفاقية،(1979)المرأةضدالتمييز



المتحـدةاألمــم أجهــزة 

ناإلنســــاالمعنية بحقـــوق 
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أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان

المجلس 

االقتصادي 

واالجتماعي

ECOSOC



أجهزة الميثاق- أ

:الجمعية العامة لألمم المتحدة-

لكلونويكالمنظمة،فياألعضاءالدولجميعيضمالذيالمتحدةلألممالرئيسالجهازهيالعامةالجمعية-

يأالمتحدةاألممنطاقفيتدخلالتيالموضوعاتكافةبمناقشةتختصوهيواحد،صوتعضودولة

سلطةلكتمالكانتوإنالمتحدة،األمممنظمةفيالرئيسيةالسياسيةالهيئةفهيعامة،بسلطاتتتمتع
.ملزمةقراراتإصدار

تثنائيةاسأوخاصةدوراتفيتجتمعسنويا ،كمااألقلعلىواحدةعاديةدورةفيالعامةالجمعيةوتجتمع-

أعضائهاأغلبيةمنأواألمنمجلسمنطلبعلىبناء

اللجنة-2،(األولىاللجنة)الدوليواألمنالسالحنـزعلجنة-1:هيرئيسيةلجانستالجمعيةويتبع-

-4،(الثالثةاللجنة)والثقافيةواإلنسانيةاالجتماعيةاللجنة-3(الثانيةاللجنة)والماليةاالقتصادية

وشؤوناإلداريةالشؤونلجنة-5،(الرابعةاللجنة)االستعماروإنهاءالخاصةالسياسيةالمسائللجنة
.(السادسةاللجنة)القانونيةاللجنة-6،(الخامسةاللجنة)الميزانية

هدفبالتوصياتوتقديمالدراساتبإجراءالعامةالجمعيةتختصالمتحدةاألممميثاقمن13للمادةوطبقا ً-

أواللغةأوصرالعنبسبببينهمتمييزبالكافةللناساألساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقإعمالعلىالمساعدة

.الجنسأوالدين



إلىأو(الثالثةاللجنة)باسمالمعروفةوالثقافيةواالنسانيةاالجتماعيةالشؤونلجنةإلىالعامةالجمعيةتحيل

،اإلنسانبحقوقالمتعلقةالقضايامعظم(السادسةاللجنة)باسمالمعروفةالقانونيةاللجنة

اإلنسانوقلحقالعالمياالعالنمشروعناقشتالتيهيالثالثةاللجنةأنالصددهذافيبالذكرالجديرومن
1948عامباعتمادهالعامةالجمعيةأوصتوقد

مانضبقصدلهافرعيةآلياتعدةبدورهاأنشأتقدالعامةالجمعيةأنالصددهذافيمالحظتهتجدرومما

اآللياتهذهومنالعامطوالدائمةبصفةنشاطهاتواصل

(.1974)لجنة القانون الدولي –(أ)

(.1961)اللجنة الخاصة بتصفية االستعمار –(ب)

اضي اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات االسرائيلية التي تمس حقوق اإلنسان لسكان األر-(ج)

.المحتلة

1970فيًنوفمبرًعام3376ًقرارًالجمعيةًالعامةًرقمًبموجبً



:األمنمجلس-

من الميثاق مسئولية حفظ السلم واألمن الدوليين إلى مجلس األمن( 24)المادة أوكلت -

المتحدة،األممعملمجاالتمنمجالأىفىمحدودةغيرصالحياتالمجلسلتعطى(34)المادةجاءت-

كانااذمايقررلكىنزاعا  يثيرقدأودولىخالفإلىيؤدىقدموقفأونزاعأىبنظرلهرخصتحيث

.للخطرالدوليينواألمنالسلمتعريضشأنهمنالوضعاستمرار

للمجلستبيحالتى(السابعالفصل)الميثاقمن39المادةفىسندااألمنمجلسواليةتوسيعأنصاروجد-

منخاذهاتيجبمايقررأوتوصياتهذلكفىيقدموانبه،إخاللأوللسلمتهديدوقعقدكانإذامايقررأن

نظريا  للمجلسيمكنفإنهالميثاق،من43و42و41للموادوإعماال  .الدوليينواألمنالسلملحفظتدابير

يمكنالحالةهذهوفىالسلم،تهديدشأنهمنمادولةفىاإلنسانحقوقانتهاكاستفحالأنيقررأن

لكتبتطبيقملزمينالمتحدةاألممأعضاءكافةويكونالدولة،هذهبحققسريةإجراءاتاتخاذللمجلس

.اإلجراءات

نسان اإلوهو بصدد ممارسته الختصاصاته هذه يقوم بالتصدي لبعض مسائل حقوق المجلس 

: سبيل المثالفعلى 

السودمنالبالدسكانضدأفريقياجنوبانتهجهاالتيالعنصريالتمييزقضية-

والهرسكالبوسنةفيوقعتالتيالعرقيالتطهيرقضية-

(1992ديسمبر3بتاريخ(794)رقمالقرار)الصومالفيالتدخل-

(1993يونيه17بتاريخ(841)رقمالقرار)هايتيفيالتدخل-

السابقةليوغسالفياالدوليةالجنائيةالمحكمةبإنشاء1993مايو25بتاريخ827رقمالقرار-

رائمجارتكبواالذيناألشخاصلمحاكمةوذلكلرواندا،الدوليةالجنائيةالمحكمةبإنشاء955رقمالقرار-

.1994عامخاللرواندافياإلنسانيةضدوالجرائمالجماعيةاإلبادة



:واالجتماعياالقتصاديالمجلس-

لميثاق،افيعليهاالنصتمالتيالرئيسيةالمتحدةاألممأجهزةأحدهوواالجتماعياالقتصاديالمجلس

أهدافبتحقيقالمجلسويختصسنوات،ثالثلمدةالعامةالجمعيةتنتخبهمعضوا  54منيتكونوهو
.واالجتماعيةاالقتصاديةالمجاالتفيالمتحدةاألمم

حدة،المتاألممفياإلنسانبحقوقالمعنيالرئيسيالجهازهوواالجتماعياالقتصاديالمجلسويعد

.لهاسنويتقريربتقديميلتزمالتيالعامةالجمعيةإشرافتحتاختصاصاتهيباشروهو

إلنساناحقوقبنشريتعلقفيماتوصياتبتقديمالمجلسيقومالمتحدةاألممميثاقمن62للمادةطبقا  

عامةالالجمعيةعلىلتعرضاتفاقياتمشروعاتيعدأنأيضالهأنكماومراعاتها،األساسيةوالحريات

ههذلدراسةدوليةمؤتمراتعقدإلىيدعوأنكذلكولهاختصاصه،دائرةفيتدخلالتيالمسائلفي

.المسائل

قيتعلفيمامهامهأداءفيلمعاونتهاللجانمنعددا  الميثاقمن68المادةإلىاستنادا  المجلسأنشأوقد

والعدالةالجريمةمنعولجنةالمرأة،مركزولجنةاإلنسان،حقوقلجنةأهمهامن،اإلنسانبحقوق

أداءفيدتهالمساعاألقلياتوحمايةالتمييزلمنعالفرعيةاللجنةاإلنسانحقوقلجنةوأنشأت،الجنائية

."اإلنسانحقوقوحمايةلتعزيزالفرعيةاللجنة"إلىبعدفيمااسمهاتغيروقدوظيفتها،

اإلنسانبحقوقصلةذاتهيللمجلستابعةوبرامجأجهزةهناكأنكما



مجلـــس الوصايــــــــة 

ةالخاضعاألقاليمإدارةعلىاإلشرافلهموكالللمنظمة،رئيسيكجهازالمجلسهذاالميثاقأنشأ-

.االستقاللأوالذاتيالحكمنحومواطنيهاتقدمتحقيقعلىوالعملالوصاية،لنظام

لكتفياألساسيةوالحرياتاإلنسانحقوقاحترامتشجيعواليةالميثاقمن76المادةأعطتهوقد-

.األقاليم

األقاليمآخركانتالتيبـاالواستقاللمنشهربعد1994نوفمبرأولفيالمجلسعملتجميدتقرر-

إالالمتحدة،األممنظاممنالمجلسإلغاء2005عامالمنظمةقمةوثيقةقررتوقد.إلشرافهالخاضعة

مجلسإلغاءأنذلكومرجعالعامة،الجمعيةعناآلنحتىيصدرلمبذلكالخاصالتنفيذيالقرارأن

باالتفاقةمرهونمسألةوهىالتعديل،علىاألعضاءالدولثلثيوتصديقالميثاقتعديليتطلبالوصاية

إلقرارثاقالميلتعديلأيضايحتاجالذىاألمن،مجلسعضويةتوسيعهوتعقيدا ،أكثرآخرموضوعحول

.تعديالتمنعليهيتفققدما



Commissionاإلنســــانحقــوقلجنــة- on Human Rights

بها،ملالعآللياتتفصيلياالتعرضالمفيدمنأنهإالاللجنة،هذهإلغاءتمأنهرغم-

لنحودةالمتحاألممفياإلنسانبحقوقالمعنىالرئيسيالجهازظلتألنهافقطليس

منهيربالكثمعموال  الزالوممارساتسوابقمنأرستهماألنأيضاولكنعاما ،ستين

.سالمجلعملطبيعةتوضيحشأنهمنالذىاألمرالجديد،اإلنسانحقوقمجلسفي

في(A)5رقمواالجتماعياالقتصاديالمجلسبقرار1946عاماللجنةأنشئت-

فيسنويا  يجتمعونكانوادولة53بلغواحتىأعضائهاعددوزاد،16/2/1946

حولاإلنسانحقوقأوضاعشأنفيقراراتواعتمادلبحثأسابيعستةلمدةجنيف

بقرار2006عامألغيتحتىدورةستيناإلنسانحقوقلجنةعقدتوقدالعالم،
.60/251رقمالعامةالجمعية

لتانتقالفرعيةاألجهزةمنثالثةعملهافيوعاونهااإلنسانحقوقلجنةتبع-

أصبحالتي)الفرعيةاللجنةوهىاإلنسان،حقوقمجلسإلى2006عامتبعيتها

الذىالنحوعلىاختصاصاتهاوتغيرتاإلنسان،لحقوقاالستشاريةاللجنةاسمها

.الخاصةواإلجراءاتالعمل،ومجموعات،(عرضهيلى



:اإلنســانحقــوقوحمايـةلتعزيـزSub-commissionالفرعيـةاللجنـة- أ

بادئفيعليهاأطلقوقد،1947عامدوراتهاأولىفياإلنسانحقوقلجنةمنبقرارإنشاؤهاتم-

االقتصاديالمجلسعدلحتىوذلك،"األقلياتوحمايةالتمييزلمنعالفرعيةاللجنة"اسماألمر

.1999عام256رقمبقرارهمسماهاواالجتماعي

بصفةزتركحيثاألم،للجنةبشأنهاتوصياتورفعاإلنسانحقوقمسائلبحثالفرعيةاللجنةوتولت-

ألقلياتافئاتوهى)اللغويةأوالدينيةأوالقوميةأوالعرقيةاألقلياتوحمايةالتمييز،منععلىخاصة

.(1992عامالعامةالجمعيةعنالصادراألقلياتحقوقإعالنمن2المادةحصراذكرتهاالتىاألربع

.موضوعاتمنتنظرهمابشأنقراراتإصدارصالحيةلهاكانتكما

كللوكانالوطنية،وليسالشخصيةبصفاتهميجرىانتخابهمكانخبيرا  26الفرعيةاللجنةضمت-
.أعوامأربعةمدتهالعضويةعامينكلوالمناوبيناألعضاءنصفانتخابيجرىوكانمناوب،عضو

بـأيضاوتعرف)المراسالتمجموعة:وهى،عملمجموعاتستعلىالفرعيةاللجنـةأشرفت

،(السرىاإلجراء،1503اإلجراء،"الشكاوىمجموعة"

،العبوديةمنالمعاصرةاألشكالحولالعملومجموعة

،األصليينبالسكانالمعنيةالعملومجموعة

باألقليات،المعنيةالعملومجموعة

العدالة،إنفاذحولالعملومجموعة

ةمتعددالمؤسساتسياساتتأثيرفىوتنظر)الوطنيةعبربالمؤسساتالمعنيةالعملومجموعة

.(واالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالتمتععلىالجنسيات



:عملهالطبيعةالتعرضيجدر،المراسالتمجموعةعملألهمية-

في1503رقمواالجتماعىاالقتصادىالمجلسبقرارالمجموعةإنشاءجاء-أ

منخمسةتضمعملمجموعةبتشكيلالفرعيةللجنةسمحالذى،1970/5/27
.حكوماتهمضداألفرادمنالمقدمةالشكاوىبنظروتُكلفأعضائها،

طلباالمعنيةالحكومةتخاطبفإنهاالشكوىجديةمنالمجموعةتيقنتإذا-ب

ثلتمكانتإذامابحثزاويةمنوالردودالشكاوىمعالمجموعةوتتعامللتعقيبها،

ذلك،ثبتافإذبحقها،المشكوالدولةفىاإلنسانلحقوقواسعةالنتهاكاتثابتا  نمطا  

ملالعمجموعةخاللمن(اإلنسانحقوقمجلس)اإلنسانحقوقلجنةإبالغيتمفإنه
.أدناهالبندفىلهاالمشاربالحاالت،المعنية

بالحاالتالمعنيةالعملمجموعةتقومالشكاوى،مجموعةمنبالغتلقىعند-ج
.راهتماإلتخاذاإلنسانحقوقلجنةإلىبرفعهستقومكانتإذاماوتقرربدراسته

يظلأنيفترضحيث،"السرىاإلجراء"تعبيراإلجراءهذاعلىأيضايطلق-د

سرية،ةجلسفىمناقشتهبعدقرارا  اإلنسانحقوقلجنةتتخذلمماسريا  الموضوع

.واالجتماعىاالقتصادىالمجلسإلىبإحالته



:اإلنسانحقوقللجنةالتابعةالعملمجموعات- ب

وقحقمسائلمنمستجدةمسألةأوبعينهموضوعفيللنظرمؤقتةبصفةتنشئهااللجنةكانتمجموعاتهي

مكافحةحولديربانعملوبرنامج،(اإلنسانحقوقحاالتأي)الحاالت:عملمجموعاتومنهااإلنسان،

.التنميةفيوالحقالقسرية،واالختفاءاتالتعسفي،واالحتجازاألصليين،السكانحقوقإعالنوصياغةالعنصرية،

 Special Procedures:اإلجراءات الخاصـــــــة -ج

عليهالقيطاآللياتمنعددا ًواالجتماعياالقتصاديوالمجلساإلنسانحقوقلجنةأنشأت
Extra-Conventionalالتعاقديةخارجاآللياتأوالخاصةاالجراءات Mechanisms

:إلىوتنقسمالوطنية،الالشخصيةبصفاتهممعينونخبراءيتوالها

ان،اإلنسحقوقموضوعاتمنبعينهموضوعبمتابعةالمعنيونالخاصونالمقررون-أ
Thematicالموضوعيةاآللياتعليهمويطلق Mechanisms(أوالغذاءفيالحقمثل

.(التعبيرحريةفيالحقأوالتنميةفيالحق

لياتاآلعليهمويطلقبعينها،دولةفىاإلنسانحقوقبأوضاعالمعنيونالمقررون-ب
Countryالقطرية Mechanisms(ميانمارأوالسودانمقرريمثل)

قطريةوالية14ومواضيعيوالية2015،41مارس/آذار27فيوتوجد،



Human Rights Councilحقــــوق اإلنســــــــان مجلـــس -
وتحديدبإنشائهالعامةالجمعيةقرارأنإالالمجلس،هذاإنشاء2005سبتمبرفيالمنظمةقمةوثيقةقررت

رغبتحيثالمتقدمة،والدولالناميةالدولبينشاقةمفاوضاتبعدوذلك،2006مارسفيإاليصدرلماختصاصاته

الثانيةعتسبينمااللجنة،عملعلىأجندتهاوفرضاإلنسانحقوقلجنةعلىالمتقدمةالدولسيطرةتفادىفياألولى

حقوقوإنفاذمتابعةمجالفيواسعةصالحياتلهجديددوليجهازأي،"اإلنسانلحقوقأمنمجلس"إنشاءإلى

.الدولداخلاإلنسان

منظمة،الأجهزةبينوموقعهعضويته،حجمالىأيضاامتدتوإنماالجديد،الجهازصالحياتعندالخالفاتتقفولم-

بثلثيأعضائهانتخابيتمالعضويةمحدودالعامة،الجمعيةعنمستقال  رئيسيا  جهازا  لجعلهالمتقدمةالدولسعتحيث

الدولةفياناإلنسحقوقبأوضاعتتصلمعينةمعاييراشتراطمعالعادل،الجغرافيالتوزيعبمبدأالتقيددوناألصوات

لتوزيعامبدأتحترمنسبياواسعةعضويةذاالعامة،للجمعيةتابعا  بجعلهالناميةالدولتمسكتبينماالمرشحة،
.دولةأيترشحعلىشرطأوقيددونالعادل،الجغرافي

منمانتخابهيتمأنعلىالعادل،الجغرافيالتوزيعمبدأانتخابهميحكمعضوا47المجلسيضمأنعلىاالتفاقتم-

ظمةالمنأعضاءأصواتأغلبيةعلىالدولةحصولاشتراطمعللترشح،معاييروضعدونمباشرةالعامةالجمعية

وسطكحلجاءترتيبوهو،(للعضويةبالتزكيةوترشيحهاالجغرافيةمجموعتهاتأييدعلىحصولهاحالةفيحتى)
.لالنتخابالمطلوبةاألصواتأغلبيةحجموتحديدللعضوية،موضوعيةمعاييروضعومعارضيمؤيديبين

فيخفضالمناألكبرالقسطتحملتحيثالمدى،بعيدةآثارلهكانتثانتنازلتقديمإلىالمتقدمةالدولاضطرت-

آلسيويةوااألفريقيةالمجموعتانحصلتفقداإلنسان،حقوقبلجنةمقارنةاإلنسانحقوقبمجلسالعضويةحجم

رقوش)الغربيةالدولحصلتبينمامقاعد،ثمانيةعلىالالتينيةالمجموعةوحصلتمنها،لكلمقعدا(13)على
.المجلسأصواتأغلبيةعلىالناميةالدولمجموعةسيطرةنظريا،يعنى،بمامقعدا،(13)على(أوروبا



مراجعةمعالعامةللجمعيةتابعا  يكونأنتقررالمنظمة،أجهزةبينالمجلسموقعحولللخالفوسطوكحل-

سنواتخمسخاللوضعه

للجنةافرةمتوتكنلمللمجلسصالحيةلتمريرمنهاسعيا  وإنماتبرعا ،التنازالتتلكالمتقدمةالدولتقدملم-
Universalالعالمدولكافةفياإلنسانحقـوقألوضـاعالدوريةالمراجعـــةوهىاإلنسان،حقوق Periodic

Review،اناإلنسحقوقمجلسبهيحظىالذىالنطاقواسعاالهتماموراءالرئيسيالسببهيالصالحيةوهذه

.حاليا  الدوليةالساحةعلى

عملأسابيع(10)عنيقلالبماسنويا  األقلعلىدوراتثالثيعقدأنيفترضفإنهالمجلس،إنشاءلقرارووفقا-

 Universal Periodic Review (UPR: )االستعراض الدوري الشامل -أ

خاللنمبها،اإلنسانحقوقألوضاعتفصيليةلمناقشةسنواتأربعكلدولةكلخضوععلىالمراجعةفكرةتقوم-

قاريرتبثالثةعملهافيالعملمجموعةتستعينحيث،أعضائهكافةتضمللمجلس،تابعة(عاملفريق)عملمجموعة

جلسمسكرتاريةتعدبينمامنها،واحداالدولةتعدتقاريروهىالمعنية،بالدولةاإلنسانحقوقأوضاععنمنفصلة

الخاصةاءاتواإلجرالتعاقديةاآللياتتقاريرفيوردلماتجميعا  أحدهمايتضمنبحيث،اآلخريناالثنيناإلنسانحقوق

نساناإلحقوقأوضاعحولالمدنيالمجتمعمنظماتلمساهماتتجميعا  اآلخريتضمنبينماالمراجعة،محلالدولةحول

.الدولةهذهفي



محلالدولةممثليعلىاألعضاءيطرحهاأسئلةخاللمنالعملمجموعةإطارفيالنقاشيدور-

تميبالمجلسأعضاءدولثالثتضم"ترويكا"للدولةاألسئلةوإحالةتلقىعمليةوتنظمالمراجعة،
.العلنيةبالقرعةاختيارها

منالدولبهتقدمتومامناقشات،منجرىمايسردالمجلسإلىتقريرا  العملمجموعةترفعثم-

نمأبدتهوماتوصيات،منرفضتهأوالدولةقبلتهماتوضيحمعالمراجعة،محلللدولةتوصيات

الدولةعمبالتنسيقالتقريرإعدادعلىالترويكاوتشرف.بهااإلنسانحقوقأوضاعلتحسينتعهدات
.والسكرتاريةالمعنية

افية،إضمالحظاتإلبداءالمراجعةمحلللدولةالفرصةتتاحالعمل،مجموعةتقريرالمجلستلقىعند-

القياماأيضالمدنيالمجتمعلممثلييمكنماوهوالتقرير،مضمونعلىالتعقيبالدوللباقييمكنكما

فيهمتهممساوتقتصرالعمل،مجموعةفيالنقاشفييشاركونالالمدنيالمجتمعممثليأنبمعنى)به
اناتبيوإلقاءالعمل،لمجموعةالمقدمالتقريرفيكتابة  مساهماتهمإرسالعلىبرمتهاUPRالـعملية

.(العملمجموعةلتقريرالمجلساعتمادخالل

فيوتكونللمراجعة،Outcomeالنهائيةالمحصلةيعتمدقرارا  المجلسبإصدارالمراجعةعمليةتختتم-

ألخرىاوالدولالمراجعةمحلالدولةأبدتهماإليهمضافا  العمل،مجموعةتقريريضمموسعتقريرشكل

منقبلتهلماالدولةتنفيذويفترض.العملمجموعةلتقريرالمجلسنظرلدىإضافيةمالحظاتمن

منرزتهأحعماجديدبتقريرتتقدمحيثسنوات،أربعبعدالتاليةمراجعتهاموعدحلوللحينتوصيات
.اإلنسانحقوقتعزيزمجالفيصعوباتمنواجهتهوماتقدم،



Advisoryاالستشاريـــةاللجنة-ب Committee

ةالوطنيالالشخصيةبصفاتهمانتخابهميتمخبيرا  18وتضماإلنسان،حقوقمجلساللجنةهذهتتبع

سابقة،الالفرعيةاللجنةباختصاصاتمقارنةكثيرااختصاصاتهاتراجعتوقدسنوات،3مدتهالعضوية

دورهايقتصرإذالدول،داخلاإلنسانحقوقأوضاعتناولأوقراراتإصداربمقدورهايعدلمحيث

ت،توصيابشأنهاوتصدرالمجلسبهايكلفهاأخرىمهامأيةأووالدراساتاألبحاثإجراءعلىالحالى

.(الشكاوى)المراسالتعملمجموعةأعضاءانتخابصالحيةلهاالزالتكانتوإن



Commission:المـرأةمركـــزلجنــة- on the Status of Women

فرعيةكلجنةالمرأةمركزلجنة1946/2/16فى(B)5رقمواالجتماعىاالقتصادىالمجلسقرارأنشأ-

براءختسعةآنذاكعضويتهافىوضمت.بالمرأةالصلةذاتالمسائلفىتعاونهااإلنسانحقوقللجنة
.الوطنيةالالشخصيةبصفاتهممعينين

المرأةمركزلجنةحولالذى(A)11رقمالقرار1946/6/21فىواالجتماعىاالقتصادىالمجلساعتمد-

يلقملماوهوحكوماتهم،أعضاؤهايمثلأىحكوميةلجنةإلىحولهاكمامباشرة،تتبعهرئيسيةلجنةإلى
.الحكومىغيرطابعهابقاءتفضلكانتالتىالحكوميةغيرالمنظماتمنترحيبا

دولة45ممثلىتضموهى.المجلسإلىالمرأةحقوقتعزيزبشأنوتقاريرهاتوصياتهااللجنةترفع-
.سنواتأربعمدتهالعضويةالعادلالجغرافىالتوزيعلمبدأوفقاالمجلسينتخبهم

النساءمنالمقدمةالشكاوىبنظروتعنىأعضائها،منخمسةتضمعملمجموعةباللجنةوتوجد-

.بالدهنفىلالنتهاكحقوقهنتعرضبشأن

.سريةغيرأوسريةتكونأنالشكاوىلهذهويمكن-

رساتلمماثابتا  نمطا  تمثلكانتإذاماتقريربغيةالشكاوىتدارسعلىالمجموعةدورويقتصر-

فيهترفعذلكثبتماوإذا.بعينهادولةفىوليسعامةبصفةالمرأةلحقوقانتهاكاتأوتمييزية

تصادىاالقالمجلسإلىتقريرهافىللموضوعاإلشارةتودكانتاذاماتقررالتىاللجنةإلىتقريرا
.واالجتماعى



ىوالشكاوالمرأة،مركزلجنةإلىالمقدمةالشكاوىبينالفروقتتضح،تقدممما-

النحوعلىوذلك،(الشكاوىمجموعة)1503اإلجراءإطارفىتقديمهايجرىالتى

:التالى

اكهنكانإذامااستشفافهوالشكاوىتلكلدراسةالمرأةلجنةتصدىمنالهدفأن- أ

استبيانهو1503اإلجراءمنالهدفبينماالعالم،حولالمرأةحقوقالنتهاكعامنمط

.بعينهادولةفىاإلنسانحقوقالنتهاكعامنمطهناككانإذاما

عمالمرأةمركزلجنةتعاملينتهىحيثاآلليتين،منكلتقريرمساريختلف-ب

1503اإلجراءيأخذبينماالمجلس،إلىالمقدمتقريرهافىإليهباإلشارةالموضوع

حقوقاعأوضبإدانةقرارا  اإلنسانحقوقمجلسبإصدارينتهىقدتعقيدا  أكثرمسارا

.بعينهادولةفىاإلنسان



Commission:الجنائيـةوالعدالةالجريمةمنعلجنة- on Crime Prevention and Criminal Justice

المجلسينتخبهمدولة40وتضم،1/1992بقراره1992/2/6فىاللجنةواالجتماعىاالقتصادىالمجلسأنشأ

نعممجالفىللمنظمةالمشورةتقدموهىسنوات،ثالثمدتهالعضويةالعادلالجغرافىالتوزيعمبدأأساسعلى

اإلقليميةالمراكزعملوتنسقالجريمة،لمنعالمتحدةاألممبرنامجتنفيذتتابعكماالجنائية،العدالةوإنفاذالجريمة

بحقوقعهموتمتالمتهمينلمعاملةالدوليةبالمعاييرااللتزاممتابعةأيضااختصاصهافىويدخل.بالموضوعالمعنية
.التطبيقواجبةاإلنسان

الممارسـات اإلسرائيـليـة فى األراضـى  المحتلــةلجنــة -

التىاإلسرائيليــةالممارساتفىللتحقيق2443رقمالمتحدةاألممالعامةالجمعيةبقرار1968عاماللجنةأُنشئت-

إلىتقاريرهاوتقدمالمحتلة،واألراضىبالمناطقالعربالمواطنينوباقىالفلسطينىللشعباإلنسانحقوقعلىتؤثر
.(االستعماروتصفيةالخاصةالسياسيةاللجنة)الرابعةاللجنةخاللمنالعامةالجمعية

تقوميةميدانزياراتعلىاعتماداتقاريرهاتعدفإنهالذاالمحتلة،باألراضىأعمالهابممارسةللجنةإسرائيلتسمحال-

إلىتندتسكمااإلسرائيلية،الممارساتعنشهاداتهمإلىلالستماعالمحتلةاألراضىخارجالالجئينتواجدلمناطقبها
.بهاالموثوقالحكوميةغيروالمنظماتاإلعالميةالمصادر

غيرقوقهلحالفلسطينىالشعبممارسةلجنةوهىالفلسطينى،الشعببحقوقتُعنىأخرىلجنةإلىاإلشارةتجدر-

لتمكينبرنامجوضعوهىأساسيةبوالية1975عام3376رقمالعامةالجمعيةبقرارأنشئتوالتى،للتصرفالقابلة

منفنيامادعاللجنةوتتلقىوالسيادة،الوطنىواالستقاللالمصيرتقريرفىحقوقهممارسةمنالفلسطينىالشعب

هذهعملأنظةمالحوتتعين،العامةالجمعيةإلىسنوياتقاريرهاتقدموهىالسكرتاريةفى"الفلسطينيةالحقوققسم"

تنظيمفىتتركزأنشطتهاغالبيةأنحيثالتقنى،بالمعنىاإلنسانحقوقبحثإطارفىيدخلالـأهميتهعلىـاللجنة

كلمن11/29فىتعقدهالذىالخاصاالجتماعمقدمتهاوفىالفلسطينية،للحقوقللترويجدوليةواجتماعاتمؤتمرات
.الفلسطينىالشعبمعالتضامنيومبمناسبةعام



السكرتاريــــــــة

المتحدةلألممالعامالسكرتير-1

ماألمأجهزةلهتوكلهاالتىبالوظائفبالقيامالعامالسكرتيرالمتحدةاألممميثاقمن98المادةكلفت

اتهديدرأيهفىتمثلمسألةأيةإلىاألمنمجلسنظريلفتأن99للمادةوفقالهويحق.الرئيسيةالمتحدة

.الدوليينواألمنللسلم

األمملعممجاالتمنبأىتتعلقمسألةأيةفىبدلوهاإلدالءالعامللسكرتيريجوزفإنهذلك،ضوءعلى

.اناإلنسلحقوقالسامىالمفوضعملعلىويشرفيعينأنهكما.اإلنسانحقوقذلكفىبماالمتحدة

المفوض السامى لحقوق اإلنسان -2

بالمسئوليةالسامىالمفوضاختصالذى،1993لعام141/48رقمالعامةالجمعيةبقرارالمنصبأنشئ

السامىالمفوضمهامالقرارفّصلكما.العامالسكرتيرإشرافتحتاإلنسانحقوقأنشطةعنالرئيسية

رارالقسمحكما.اإلنسانحقوقواحترامتعزيزمجالفىالمتحدةاألممأنشطةتنسيقحولكلهاوتدور

.اإلنسانحقوقاحتراملضمانالحكوماتمعحواربإجراءالسامىللمفوض



:التاليةاإلداراتوتتبعهجنيف،فىالمتحدةاألممبمقرالسامىالمفوضمكتبيقع-

.التنميةفىالحقلضمانالمحرزالتقدمويتابعالتنمية،فىوالحقللبحثفرع-1

.العملومجموعاتاللجانلدوراتباإلعدادويختصالمعاونة،الخدماتفرع-2

دول،المعالتعاونبرامج)اإلنسانحقوقمجالفىالموضوعىالجانبويتولىوالبرامج،األنشطةفرع-3

مجالفىىالميدانالمتحدةاألممتواجداإلنسان،حقوقصناديقالخاصين،والمقررينالحقائقتقصىبعثات

.(اإلنسانحقوق

.اإلنسانلحقوقالتعاقديةاللجانفرع-4

.والموظفينالميزانيةمسائليتولىإدارى،قسم-5

مكتب نيويورك، ويرأسه موظف دولى بدرجة مساعد للسكرتير العام لألمم المتحدة، ويمثل المفوض-6

.نيويوركالسامى فى االتصاالت مع الدول وباقى أجهزة األمم المتحدة بالمقر الرئيسى للمنظمة فى 

.للتجديدقابلةأعوامأربعةالسامىالمفوضوالية-

Under-Secretaryالمنظمةعامسكرتيروكيلدرجةفىالوظيفىالسلمفىويأتى- General

(USG)،عامسكرتيرمساعدبدرجةنائبولهAssistant-Secretary General (ASG)



صناديق األمم المتحدة الطوعية واالئتمانية لحقوق اإلنسان-3

علىإنفاقهاوتتولىالحكومية،غيروالمنظماتواألفرادالحكوماتمنالتبرعاتالصناديقهذهتتلقى

نتهاكامنالمتضرريناألشخاصمعاونةكانتسواءبها،للقيامصندوقكلأنشئالتىالمحددةاألنشطة

.اإلنسانحقوقمفاهيمأحدوتعزيزلبحثأوما،مجالفىاإلنسانحقوق
:الصناديقمننوعانوهناك

:صناديقوهىمباشرة،العامللسكرتيرالتابعةالصناديق-

التعذيب،ضحايا

،األفرادفىاإلتجارضحايا

،العبوديةمنالمعاصرةاألشكال

،األصليينالسكان
.األصليينالعالملسكانالدولىالعقد

:اإلنسانلحقوقالسامىالمفوضلمكتبالتابعةالصناديق-

اإلنسان،حقوقمجالفىالفنىوالتعاوناالستشاريةالخدمات

،السامىالمفوضمكتبأنشطةدعم

رواندا،فىاإلنسانحقوق
.العنصرىوالتمييزالعنصريةلمكافحةالثالثالعقدعملبرنامج



الفنـــــــــىالتعــاون-4

القدراتءببنايتعلقفيماطلبهاعلىبناءللدولالمشورةالفنىللتعاونالمتحدةاألممبرامجتقدم-

.القانونحكموإتباعاإلنسانحقوقباحترامالصلةذاتالوطنيةوالهياكل

إنشاءودعمالوطنية،والسياساتالقوانينفىاإلنسانلحقوقالدوليةالمعاييرتضمينعلىوتشجع-

.القانونوحكموالديمقراطيةاإلنسانحقوقوحمايةتعزيزعلىقادرةوطنيةمؤسسات

وتقديموندواتعملوورشتدريبيةبرامجوتنظيماستشاريين،خبراءإيفادشكلالتعاونهذايأخذ-

.دراسيةمنح

خاصىطوعصندوقمنوكذلكللمنظمة،العاديةالميزانيةمنالتمويلالفنىالتعاونبرامجوتتلقى-

لحقوقالسامىالمفوضإشرافتحتالبرامجتلكوتعمل،1988عامعملهوبدأالغرضلهذاأنشئ

.بمكتبهوالبرامجاألنشطةفرعخاللمناإلنسان



:الميدانــىالتواجــد-5

ولةدفىالمتحدةاألممأجهزةبهاتقومالتىاألنشطةمنظومةهوالميدانىالتواجد-

.بهاإلنسانحقوقوحمايةتعزيزبهدفمعينإقليمأو

ةالمتحداألممعملياتفىاإلنسانبحقوقالخاصالشقعلىالمفهوموينطبق-

.السالملحفظ

ال،وأنجوالمحتلة،الفلسطينيةاألراضىفى)وطنيا  مكتبا  (11)وللمفوضية-

والمكسيك،وجواتيماال،وكولومبيا،وبوليفياوكوسوفو،وأوغندا،وتوجو،

.العالمحولإقليميةمكاتب(8)لهاأنكما،(ونيبالوكمبوديا،

يثبحالماضية،السنواتخاللالميدانىالمتحدةاألممتواجدومرجعيةشكلتطور-

لحقوقانتهاكاتتشملطارئةألوضاعإستجابةالميدانىالتواجديأتىأنيمكن

األممأجهزةأحدمنبتكليفوذلك(ويوغوسالفياروانداحالتىفىكما)اإلنسان

.اإلنسانحقوقمجلسأوالمتحدةلألممالعامةالجمعيةمثلالمعنيةالمتحدة

امىالسالمفوضمكتببيناتفاقعلىبناءالميدانىالتواجديأتىأنيمكنكما

.(الوطنيةالمكاتبمثل)المعنيةوالدولة



:اإلنسـانبحقــوقعملهــــايتصلأخـرىأجهـزة-

حقوقبموضوعاتأخرىأوبصورةعملهايتصلالتىالمتحدةاألممأجهزةمنآخرعددهناك
:أهمهاومناإلنسان،

(:  هيئة األمم المتحدة للمرأة (UN Womenهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة -1

السكرتاريةأجهزةكافةتجميعبهدفالعامةالجمعيةمنبقرار2010يوليوفىإنشاؤهاتموقد

وميةالحكلألجهزةالفنىالدعمبتقديمالجديدالجهازليُعنىالمرأةحقوقتعزيزمجالفىالعاملة

تطبيقعلىاألعضاءالدولمعاونةوكذلكأعاله،إليهاالمشارالمرأةمركزلجنةمثلبالمنظمة،

المتحدةماألمنظامالتزاممدىمتابعةإلىباإلضافةالجنسين،بينالمساواةمجالفىالدوليةالمعايير

هذافىالمختلفةاألجهزةبينالتنسيقوضمانالمرأة،تمكينمجالفىوالتزاماتهتعهداتهبأداءذاته

.الشأن

:اإلقليميـةاللجــان-2

ىفواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةجهودلدفعواالجتماعىاالقتصادىالمجلسأنشأهالجانوهى

:هىاللجانوهذهمحددة،جغرافيةبمنطقةمنهاكلاختصاصمعالعالم،مناطقمختلف



ESCWAآسيــاغربلدولواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنة- أ

ECAألفريقيـااالقتصاديةاللجنة- ب

ESCAPالهادئوالمحيطآلسيــاواالجتماعيةاالقتصاديةاللجنة- ج

UNECEألوروبـــــااالقتصاديةاللجنة- د

ECLACالكاريبـىالبحرومنطقةالالتينيـةألمريكااالقتصاديةاللجنة- هـ

مثل:المتحـدةاألمـموصناديـقبرامج-3

،(UNICEFيونيسف)للطفولةالمتحدةاألممبرنامج-

،(UNHCR)الالجئيـــنلشئونالسامىالمفوض-

،(UNCTADأنكتاد)والتنميةللتجارةالمتحدةاألمممؤتمر-

،(UNDP)للتنميـــةالمتحدةاألممبرنامج-

.الخ...........((UNEPللبيئـــةالمتحدةاألممبرنامج-



:(التعاهدية)التعاقديةاآلليات–ب

.بأحكامهامااتفاقيةفىاألطرافالدولإلتزاممدىلمتابعةالمنشأةاللجانهى-

تدابيرمناتخذتهومالالتفاقيةتنفيذهاخطواتعندوريا  الدولتقدمهاالتىالتقاريرتدرسوهى-

ممثلىمعالتقريراللجنةتناقشحيثحقوق،مناالتفاقيةعليهنصتبمامواطنيهاتمتعلضمان

.تعقيباتأومالحظاتشكلفىتقييما  وتصدرالمعنية،الدولة

.االتفاقيةلموادتفسيراتتضمنعامةتوصياتأوتعليقاتإصداريمكنهاكما-

.للمنظمةالعامةالجمعيةإلىأعمالهاعنسنويا  تقريرا  اللجنةوترفع-

الدولةامإلتزمستوىإزاءقلقهاعناللجنةإعرابأوالمعنية،الدولةألداءانتقاداتالتقييميتضمنقد-

منبهقامتماالىالتتقريرهاوتضمينتلك،االنتقادمسبباتالدولتالفىويُنتظر.االتفاقيةبأحكامالعضو

التىجابيةااليبالخطواتإشادةأيضاالتقييميتضمنماوعادةاالتفاقية،إطارفىبأدائهالالرتقاءخطوات

.االتفاقيةبموجببالتزاماتهاالوفاءطريقعلىبهاقامتقدالمعنيةالدولةتكون



صيةالشخبصفاتهمانتخابهمويتماألطراف،الدولجنسيةيحملونالخبراءمنعددا  لجنةكلتضم-

غيرافتراضوهواالتفاقية،إنفاذفىبأكملهالدولىالمجتمعتمثيلفيهميُفترضحيثالوطنية،وليست

اللجنةويةبعضمواطنيهافوزعلىتعملالتىالحكوماتخاللمنيأتىالخبراءوانتخابترشيحألنواقعى

العمللخبيرابمقدوريكونأنيُستبعدلذا.الدولباقىمعتأييدتبادلوصفقاتانتخابية،حمالتخاللمن

.الدولباقىمعالثنائيةعالقاتهاوطبيعةبالدهسياساتعنبمعزلتامةباستقاللية

منةشفويأومكتوبةشهاداتعلىعملهافىاللجانتعتمدالدول،منالمقدمةالتقاريرإلىوباإلضافة-

مكتبمنيا  وإدارفنيا  دعماتتلقىوهى.باالتفاقيةالصلةذاتالمجاالتفىالعاملةالمدنىالمجتمعمنظمات

.اإلنسانلحقوقالسامىالمفوض

حيثقط،فعليهماتقتصربخاصية،التعذيبمناهضةو،المرأةضدالتمييزعلىالقضاءلجنتاتتميز-

اقيتيناالتفمنأىفىالواردةللحقوقمنظمةانتهاكاتمنيقعقدمابشأنسريةتحقيقاتإجراءيمكنهما

.منهماأىفىعضودولةأرضعلى



تقاريرهاتقديمفىالدولبعضتتأخرإذدورية،بصفةتقاريرهاتقديمفىتنتظمالالدولمنوكثيرا  

فىعقابيةآليةوجودعدمإلىذلكومرجعالمعنية،اللجانإلىمجمعةتقاريرتقدمثمعديدة،لسنوات

امااللتزالدولةمناشدةهوالمعنيةاللجنةتملكهماوغايةتقاريرها،تقديمفىالمتأخرةالدولمواجهة

يسعىقدتقريرهاغيابوفىإلتزامها،مدىومتابعةالمقررة،مواعيدهافىتقاريرهابتقديممستقبال  

قاريرها،تتقديمفىاالنتظامعدمجراءصورةبأىتتضررالالدولةأناليعنىهذاولكن.إلدانتهاالبعض

فىاماالنتظأنكماالدولية،بالتزاماتهاالوفاءعلىحريصةكدولةبصورتهاضرراالتأخيريلحقحيث

.UPRالدوريةالمراجعةإطارفىللدولةالمساءلةأوجهأحدأصبحالتقاريرتقديم

التعاقديةاآللياتكافةلدمجسعت(2008-2004)اإلنسانلحقوقالسامىالمفوضمنصبأربورلويزالكنديةتولىعند-

وذلكة،الدولتقدمهموحدتقريرخاللمنمجمعةبصورةاالتفاقياتبكافةالدولإلتزاممدىمتابعةتتولىواحدةآليةفى

هذافقأخوقداألخرى،دوناآللياتبعضإلىالتقاريرتقديمتأخرمسألةعلىوالتغلبالدولعنالعبءتخفيفبدعوى

عجميأماممسئولةالدولكافةأنيفترضاآللياتدمجأنأهمهاعمليةألسبابالدولمنالعديدعارضتهحيثالمسعى،

مساءلةجوزيفالاليها،الدولةانضمتالتىباالتفاقيةالمعنيةاآلليةأمامفقطمسئولةالدولةأناألمرواقعبينمااآلليات،

تفردعلىحفاظا  المقترحهذاأنفسهمالتعاقديةاآللياتأعضاءعارضكمالها،تنضملمباتفاقيةتختصآليةأمامالدولة

.محددبموضوعواختصاصهمنهاكلعملإطار



ا -التعاقديـةواآلليـات- :هى-النفاذحيزاتفاقياتهادخوللتاريخوفقا

(  CERD) العنصـرىلجنة القضـاء على التمييــز -1

شكالأكافةعلىللقضاءالدوليةاالتفاقية"فىاألطرافالدولمنالمقدمةالتقاريربنظرتختص

الدولعلىويتعين1969عامالنفاذحيزودخلت1966عاماعتمدتالتى"العنصرىالتمييز

.خبيرا  (18)تضمالتىاللجنةإلىسنواتأربعكلمرةالوطنىتقريرهاتقديماألطراف

( CESCR)لجنة الحقوق االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافيـة -2

اديــة العهد الدولى للحقوق االقتص"تنظر فى التقارير المقدمة مرة كل خمس سنوات من الدول األطراف فى -
.خبيرا  ( 18)وتضم 1976ودخل حيز النفاذ عام 1966الذى ابرم عام " واالجتماعيـــة والثقافيــة

موجببتنشألموالسياسية،المدنيةبالحقوقالمعنيةاللجنةعكسعلىاللجنة،هذهأنمالحظةوتجدر-

يحتاجمسألةوهى،17/1985رقمواالجتماعىاالقتصادىالمجلسقرارأنشأهاوإنماذاته،الدولىالعهد

علىالمتقدمةالدولحرصإطارفىجاءتوإنالدولى،للعهدالتحضيريةاألعمالإلىالرجوعإلىتفسيرها
.والسياسيةالمدنيةالحقوقمنأدنىمرتبةفىووضعهاالحقوقمنالمجموعةتلكتهميش



(HRC) اللجنة المعنية بحقـوق اإلنسـان -3

العهثثد الثثدولى للحقثثوق المدنيــثثـة "تبحثثث كثثل خمثثس سثثنوات التقثثارير المقدمثثة مثثن الثثدول األطثثراف فثثى 

.خبيرا  ( 18)، وتضم 1976ودخل حيز النفاذ عام 1966الذى اعتمد عام " والسياسيـــة

CEDAW)) لجنة القضـاء على التمييــز ضد المـرأة-4

لقضثاء اتفاقيثة ا"خبيرا يفحصون التقارير المقدمة كل أربع سنوات من الثدول األطثراف فثى ( 23)تضم 

.  1981ودخلت حيز النفاذ عام 1979التى اعتمدت عام " على كافة أشكال التمييـــز ضد المـرأة

(CAT) ة التعذيـب ـلجنة مناهض-5

روب اتفاقية مناهضــة التعذيـــــب وباقى ض"خبراء وتراقب مدى إلتزام الدول األطراف بأحكام ( 10)تضم 

ودخلثت حيثز النفثاذ عثام 1984التى اعتمدت عثام " المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية أو المهينة

. ، وذلك بمراجعة التقارير الوطنية التى تُقدمها الدول مرة كل أربع سنوات1987



( CRC) لجنة حقـوق الطفـل -6

قثـوق اتفاقيثة ح"خبيرا وتنظر فى التقارير المقدمة مرة كل خمس سنوات من الدول األطرف فى ( 18)تضم 

.1990ودخلت حيز النفاذ عام 1989التى اعتمدت عام " الطفــل

CMW)) لجنة حماية حقوق العمـال المهاجريـن و كافة أفراد أسرهـم -7

نوهثا غالبيثة من الجدير بالتأمل أن اللجنة المعنية بهذه االتفاقية التى تُهم الدول الناميثة التثى يمثثل مواط-

العمال المهاجرين، هثى أقثل االتفاقيثات الدوليثة مثن حيثث عثدد األعضثاء، فقثد احتاجثت بعثد اعتمادهثا عثام

.  إلى ثالثة عشر عاما  إلستكمال التصديقات الالزمة لدخولها حيز النفاذ1990

قثديمها خبراء ينظرون فثى التقثارير الوطنيثة التثى تطالثب االتفاقيثة الثدول األطثراف بت( 10)تضم اللجنة -

. للجنة مرة كل خمس سنوات

(CRPD)لجنـة حقـوق األشخاص ذوى اإلعاقـة  -8

.2008مايو 3، ودخلت حيز النفاذ فى 2006اعتمدت اتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة فى ديسمبر -

.ع سنواتخبيرا يفحصون التقارير الوطنية التى يتعين على الدول األطراف تقديمها مرة كل أرب( 12)تضم -



ا  اإلنسانحقوقلحمايةالقضائيةالدوليةاآلليات-ثانيا

العدل الدوليةمحكمة -1

، الثذي محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس لألمم المتحدة، وهي تعمل وفقا  لنظامها األساسي

األول قضثائي : وتمارس المحكمة نوعين من االختصاص(. من الميثاق92م)هو جزء ال يتجزأ من الميثاق

. وتختص بمقتضاه بالنظر في الدعاوى التي ترفع أمامها، وللدول فقط رفع مثل هذه  الدعاوى

طلثب وبمقتضاه يجثوز ألي مثن الجمعيثة العامثة أو مجلثس األمثن أن يفهو إفتائي : االختصاص الثانيأما -

المرتبطثة وأيضا  لسائر فروع المنظمثة والوكثاالت المتخصصثة. من المحكمة الفتوى في أية مسألة قانونية

ض بها، ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت أن تطلب مثن المحكمثة الفتثوى فيمثا يعثر

وقثثد صثثرحت الجمعيثثة العامثثة لجميثثع الوكثثاالت . لهثثا مثثن المسثثائل القانونيثثة الداخلثثة فثثي نطثثاق أعمالهثثا

.بطلب الفتوى من المحكمة–باستثناء اتحاد البريد العالمي –المتخصصة 



ضهايعرالتيالقضاياجميعتشملالمحكمةواليةأنعلىللمحكمةاألساسيالنظاممن34المادةوتنص-

اقياتاالتففيأوالمتحدةاألممميثاقفيعليهالمنصوصالمسائلجميعتشملكماالمتقاضون،عليها

بحقوقخاصةمنازعاتعرضإمكانيةأمامقانونيعائقأييوجدفالهناومن.بهاالمعمولوالمعاهدات

ذهبهالمتعلقةالمسائلمنالعديدإلىالمحكمةتطرقتالواقعيةالناحيةمنبل.المحكمةأماماإلنسان

فيلحقواالجنس،إبادةوجريمةالعنصري،التمييزأمثلتهاومناالستشارية،وآرائهاأحكامهافيالحقوق

وصبخصأوعامة،بصفةإماالمسائلهذهالمحكمةعالجتوقد.الحياةفيالحقوحمايةالمصير،تقرير
.بعينهاالحقوقمنمجموعةأوحق

ةالمتحداألممإطارفيأبرمتالتياإلنسانلحقوقالدوليةاالتفاقياتمعظمأنبالذكرالجديرومن-

علقويتاألطرافبينيحدثنزاعأيالدوليةالعدلمحكمةإلىيحالأنبمقتضاهيجوزأحكاما  تتضمن
.النزاعأطرافمنأيطلبعلىبناءللمحكمةاألمرإحالةويتم.تطبيقهاأوالمعاهدةبتفسير

للمرأةيةالسياسبالحقوقالخاصةواالتفاقيةعليها،والمعاقبةالجماعيةاإلبادةجريمةمنعاتفاقيةمثل

حقوقمايةحواتفاقيةالتعذيب،مناهضةواتفاقيةالمرأة،ضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءواتفاقية
.المهاجرينالعمال

تشكلواقعةوأيالدولي،القانونمسائلمنمسألةوأيالدولية،المعاهداتبتفسيرتختصفالمحكمة-

تبطترالمسائلهذهأنشكالدولي،التزامالنتهاكنتيجةالواجبوالتعويضدولي،اللتزامانتهاكا  

الناحيةنوماإلنسانحقوقموضوعاتفيتنظرالمحكمةأنيعنيماوهواإلنسانبحقوقوثيقا  ارتباطا  

حمايةلمثاالستشاريةوآرائهاأحكامهافياإلنسانحقوقمسائلمنالعديدإلىالمحكمةتطرقتالواقعية
.الجنسإبادةوجريمةالعنصري،والتمييزاإلنسانيالدوليوالقانونالمصير،تقريرفيالحق



:الدوليةالجنائيةالمحكمة-2

النفاذحيزودخلت1998يوليوفيبروماابرمتدوليةاتفاقيةبموجبالدوليةالجنائيةالمحكمةانشأت

لهااألساسيالنظامعلىدولة60تصديقبعد2002يوليومنإعتبارا  

منصلحةمتمسالتيخطورة  الدوليةالجرائمأشدمرتكبيمحاسبةفيالدوليةالجنائيةالمحكمةتختص

الجرائمللمحكمةاألساسيالنظاممن(5)المادةوحددت.حمايتهاإلىالدوليالقانونيسعىالتيالمصالح

.اإلنسانيةضدالجرائم،والجماعيةاإلبادة،والعدوان،والحربجرائم:وهيبنظرهاتختصالتي

:الحربجرائم 

.وأعرافهاالحربقوانينمخالفة  نزاعأيخاللترتكبالتيالجرائمبأنهاالحربجرائمتعّرف-

ةعدتشملالحربجرائمأنلتبينالدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيالنظاممن(8)المادةوجاءت-
.النطاقواسعةارتكابعمليةإطارفيأوعامةسياسيةخطةإطارفيترتكبانتهاكات

:العدوانجرائم 

لدفاعاحاالتباستثناءالدوليالقانونأشخاصأحدقبلمنالقوةإلىلجوءكلالعدوانبجريمةيقصد

حقأجلمنالمسلحالكفاحعنفضال  المتحدة،األمممنبطلبالمسلحةالقواتواستخدامالشرعي
.مصيرهاتقريرفيالشعوب



:اإلنسانيةالجرائم ضد 

وتحصلينالمدنيالضحايامنكبيرا  عددا  تستهدفالتياالعتداءاتبأنهااإلنسانيةضدالجرائمتعّرف
.مدروسمخططأومحددةسياسةضمن

عددةمتإنسانيةالأفعالبأنهااإلنسانيةضدالجرائمعّرفتللمحكمةاألساسيالنظاممن(7)المادةإن

وقتفيينيالمدنالسكانمنمجموعةأيةضدموجهمنهجيأوالنطاقواسعهجوممنكجزءترتكب
:باآلتياإلنسانيةضدالجرائمصفةعليهاتنطبقالتياألفعالحددتكماالسلم،أوالحرب

.العمدالقتل-1

.اإلبادة-2

.االسترقاق-3

.للسكانألقسريالنقلأوالسكانإبعاد-4

.الدوليللقانوناألساسيةالقواعديخالفبماالبدنيةالحريةمنشديدحرمانأيأوالسجن-5

.التعذيب-6

أيأوي،ألقسرالتعقيمأوألقسريالحملأوالبغاء،علىاإلكراهأوالجنسي،االستعبادأو،االغتصاب-7
.الخطورةمنالدرجةهذهمثلعلىالجنسيالعنفأشكالمنأخرشكل

أثنيةأوقوميةأوعرقيةأوسياسيةألسبابالسكانمنمحددمجموعأومحددةجماعةأيةاضطهاد-8
.الدوليالقانونيجيزهاالأخرىأسبابأيةأوالجنسبنوعمتعلقةأودينية،أوثقافيةأو

.لألشخاصألقسرياالختفاء-9

.العنصريالفصلجريمة-10

خطير  ذىأفيأوشديدةمعاناةفيعمدا  تتسببالتيالمماثلالطابعذاتاألخرىالالإنسانيةاألفعال-11
.البدنيةأوالعقليةبالصحةأوبالجسميلحق



:الجماعيةاإلبادةجرائم

.الجرائمجريمةوبأنهاجسامةالدوليةالجرائمأشدأنهاالجماعيةاإلبادةجريمةتوصف

جريمةأنخاللهأعلنتالذي((1-د)96)المرقمقرارها1946عامالمتحدةلألممالعامةالجمعيةوأصدرت

أنشأتثمومنالمتمدن،العالمويدينهاوأهدافهاالمتحدةاألممروحمعتتعارضدوليةجريمةالجماعيةاإلبادة

لعام((3-د)ألف260)المرقمقرارهاإلىاستنادا  عليهاوالمعاقبةالجماعيةاإلبادةجريمةمنعاتفاقية

اإلبادةجرائموعّرف.االتفاقيةهذهمن(2)المادةنصالدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيالنظاموتبنى1948

كليا  هالكا  إهذهبصفتهادينية،أوعرقيةأوأثنيةأوقوميةجماعةأهالكبقصدترتكبالتياألفعالبأنهاالجماعية

.باآلتيالمذكورةالجرائمصفةعليهاتنطبقالتياألفعالحددتكماجزئيا ،أو

.الجماعةأفرادقتل-1

.الجماعةبأفرادجسيمعقليأوجسديضررإلحاق-2

.جزئيا  أوكليا  الفعليإهالكهابهايقصدمعيشيةألحوالعمدا  الجماعةإخضاع-3

.الجماعةداخلاإلنجابمنعتستهدفتدابيرفرض-4

.أخرىجماعةإلىعنوةالجماعةأطفالنقل-5



:إقليميةآليات-ثالثا  

نساناإللحقوقاإلقليميةاالتفاقياتتطبيقلمراقبةالمنشأةوالهيئاتاألجهزةوهي
:هاأمثلت،ومنمشتركةثقافيةأوجغرافيةبروابطترتبطالتيالدولبينالمبرمة

:اإلنساناألوربية لحقوق المحكمة -

فيالمبرمةاناإلنسلحقوقاألوربيةاالتفاقيةفياألطرافاألوربيةالدولتنفيذلمراقبةالمنشأةاآلليةوهي

مةالمحكتعدكمااإلنسان،لحقوقعامةإقليميةاتفاقيةأولتعدوالتي،1950عاماألوروبيةالدولإطار

لعالمياالمستوىعلىاإلنسانحقوقحمايةآللياتفعاليةاألكثرالنموذجهياإلنسانلحقوقاألوروبية

فياألطرافالدولمندولةانتهاكماتمإذاإليهااللجوءفيفردأيحقمننظامهايتيحهلمانظرا  

ارجيةالخوزراءمنمشكلةالمستوىرفعيةلجنةأحكامهاتنفيذوتتولىبها،الواردةللحقوقاالتفاقية

منكمةالمحوتتالفبفرنساستراسبورجبمدينةالمحكمةمقرويقعأوروبا،مجلسفياألعضاءبالدول

.مستقلةبصفةمهامهمألداءاألطرافالدولمناختيارهميتمقاضيا  40



اإلنسانلحقوقاألمريكيةالمحكمة-

،1969ملعااإلنسانلحقوقاألمريكيةاالتفاقيةتنفيذلمراقبةالمنشاةاآلليةوهي

انسبميثاق)أيضا  تسمىوالتياألمريكيةالدولمنظمةإطارفيفيوالمبرمة

مقرهاويقع1979عامالمحكمةوأنشئت،االتفاقيةهذهلنصوصوفقا  (خوسيه

تفاقيةاالفيالحالهوكما-لألفراداليمنحنظامهاأنإال،بكوستاريكاخوسيهبسان

لجنةإلىشكاواهمتقديماألفرادعلىيتعينإذالمحكمةأمامالشكوىحق-األوربية

والتييةاالتفاقلنصوصوفقا  إنشائهاتماإلنسانلحقوقاألمريكيةاللجنةتسمى

إلىىالشكوإحالةوللجنة،لهاالوديةالتسويةإلىوالسعيالشكوىدراسةتتولى

.لهاالوديةالتسويةفيوفشلهاثبوتهالدىالمحكمةهذه



:اإلنسانلحقوقاإلفريقيةاللجنة-

1981عاملوالشعوباإلنسانلحقوقاالفريقىالميثاقتطبيقلمراقبةالمنشأةاآلليةوهي

الدراساتءبإجرااإلنسانحقوقتعزيزعلىبالعملاللجنةتختصالميثاقلنصوصووفقا  .

إلىةإضافالحكومات،إلىالتوصياتورفعالدراسيةوالحلقاتالدوراتوتنظيموالبحوث

واردةالالحقوقمنأياألطرافالدولمنأيبانتهاكالمتعلقةالشكاوىبتلقياالختصاص

ولدىالهالوديةالتسويةإجراءإلىوتسعىالشكاوىهذهفياللجنةوتنظر،باالتفاقية

رؤساءمؤتمرإلىرفعهويتمالمعنيةالدولإلىيحالتقريرإعداداللجنةتتولىذلكتعذر

.األفريقيةوالحكوماتالدول

:اإلنسانلحقوقالدائمةالعربيةاللجنة-

،1968ديسمبرفي2443رقمالعربيةالدولجامعةمجلسقراربموجبالمنشأة

جلسمإلىورفعهااإلنسانبحقوقالصلةذاتاالتفاقياتمشروعاتبصياغةوتختص

نمإليهاتحالالتياإلنسانبحقوقالمتعلقةوالموضوعاتالقضاياودراسةالجامعة
.األعضاءالدولمنأوالعاماألمينمنأوالجامعةمجلس



:اإلنسانلحقوقالعربيةاللجنة

45بمادتهقرروالذي2004لعاماإلنسانلحقوقالعربيالميثاقتطبيقلمراقبةالمنشاةاآلليةوهي-

"العربيةاإلنسانحقوقلجنة"تسمىلجنةإنشاءعلىالنص

،السريباالقتراعالميثاقهذافياألطرافالدولتنتخبهمأعضاءسبعةمنتتكون-

كونوايأناللجنةلعضويةالمرشحينفيويشترطالميثاقفياألطرافالدولمواطنيمناللجنةوتؤلف-

تجردكلوبالشخصيةبصفتهماللجنةأعضاءيعملأنعلىعملهامجالفيالعاليةوالكفايةالخبرةذويمن

ونزاهة

،سنواتأربعلمدةاللجنةأعضاءويُنتَخب-

األطرافالدولمنتقديمهاالمقررالتقاريرفيبالنظرالميثاقمن48المادةلنصوفقا  اللجنةوتختص-

المحرزالتقدموبيانالميثاقفيعليهاالمنصوصوالحرياتالحقوقإلعمالاتخذتهاالتيالتدابيربشأن

.بهاللتمتع

شةلمناقالمعنيةالدولةيمثلمنبحضوراألطرافالدولتقدمهاالتيالتقاريردراسةاللجنةوتتولى-

ثمالميثاق،ألهدافطبقا  اتخاذهاالواجبالتوصياتوتقدممالحظاتهاوتبديالتقريراللجنةوتناقشالتقرير،

.لعامااألمينطريقعنالجامعةمجلسإلىوتوصياتهامالحظاتهايتضمنسنويا  تقريرا  اللجنةتحيل



:الحكوميةغيرالدوليةالمنظمات-رابعا  

ضاأيهناكوإنما،الدوليةاألجهزةفيالدوليالمستوىعلىاإلنسانحقوقبقضايااالهتمامينحصرال

:الخصوصعلىمنهاونذكرالقضايا،بهذهالمهتمةالحكوميةغيرالدوليةالمنظماتمنالعديد

الدوليةالعفومنظمة

عنفيهيعبر(األوبزرفر)فيمقاالالمحامينأحدنشرحينما1961سنةإلىإحداثهافكرةترجعوالتي

ومنفو،العأجلمندوليةبحملةللقيامويدعووأفكارهم،آرائهمبسببالعالمفيالمعتقلينلعدداندهاشه

:المنظمةهذهأهداف

علىايحرضوولمالعنفيستعملوالمالذينالسياسية،المواقفأوالرأي،أجلمنالمعتقلينمساعدةـ

.استعماله

.السياسيةالمحاكماتفيالقضائيةالضماناتتوفيرـ

.اإلعدامعقوبةإلغاءـ

.المهينةأووالقاسيةإنسانيةالالوالمعامالتالتعذيبإدانةـ

طبوعاتمعدةوتنشر،الدولمنالعديدفيفروعولهابلندن،الدوليةالعفولمنظمةالرئيسيالمقرويوجد

.العالمأنحاءمختلففياإلنسانحقوقأوضاعيرصدالذيالسنويالتقريرمنها



مثلاإلنسان،بحقوقتهتمحكوميةغيرأخرىدوليةمنظماتعدةوهناك

بجنيف،مقرهايوجدالتي،للحقوقيينالدوليةاللجنة

كسيل،ببرومقرهايوجدالتيالديمقراطيين،للحقوقيينالدوليةوالجمعية

،بباريسمقرهايوجدالتياإلنسانلحقوقالدوليةوالفيدرالية

HUMAN)اإلنسانحقوقمراقبةومنظمة RICHTS WATCH)التي

األمريكيةالمتحدةالوالياتفيمقرهايوجد

،العربالمحاميناتحادنذكرأنيمكنالعربيللوطنوبالنسبة

.اإلنسانلحقوقالعربيةوالمنظمة


