نظام منظمة األمم المتحدة
لحماية حقوق اإلنسان
د.بطاهر بوجالل
أستاذ القانون الدولي بجامعة ليون -فرنسا
بدأت حركة تجميع و تقنين حقوق اإلنسان مع جيل الحرب العالمية الثانية ,و مع نشأت منظمة األمم
المتحدة سنة  5491الذي أعطى ميثاقها ألول مرة قيمة ع المية لمبادئ حقوق اإلنسان ,و شدد على
العالقة الوثيقة بينها و بين صون السلم و األمن الدوليين ,و تعزيز التنمية االجتماعية و االقتصادية,
فجاءت الفقرة  3من المادة األولى من الميثاق لتوضح أن أحد مقاصد هذه المنظمة هو " تحقيق التعاون
الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصيغة االقتصادية و الثقافية و اإلنسانية و على تعزيز احترام
حقوق اإلنسان و الحريات األساسية للناس جميعا و التشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب الجنس
أو اللغة أو الدين و ال تفريق بين الرجال و النساء " .1وسعيا لتحقيق هذه األهداف " يتعهد جميع
األعضاء بأ ن يقوموا منفردين أو مشتركين ,بما يجب عليهم من عمل ,بالتعاون مع الهيئة إلدراك
المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة و الخمسين" بما في ذلك العمل على أن يشيع في العالم
احترام حقوق اإلنسان و الحريات األساسية للجميع ,بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ,و ال
تفريق بين الرجال و النساء ,و مراعاة تلك الحقوق و الحريات فعال ".2
ما فتئت حركة حقوق اإلنسان ,بعدد تبندي الجمعيدة العامدة لامدم المتحددة للعدالن العدالمي لحقدوق اإلنسدان
في 51كانون األول /ديسمبر  ,5491تتقدم و تتطور على الصعيد العالمي و اإلقليمي.

و قد ظهر على صع يد األمم المتحدة عددد البدأس بدن مدن الصدكوك و ا ليدات فدي مجدال حمايدة و
تطوير حقوق اإلنسان شكلت ما يعرف اليوم بمنظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

 1المادة  15من الميثاق
 2المادة  99من نفس الميثاق

آليات منظمة األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان
قامت منظمة األمم المتحدة منذ تأسيسها سنة  5491من انشأ نظام لحماية حقوق اإلنسان ,ركيزته
عدد ال بأس به من المواثيق ,و الصكوك التي تعتمد من أجل تنفيذها على نوعين من اآلليات:
تعاهدية و غير تعاهدية ,و مازال هذا النظام في تطور مستمر من أجل تفعيل هذه اآلليات و الوصول
بها إلى المبتغى و هو تعزيز و حماية حقوق اإلنسان على وجه المعمورة.

 اآلليات التعاهدية لحماية حقوق اإلنسانمن بين العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تبنتها األمم المتحدة هناك  4اتفاقيات فقط تنص على
آليات للتطبيق التي هي عبارة عن لجان تسهر على تنفيذ بنود هذه االتفاقيات و هي:
5د اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .اعتمدت من طرف الجمعية العامة لامم المتحدة
في  ,5451/51/15ودخلت حيز التنفيذ في  .5454/5/9أنشأت لجنة تسمى " لجنة القضاء على
التمييز العنصري ".
 1د العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أعتمد في  ,5455/51/55ودخل حيز التنفيذ
في  .5495/3/13أنشأ لجنة تسمى " اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ".
 3د العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية الذي أعتمد في ,5455/51/55
ودخل حيز التنفيذ في  . 5495/5/3أنشأ المجلس االجتماعي واالقتصادي لجنة تسهر على تنفيذ بنود
هذا العهد وفقا لق ارره رقم  5411/59بتاريخ  5411/1/11وتسمى هذه اللجنة " اللجنة المعنية بشأن
الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية ".

 9د االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها التي اعتمدت في ,5493/55/31
ودخلت حيز التنفيذ في  .5495/9/51أنشأت لجنة تسمى " ال فريق الثالثي لقمع جريمة الفصل
العنصري و المعاقبة عليها ".

 1د اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت في  ,5494/51/51و دخلت
حيز التنفيذ في  .5415/4/3أنشأت لجنة تسمى " لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ".
5د اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة,
اعتمدت في  ,5419/51/51ودخلت حيز التنفيذ في  .5419/4/3أنشأت لجنة تسمى " لجنة مناهضة
التعذيب ".

9د اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت في  ,5414/55/11ودخلت حيز التنفيذ في  .5441/4/1أنشأت
لجنة تسمى " اللجنة المعنية بحقوق الطفل ".

 1د االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية التي اعتمدت في ,5411/51/51
ودخلت حيز التنفيذ في  .5411/9/3أنشأت لجنة تسمى " لجنة مناهضة الفصل العنصري في األلعاب
".

4د االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدت في 5441/51/51
 ,ودخلت حيز التنفيذ في  .1113/9/5أنشأت لجنة تسمى " لجنة حماية حقوق جميع العمال

المهاجرين و أفراد أسرهم ".

 -51اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة لعام 1115م أنشأت لجنة تسمى " لجنة حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ".

 -55االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لعام 1115م أنشأت لجنة تسمى
" اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري "
تتألف هذه اللجان من خبراء مستقلين 1من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والمشهود لهم بالكفاءة العالية
في ميدان حقوق اإلنسان .ينتخب ون من قبل الدول األطراف في االتفاقية لمدة  9سنوات ,يتراوح عدد
خبراء اللجان من  51عضو في أغلب اللجان إلى  51في لجنة مناهضة التعذيب إلى  13في لجنة

القضاء على التمييز ضد المرأة و  51في لجنة مناهضة الفصل العنصري في األلعاب.

1

ماعدا في االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري و المعاقبة عليها و االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب

الرياضية فالخبراء هنا هم ممثلين للدول األطراف.

أما اختصاصات هذه اللجان فهي متنوعة ومتعددة .قد يتشابن بعضها وقد تنفرد بعض اللجان ببعض
االختصاصات  .لكن في ضوء التطور الحاصل على هذه ا ليات و التنسيق فيما بينها في اجتماعات
رؤساءها سنويا ,قد تعمم كل االختصاصات وتتوسع على كل اللجان .هذا ما نطمح إلين في المستقبل

القريب.

أوال :االختصاصات المشتركة بين اللجان
إن أهم االختصاصات التي تشترك فيها اللجان أو غالبيتها هي:اختصاص دراسة التقارير و إصدار
تعليقات عامة تفسر بنود االتفاقية أو بعضها.
ا) دراسة التقارير
تمثل الوظيفة األساسية للجنة في رصد تنفيذ الدول األطراف لبنود االتفاقية وذلك عن طريق دراسة
التقارير المقدمة من الدول األطراف دوريا وتسعى اللجنة من خالل هذه الدراسة إلى إقامة حوار بناء مع
الدول األطراف ,وتحاول باستخدام مجموعة من الوسائل ,تحديد ما إذا كانت المعايير الواردة في االتفاقية

مطبقة أم ال ,و التعرف على الصعوبات و العراقيل بغية تقديم المساعدة عن طريق االقتراحات و
التوصيات التي ترفع إلى الدول والى الجمعية العامة عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعي في
التقرير السنوي.
رغم أن هذه ا لية تعاني من عدة عراقيل كعدم التزام الدول بتقديم تقاريرها أو التأخير في تقديم هذه

التقارير و كذلك نوعية التقاري ر الرديئة و غير الكافية إلى جانب غياب هذه ا لية في عدة معاهدات
حقوق اإلنسان الهامة جدا كاتفاقية الوقاية و معاقبة جريمة اإلبادة لسنة  5491واالتفاقية الخاصة بالرق
لسنة  5415وغيرها.
إال أننا نستطيع الجزم بان هذه ا لية تؤدي عدة وظائف مهمة لترقية وحماية حقوق اإلنسان كوظيفة
االستعراض األولي ووظيفة الرصد ووظيفة رسم السياسات ووظيفة الرقابة العامة ووظيفة التقييم ووظيفة

االعتراف بالمشاكل ووظيفة تبادل المعلومات.1
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ب) إصدار التعليقات
لقد الحظت العديد من اللجان خالل مناقشتها لعدد من المسؤولين عند تقديم تقارير حكوماتهم تفاوتا
واضحا في تفسير عدد من مواد االتفاقية ,و انطالقا من كون أحد المهام المكلفة بها هذه اللجان هي
إعداد التعليقات العامة على مواد االتفاقية كلما دعت الحاجة و الضرورة إلى ذلك ,بدأت هذه اللجان

بإصدار شروح و تفاسير لبنود االتفاقية إلزالة كل لبس و شك يتعلق بهدف و معنى و مضمون
االتفاقية .فضال عن تحديد معاني المصطلحات الواردة بها.
يعتبر إصدار التعليقات مساهمة فعالة و وسيلة حاسمة األهمية إليجاد فقن وفهم مشترك لمواد االتفاقية
عند تطبيقها و عند إعداد التقارير و توفير أسلوب يسمح ألعضاء اللجان بالتوصل إلى اتفاق بتوافق

ا راء فيما يتعلق بتفسير المعايير التي تجسدها االتفاقية.

ثانيا :االختصاصات الخاصة ببعض اللجان
و تشمل هذه االختصاصات مسألة التحقيق و تقصي الحقائق واستالم البالغات الحكومية و استالم
البالغات الفردية .لكن من المؤسف أن بعض اتفاقي ات حقوق اإلنسان ال تشتمل على هذه
االختصاصات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية و االجتماعية و التقافية لعام 15455و

اتفاقية حقوق الطفل لعام 5414م وكان األجدر تعميمها على كل اتفاقيات حقوق اإلنسان.
ا) التحقيق و تقصي الحقائق

يقتصر ه ذا اإلجراء فقط على لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المادة  1من البروتوكول
االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و على

لجنة مناهضة التعذيب

بمقتضى المادة  11من اتفاقية مناهضة التعذيب و اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة .حيث أنن إذا تلقت اللجنة

معلومات موثوقا بها ترى أنها تتضمن دالئل لها أساس قوي تشير إلى أن انتهاكات تمارس على نحو

منتظم في أراضي دولة طرف د طالما لم تعلن الدولة المعنية إنها ال تعترف باختصاص اللجنة في هذا

 1لقد تم انشاء فريق عامل خاص ببلورة مشروع بروتوكول إضافي للعهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية و االجتماعية و التقافية
لعام 5455م خاص بالشكوى الفردية

الشأن د فإنها تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات ,و تحقيقا لهذه الغاية
إلى تقديم مالحظات بصدد تلك المعلومات و إذا استوجبت ضرورة التحقيق ,فانن يحق للجنة إيفاد عضو
أو أكثر من أعضاءها إلى أراضي البلد المعني لاللتقاء بالسلطات المعنية و ممثلي المنظمات غير

الحكومية ,و يقومون بزيارة أماكن االنتهاك وغيرها .و في هذه الزيارات الميدانية تسعى اللجنة دائما
للحصول على موافقة الدولة المعنية.

ب) استالم البالغات أو الشكاوى
سواء كانت من الحكومات أو من األفراد .إن هذا االختصاص تنفرد بن  1لجان تعاهدية هي كا تي:
د " لجنة القضاء على التمييز العنصري " ,بموجب االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز
العنصري التي اعتمدت في  5451/51/15ودخلت حيز التنفيذ في .5454/5/9
د " اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان " ,بموجب البرتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية و السياسية الذي اعتمد في  5455/51/55ودخل حيز التنفيذ في .5495/3/13
د " لجنة مناهضة التعذيب " ,بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي اعتمدت في  5419/51/51و دخلت حيز التنفيذ في
.5419/4/3
د " لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة " ,بموجب البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة الذي اعتمد في  5444/51/5ودخل حيز التنفيذ في .1111/51/19

د " لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم " ,بموجب االتفاقية الدولية لحماية
حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم التي اعتمدت في  5441/51/51ودخلت حيز التنفيذ في
1113/9/5
 " لجنة حقوق ذوي اإلعاقة " ،بموجب البروتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوياإلعاقة لعام 1115م
 " اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري "بموجب االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاصمن االختفاء القسري لعام 1115م

في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية والثقافية أعدت اللجنة مشروع
برتوكول اختياري يسمح بتقديم البالغات لكنن لم يعتمد رسميا بعد.
إن هذه اللجان أعاله تختص كلها في النظر في البالغات أو الشكاوى و على الرغم من وجود بعض
االختالفات اإلجرائية بين ا ليات الخمسة .إال إنها متشابهة كثي ار من حيث تصميمها وعملها .وتتلخص
مراحل سير الشكاوى الفردية من النظر في القبول الشكلي لها الى دراسة موضوعها و تحديد الوقائع تم
إصدار توصيات بشأنها ترفع الى الجمعية العامة لامم المتحدة.

 اآلليات غير التعاهديةمنذ تأسيسها تلقت لجنة حقوق اإلنسان كما هائال من الشكاوى الفردية و الجماعية حول انتهاكات حقوق
اإلنسان في العديد من الدول فما بين  5499د  5419تلقت ما يقرب من  51111شكوى وهذا العدد
تزايد ليصل بعض المرات إلى  11111شكوى في السنة .لكن لم تستطع لجنة حقوق اإلنسان من
دراستها و ذلك راجع لعدم اختصاصها في المسألة ولعدم وجود أساس قانوني يسمح لها بذلك .وظلت

األمور على هذه الحال مدة  11سنة حتى عام  5459عندما سمح للجنة حقوق اإلنسان ولجنتها الفرعية
لمنع التمييز وحماية األقليات من دراسة م سألة انتهاكات حقوق اإلنسان وحرياتن األساسية في أي جزء
من العالم وذلك وفقا للق اررين الشهرين للمجلس االقتصادي و االجتماعي  :القرار رقم  5131الصادر
في  5جوان  5459الخاص بإنشاء مقررين خاصين و فرق عمل و القرار  5113الصادر في  19مايو
 5491الخاص بالبالغات الفردية  .كما سمح المجلس االقتصادي و االجتماعي أيضا في العديد من

ق ارراتن للجنة مركز المرأة بتلقي و دراسة الشكاوى الخاصة باالنتهاكات الجائرة و التمييزية ضد المرأة.

أوال :اإلجراء  ( 5151اإلجراء السري )
وسمي باإلجراء  5113في اإلشارة إلى رقم قرار المجلس االقتصادي و االجتماعي الذي أنشأه .1وهو
إجراء سري يسمح بتلقي و دراسة الشكاوى التي تكشف باألدلة الموثوقة عن نمط ثابت من االنتهاكات

الجسيمة لحقوق اإلنسان ,في أي دولة في العالم سواء كانت عضو في األمم المتحدة أم ال وسواء وقعت
أو صادقت على اتفاقيات حقوق اإلنسان أم ال.
 1قرار المجلس االقتصادي و االجتماعي رقم  [ 5113د د  ] 99المؤرخ في  19أيار /مايو .5491

و قد أدخلت لجنة حقوق اإلنسان في دورتها السادسة و الخمسون التي انعقدت سنة  1111تعديال كبي ار
على هذا اإلجراء و قام المجلس االقتصادي و االجتماعي باعتماد مشروع هذا التعديل في ق ارره
 3/1111المؤرخ في  55حزيران /يونين  . 1111و المشروح أدناه هو ما يسمى اإلجراء  5113المنقح.
و تمر هذه الشكاوى عبر مراحل عديدة تتمثل في تقديم الشكوى إلى الفريق العامل المعني بالرسائل لدى

اللجنة الفرعية لحماية و تطوير حقوق اإلنسان تم إلى لجنة حقوق اإلنسان التي تقوم بمعالجة الشكوى
عبر عدة خيارات أهمها:
د إما شطب الشكوى و إسقاطها من اإلجراءات ,
د االحتفاظ بها قيد الدارسة في الدورة الثالية,
د االحتفاظ بها قيد االستعراض و تعين خبي ار مستقال,
د إجراء تحقيق بشأنها و تعين لجنة لهذا الغرض شريطة موافقة الدولة صراحة و تقوم اللجنة
بعرض تقريرها أمام لجنة حقوق اإلنسان ,وهذا اإلجراء ناذر االستعمال,
د إيقاف النظر في المسألة في إطار اإلجراء  ( 5113اإلجراء السري ) و تناولها بدال عن ذلك
في إطار اإلجراء  ( 5131اإلجراء العلني ) كتعين مثال مقر ار خاصا مثلما فعلت بالنسبة لغينيا
االستوائية,
د رفع توصية بشأنها إلى المجلس االقتصادي و االجتماعي ,مثلما فعلت ذلك بالنسبة لهايتي.

ثالثا :اإلجراء 5311
لقد ثم إنشاء هذا اإلجراء وفقا للقرار  5131الصادر عن المجلس االقتصادي و االجتماعي في  5جوان
 5459و يعرف هذا اإلجراء باسم اإلجراء  5131أو اإلجراءات الخاصة.

إن ا إلجراءات الخاصة تجمع مجموعة من المقررين الخاصين وفرق عمل وممثلين و خبراء .وهذه
اإلجراءات ليست منبثقة عن معاهدات .بل يعنون هؤالء الخبراء من طرف لجنة حقوق اإلنسان 1و

يهتمون بدراسة المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان وكذلك بأوضاع خاصة في دولة معينة و يقترحون في

هذه الوضعية السبل و اإلمكانيات لتطوير و حماية حقوق اإلنسان.

إن اإلجراءات الخاصة هي القلب النابض داخل المنظومة األممية لحماية حقوق اإلنسان .لكن لاسف
الشديد فان مؤتمر فيينا لسنة  5443لم يمنحها العناية الكافية في توصياتن.
هناك نوعان من اإلجراءات الخاصة:
د اإلجراءات حسب الموضوع ( والية حسب الموضوع ):
تتعرض إلى مسألة أو ظاهرة خاصة بحقوق اإلنسان كظاهرة التعذيب أو االختفاء القسري أو حرية الفكر
و التعبير وغيرها.
د اإلجراءات حسب البلد ( والية قطرية ):
أي داسة أوضاع عامة لحقوق اإلنسان في بلد معين
ا) نشأت اإلجراء 5311
جاء كنتيجة لالنتهاكات الخطيرة و الثابتة لحقوق اإلنسان في العديد من دول العالم في الستينيات في

أفريقيا و أمريكا الالتينية .ففي سنة  5459قامت لجنة حقوق اإلنسان بإنشاء فريق عمل لدراسة أوضاع
حقوق اإلنسان في جنوب إفريقيا وقامت في  5491بإنشاء فريق عمل آخر لدراسة أوضاع حقوق

اإلنسان عقب االنقالب الذي حدث في شيلي عام  ,54932وفي  5494عوض هذا الفريق بمقرر خاص
و دامت واليتن إلى غاية  5441أي بعد تنحي النظام و تعويضن بحكومة منتخبة في شيلي.
بدأت اإلجراءات الخاصة أول ما بدأت بمعالجة أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان معينة لتمتد بعدها
أيضا إلى دراسة ظاهرة معينة من ظواهر انتهاكات حقوق اإلنسان .ففي سنة  5411ثم تجربة
اإلجراءات حسب الموضوع لصالح مسألة هامة شغلت المجتمع الدولي آنذاك ,هذه المسألة تمثلت في
 1يمكن للمجلس االقتصادي و االجتماعي و اللجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق اإلنسان من تعين مقررين خاصين و إنشاء فرق

عمل للقيام بدراسات و التفكير العميق حول ظواهر معينة و الوقاية من االنتهاكات.
 2االنقالب الذي قام بن الجنرال أوغستو بينوشين ضد الرئيس ألليندي سنة .5493

قضية خطيرة من االنتهاكات وهي االختفاء القسري و الالطوعي لافراد .إن منظمة الدول األمريكية
كانت السباقة في معالجة ظاهرة االختفاء القسري التي تعددت حاالتها في هذا القطر .فكان أول تقرير
وضعتن حول هذه الظاهرة في سنة  5451ضد األرجنتين وبعد ذلك ثم إنشاء فريق عمل من طرف
اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان للت حقيق في ظاهرة االختفاء القسري في الشيلي و الذي قدم تقررين في

سنة  5495و  . 5491نلفت االنتباه هنا بأنن في نفس هذه الفترة الزمنية قدمت ثالثة شكاوى ضد تركيا
من طرف القبرص أمام اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان و التي اتهمت فين تركيا باستعمال هذا االنتهاك
ضد المعارضين.
تفاقم ظاهرة االختفاء القسري دفعت بالجمعية العامة لامم المتحدة سنة  5494إلى تقديم توصية
 33/593إلى لجنة حقوق اإلنسان من أجل النظر في هذه المسألة مما أدى باللجنة في سنة  5411إلى
إنشاء فريق عمل مكون من خمسة أعضاء من أجل دراسة مسألة االختفاء القسري و الالطوعي و تقديم
تقرير حول ذلك إلى اللجنة.
و من هذا التاريخ إلى اليوم قامت لجنة حقوق اإلنسان بتعين  35مقر ار خاصا منهم  59والية قطرية أي

حسب البلد و  11حسب الموضوع كما قامت أيضا بإنشاء  1فرق عمل .1منها ثالثة فرق عاملة مكونة
من خبراء مستقلين ( الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي و الفريق العامل المعني باالختفاء
القسري و الفريق العامل المعني باألشخاص المنحدرين من أصل إفريقي ) و خمسة فرق عمل دولي
حكومي ( الفريق العامل المعني بالحق في التنمية و الفريق العامل المعني بالمسائل المرتبطة بالتكييف

الهيكلي و الفريق العامل المعني بالحاالت " اإلجراء  " 5113و الفريق العامل المعني ببلورة مشروع
بروتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب و الفريق العامل المعني ببلورة مشروع إعالن خاص
بحقوق السكان األصليين ).
لقد انصب اهتمام اللجنة من ذي قبل على الحقوق المدنية و السياسية و في ا ونة األخيرة انصب
اهتمامها على الحقوق االقتصادية و االجتماعية و الواقع أن معظم الواليات المسندة منذ  5441كانت
في هذه المجاالت.
ح) مهـــــــــــــامهم

 1يصل عدد أعضاء الفريق العامل في أغلب األحيان إلى خمسة أعضاء حسب التوزيع الجغرافي ,وقد يتعداه أحيانا في بعض األفرقة

مثل الفريق العامل المعني بالحق في التنمية الذي يبلغ عدد أعضاءه  51عضو مما يجعل هذا الفريق يخرج عن التركيبة العادية و

التقليدية للجراءات حسب الموضوع مما يطرح عدة مشاكل أهمها مشكلة اإلمكانيات المادية و غيرها.

إن عمل المقررين الخاصين يساعد على إعطاء أكثر فاعلية للمبادئ العامة الدولية لحقوق اإلنسان و
تطوير و حماية حقوق اإلنسان عن طريق خلق قنوات للحوار البناء مع الدول و الحكومات و البحث
عن التعاون و التنسيق في معالجة االنتهاكات .إن عملهم في الميدان يسمح بتسليط األضواء على عدد

كبير من الدول كما يسمح أيضا بإعطاء معلومات دقيقة حول وضعية حقوق اإلنسان في هذه الدول .إن
طريقة عملهم تسمح بدراسة موضوعية و معمقة لالنتهاكات و تسمح لهم أي المقررين على تقديم
توصيات و اقتراحات بناءة تساعد الدول على تبني القوانين و حل المشاكل و تجاوز العقبات في مجال
حقوق اإلنسان.
يمكن تلخيص طريقة عمل المقررين الخاصين في الخطوات التالية:1
5ـ تلقي الشكاوى و جمع المعلومات
يمكن ألي فرد أو مجموعة أفراد أو منظمات غير حكومية االتصال بالمقرر الخاص المعني أو بالفريق
العامل من أجل تزو يديهم بالمعلومات أو تقديم شكاوى فردية النتهاك معين يدخل في نطاق واليتهم و

ال تستلزم تقديم الشكاوى أو البالغات شروط صارمة كتلك الموجودة في ا ليات التعاهدية أو في اإلجراء
 , 5113حيث ال يشترط عند تقديم الشكوى إلى المقرر الخاص أو فريق عمل استنفاذ كافة طرق الطعن
الداخلية بل يكفي الكشف عن هوية الضحية أو الضحايا و عن تاريخ ارتكاب االنتهاك و المكان و
األشخاص المسؤولين عن االنتهاك و شرح موجز عن الحادثة و األسباب...حينما تصل هذه المعلومات
و البالغات إلى المقرر الخاص المعني أو فريق عمل يقوم بالدخول في اتصال مباشر مع الدولة بهدف
االستفسار وطلب توضيحات و محاولة إيجاد حلول لالنتهاك الحاصل و عادة ما يطلب المقرر الخاص

أو فريق عمل المعلومات التالية من الدولة :معلومات عن صحة البيانات أو الرسائل و معلومات حول
المحكمة أو الهيئة المسؤولة عن التحقيق و في بعض الحاالت يطلب نتائج الفحص الطبي أو الطب
الشرعي و هوية الشخص الذي قام بهذا الفحص و معلومات عن هوية مرتكبي االنتهاك ( شرطة,
عناصر الجيش أو أفراد الدفاع الذاتي أو جماعات مسلحة خارجة عن رقابة الدولة )...و معلومات عن
التحقيق التي قامت بن الدولة و العقوبات أو اإلجراءات األخرى المسلطة على المسؤولين و معلومات

عن حجم التعويضات إن وجدت أو إجراءات أخرى إلصالح الضرر و في حالة عدم إجراء تحقيق أو

1

في عام  , 5444اعتمد اجتماع الخبراء السنوي السادس دليال بين بالتفصيل جملة أمور من بينها أساليب العمل .أنظر دليل المقررين

الخاصين/الممثلين الخاصين/الخبراء ورؤساء األفرقة العاملة بشأن نظام اإلجراءات الخاصة في لجنة حقوق اإلنسان وبرنامج الخدمات

االستشارية الوثيقة

المؤرخة في  51كانون األول /ديسمبر E/CN.4/2000/5 .5444

عدم إنهاءه معلومات عن أسباب ذلك .هذا إلى جانب معلومات أخرى يراها المقرر الخاص أو فريق
عمل تفيد في الوصول إلى كشف االنتهاك و جبره.
حينما يتلق رد من الدولة ترسل هذه الردود إلى مصدر المعلومة أو الضحية لتقديم مالحظاتها عليها و
ترسل ثانية إلى الدولة ويقوم المقرر أو فريق عمل بتلخيص هذه الردود في تقريره العام إلى لجنة حقوق
اإلنسان.
نريد اإلشارة هنا إلى أن المنظمات غير حكومية تلعب دو ار هاما جدا في تزويد المقررين الخاصين
بالمعلومات حول أوضاع حقوق اإلنسان أو حول ظاهرة معينة من االنتهاك .لذلك كان لزاما على هذه
المنظمات أن تتحصل على قائمة بأسماء و عناوين المقررين و فرق عمل من أجل إعالمهم بشكل
متواصل باالنتهاكات و التطورات الحاصلة في هذا المجال.
في األخير هناك بعض المقررين الخاصين وفرق عمل ال يمكن لهم تلقي و دراسة الشكاوى الفردية:
كالفريق العامل المعني بالحق في التنمية و المقرر الخاص المعني بالمرتزقة و المقرر الخاص المعني
بسياسات التكيف الهيكلي و الديون الخارجية و الممثل الخاص لامين العام المعني بالمشردين داخليا و
الممثل الخاص لامين العام المعني بمسألة إشراك األطفال في النزاعات المسلحة.
3ـ الزيارات الميدانية
و تعرف أيضا بالزيارات القطرية أو بعثات تقصي الحقائق و تسمح هذه الزيارات للجراء حسب
الموضوع و اإلجراء حسب البلد من التعرف عن قرب ,و بطريقة معمقة على وضعية حقوق اإلنسان ,و
على تسليط الضوء على عدد كبير من الدول األعضاء في األمم المتحدة و هذا يساعد كثي ار في احترام

و تعزيز بعض الحقوق التي ال تتوفر على آلية للتطبيق و الرقابة .وتسمح ميزانية األمم المتحدة بأن
يزور الخبراء البلدان المعنية مرة أو مرتين في السنة ,و تتم أيضا في بعض األحيان ترتيبات خارجة عن
الميزانية للقيام بمزيد من الزيارات .ويأتي طلب الزيارة إما بمبادرة شخصية من المقرر الخاص أو فريق
عمل و إما بطلب من لجنة حقوق اإلنسان عن طريق قرار محدد و واضح .إال أنن ال يمكن لهؤالء
المقررين الدخول إلى أي بلد إال بعد موافقة الدولة المعنية .هذا ما يجعل هذه ا لية تخضع دائما إلرادة

الدولة و موافقتها.1

 1ما يدعو للتفاؤل أن  34دولة وجهت حتى  5آب أغسطس  1111دعوة دائمة للجراءات المواضعية التابعة للجنة أنظر تقرير

مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان " الجمعية العامة ,الوثائق الرسمية  ,الدورة السابعة و الخمسون ,الملحق رقم 35
A/57/36

تتلخص طريقة عمل المقررين الميدانية في القيام بات صاالت مع أجهزة الدولة المعنية وكذا المجتمع
المدني الممثل في األحزاب و الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و و سائل اإلعالم و الشخصيات
و كذا الضحايا و لن أن يزور السجون و أماكن و مراكز االحتجاز ويمكن للمقرر الخاص أن يطلب من

السلطات الحكومية ضمانات بعدم التعرض إلى أي شخص قابلن بالتهديد أو المضايقة أو العقاب أو
المالحقة القضائية.
ال يمكن ألي إجراء حسب الموضوع أثناء زيارتن الميدانية التحقيق سوى حول نوع واحد من االنتهاكات
و الذي يدخل في نطاق واليتن .فإذا تزامن و أن حصلت هناك انتهاكات أخرى ال تدخل ضمن
اختصاصن يمكن ل ن في هذه الحالة القيام بإعالن عام و إرسال توصياتن و اقتراحاتن إلى المقرر الخاص
المعني بهذا أو ذاك االنتهاك بالقيام بتحقيق عاجل.
إن القيام بزيارات مشتركة بين اإلجراءات حسب الموضوع فيما بينها من جهة و فيما بين اإلجراءات
حسب البلد من جهة أخرى ممكنة وقد ثم تج ربتها بنجاح في النزاع اليوغسالفي حيث طلبت لجنة حقوق
اإلنسان من المقرر الخاص حول يوغسالفيا السابقة أن يتعاون و يقوم بزيارات ميدانية مشتركة مع
المقرر الخاص حول التعذيب و المقرر الخاص حول المشردين داخليا .يعتبر هذا القرار الصادر عن
لجنة حقوق اإلنسان قفزة نوعي ة و بداية رائدة نحو تعزيز و تطوير حماية حقوق اإلنسان ووضع حد
للتوجن السابق و السائد القائل بعدم القيام بزيارة ميدانية لدولة تكون تحت زيارة ميدانية أخرى للمقرر

الخاص حسب البلد .لكن المثال اليوغسالفي وضع حد لهذا التوجن .ونأمل أن تتكرر مثل هذه الزيارات
المشتركة رغم خشيتنا من حدوث تضارب في التقارير حول نفس البلد ,مثلما حدث مع الفلبيين سنة
 5441نتيجة لتضارب بين تقررين ميدانيين األول للمقرر الخاص حول التعذيب و الثاني للمقرر
الخاص حول االختفاء القسري و الالطوعي.
1ـ النداءات العاجلة
هذا اإلجراء جاء كرد فعل على االنتهاكات الخطيرة على األفراد و التي تتطلب تدخل سريع من قبل
المقرر الخاص أو الفريق العامل لمنع حصول و استمرار االنتهاك كالتعذيب و التهديد بالموت و الحجز
التعسفي و االختفاء القسري و الطرد نحو بلد قد يتعرض فيها الفرد إلى ضرر ال يمكن جبره...فرغم أن
اإلجراءات اإلستعجالية تنحصر في إرسال فاكس إلى الحكومة المعنية فإنها تعتبر خطوة مهمة و فعالة

في الحد من االنتهاك .فإرسال إخطار إلى الحكومة معناه أن هذه الحالة هي متابعة من طرف المجتمع
الدولي عن طريق ا ليات األممية مما يدفع بالدول إلى التريث و اإلحجام عن ارتكاب أو استمرار في
ارتكاب االنتهاك.

إن القيام بالنداءات العاجلة ال يستلزم استنفاذ طرق الطعن الداخلية .انن يتعلق بمجرد إجراء بسيط وسريع
قد يؤدي إلى إنقاذ الضحية و الحد الفوري من االنتهاك ويوجن هذا النداء العاجل في الساعات األولى
من مجرد تلقي الخبر و قد تكون هذه النداءات العاجلة صادرة من عدة إجراءات حسب الموضوع أو
حسب الموضوع و البلد في نفس الوقت مما يعطي دفعة قوية نحو حماية و تعزيز حقوق اإلنسان .1وقد

يصل عددها سنويا إلى أكثر من  511نداء.

اإلصالحات الجديدة على منظومة حقوق اإلنسان :مجلس حقوق اإلنسان

تدخل مسألة تطوير منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنساا ضامن العدياد مان اإلتاالاي التاي مرلال وما الال
داخل منظمة األمم المتحدة ككل .
وإ مسألة تطوير آليااي لماياة لقاوق اإلنساا وتعاياااا داخال المنظوماة األممياة تادخل ضامن مسايرة تاريخياة
بدأي منذ إنشاء لجنة لقوق اإلنسا عام  5495م  ،ومان مام تلال ااذل اتليااي تتطاور با اتمرار  ،ويمكان الجاام
بأنه لوال اذا التطور لماي اذا النظام وانادمر  ،فتطاويرل مساألة ليوياة لبقااءل  ،فمناذ تأ ايس لجناة لقاوق اإلنساا
أوكلل لها مهمة والدة فقا تتعلاق بجيجااد معاايير دولياة لحماياة لقاوق اإلنساا  ،لكان أماام تفااقم مساألة انتهاكااي
لقوق اإلنسا قرر المجلس االقتصادي واالجتماعي منح اللجنة مهام أخرى عرفل با م اإلجراءاي الخاتة .
إ اإلتالاي الجديدة المتمثلة فاي إنشااء مجلاس لحقاوق اإلنساا يخلا

لجناة لقاوق اإلنساا جااءي نتيجاة لهاذا

التطور المستمر  ،فكثري الملفاي وتشعب القضايا واإلجراءاي  ،أوجب إلداث تغييار علات تشاكيلة ومارق ومادة
عمل لجنة لقوق اإلنسا .
فرغم الدور الذي لعبته لجنة لقوق اإلنسا علت مدى ( )55عاما ً  ،إال أ ا دواجية المعاايير باداخلها وتسيا يس –
فااي بعااح األليااا – عملهااا أدى إلاات ضاارورة تعويضااها بجهااا يبتعااد عاان المصااالح السيا ااية الضاايقة وعلاات
االنتقائية في التعامل مع االنتهاكاي .

 1و كمثال على ذلك اشتراك المقرر الخاص المعني بحرية التعبير في سنة  1111مع رئيس الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

في  31نداء عاجال و مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب في  14نداء عاجل و خالل سنة  ,1115أرسل المقرر الخاص المعني

بحرية التعبير  53نداء عاجال و ادعاء واحدا ,باشتراك مع المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو
تعسفا و نداءين عاجلين ,باشتراك مع المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة و المحامين ,و نداء عاجال واحدا باالشتراك مع المقرر

ال معني بالعنف ضد المرأة  ,و دعوى عاجلة واحدة باالشتراك مع المقرر الخاص المعني بالتعليم.فضال عن ذلك ,اشترك المقرر الخاص
المعني بحرية التعبير مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية في  9نداءات عاجلة و مع

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان في نداءان عاجلة باالشت ارك مع الممثل الخاص بحالة حقوق اإلنسان في

إيران.

إ إنشاء مجلس لقوق اإلنسا البد أ ال يعطي الشعور بالبدء من الصفر  ،ذلك أ منظومة لقوق اإلنسا بادأي
منذ إنشاء منظمة األمم المتحادة  ،وإ المجلاس ورث عمااً ضاخما ً مان لجناة لقاوق اإلنساا الباد أ يحااف علياه
ويطورل ويدفع عنه الشوائب .

 )5تأسيس

مجلس حقوق اإلنسان

قارري قماة األمام المتحادة لعاام 1111م التاي عقادي فاي ابتمبر ل أيلاول 1111م  ،علات أناه ينبغاي ا اتبدال لجناة
لقوق اإلنسا ليحل محلها مجلس جديد لحقوق اإلنسا نظراً لماا عانتاه اللجناة مان عجاا فاي المصاداقية بسابب
يا ة الكيل بمكيالين والتسي يس واالنتقائية أو بالتضا دول يرى البعح أ

اجاتها فاي مجاال لقاوق اإلنساا

ال تسمح لها بالمشاركة في أكبر محفل أممي لحماية لقوق اإلنسا .
وفااي  51مااار /ل آذار 1115م تبناال الجمعيااة العامااة لمماام المتحاادة القاارار رقاام (115ل51لRESل )Aالقاضااي
بجنشااء مجلاس لقاوق اإلنسااا  1اعترافاا ً مان جاناب الحكوماااي فاي الجمعياة العاماة بأنااه يتعاين تكليا

اي اة رفيعااة

المستوى في األمم المتحدة بجهود لماية لقوق اإلنسا وتعايااا .
فااي  4مااايو ل أيااار 1115م انتخباال الجمعيااة العامااة( )99دولااة لعضااوية المجلااس ماان بااين ( )53دولااة مرةااحة ،
ولكسب المقعد كا علت ك ل من الدول المرةحة الحصول علت األغلبية المطلقة من أتواي الجمعياة العاماة  ،أي
علت ما ال يقل عن ( )45توتا ً  ،ما ةدد من ةروم العضوية بالمقارنة مع انتخاباي أعضاء لجنة لقوق اإلنساا
التي كانل تستوجب الحصول علت أغلبية األتواي في المجلس االقتصادي واالجتماعي فحسب ( 19فق )  ،كماا
تشترم الفقرة ( ) 1من قرار الجمعية العامة المنشأ لمجلس لقوق اإلنسا علت أنه  :عند انتخاب أعضاء المجلاس
 ،يتعين علت الدول األعضاء أ تأخاذ فاي الحسابا إ اهاماي الادول المرةاحة فاي تعاياا ولماياة لقاوق اإلنساا
وتعهداتها والتااماتها الطوعية تجال اذل الحقاوق  ،لهاذل األ اباب قادمل جمياع الادول المرةاحة تعهاداي موعياة
بالتاامااي ماان أجال تعايااا لقااوق اإلنساا ولمايتهااا علاات الصاعيدين الااومني والاادولي والتعااو مااع اإلجااراءاي
الخاتة بحقوق اإلنسا ومن ذلك علت بيل المثال أ :
 oمن باين الادول السال المرةاحة غيار األمارال فاي العهاد الادولي الخااص باالحقوق المدنياة والسيا اية ،
والعهاد الاادولي الخاااص بااالحقوق االقتصااادية واالجتماعيااة والثقافيااة  ،تعهاادي دولتااا مرةااحتا تحديااداً
بالعمل علت التصديق علت العهدين .
 oماااال يقاال عاان ( )59دولااة تعهاادي أ تصاابح دوالً أمراف اا ً فااي البروتوكااول االختياااري الملحااق باتفاقيااة
منااضة التعذيب (الذي يتضامن ألكاماا ً تتصال باتليااي الومنياة والدولياة للوقاياة مان التعاذيب)  ،بينماا
تعهدي تسع دول بالتصديق علت والد من البروتوكولين االختياريين الملحقين باتفاقية لقوق الطفل .
o

ل دول تعهدي بسحب تحفظاتها علت معااداي لقوق اإلنسا .

 .5توتل ( )591دولة لصالح القرار  ،بينما عارضته ( )9دول  ،وامتنعل ( )3دول عن التصويل .

 oدولتين وجهتا  ،وللمرة ا ألولت  ،دعوة مفتولة دائمة لخبراء األمم المتحدة لحقاوق اإلنساا واإلجاراءاي
الخاتة كيما ياورواما .
كل اذل التعهداي نشري علت الموقع االلكتروني لممم المتحدة  ،مان ماا ألاام االنتخابااي بدرجاة مان الشافافية لام
ت عهداا األمم المتحدة من قبل .

 )3تشكيلة المجلس
يحل مجلس لقوق اإلنسا – ومقرل جني

– محل لجنة لقوق اإلنسا بوتفه اي ة فرعية تابعاة للجمعياة العاماة

لممم المتحدة  ،ويتكو من ( ) 99دولة عضو لسب التو يع الجغرافي العادل  ،وتوجاد فاي المجلاس الحاالي ابع
دول عربية  ، 1وتو ع مقاعد المجلس بين المجموعااي اإلقليمياة علات النحاو التاالي  )53( :للمجموعاة اإلفريقياة ،
( )53للمجموعااة ات اايوية  )5( ،لمجموعااة أوروبااا الشاارقية  )1( ،لمجموعااة أمريكااا الاتينيااة  )9( ،لمجموعااة
أوروبا الغربية  ،ودول أخرى  .وتمتد فترة والية أعضاء المجلس ماث نواي وال يجو إعادة انتخاابهم مباةارة
بعااد ةااغل واليتااين متتاااليتين (الفقاارة  ، ) 9ويتحلاات األعضاااء المنتخبااو فااي المجلااس بااأعلت المعااايير فااي تعايااا
ولماية لقوق اإلنسا  ،وأ يتعاونوا مع المجلس تعاونا ً كاماً ويخضعو لا تعراض بموجب آلية اال تعراض
الدوري الشامل خال فترة عضويتهم (الفقرة  ، )4ويجو للجمعياة العاماة أ تقارر بأغلبياة ملثاي األعضااء تعلياق
عضااوية أي عضااو فااي مجلااس لقااوق اإلنسااا إذا أرتكااب انتهاكاااي جساايمة ومنهجيااة لحقااوق اإلنسااا  .يجتمااع
المجلس بانتظام خال العام في ماث جلسااي علات األقال بينهاا جلساة رئيساية تمتاد فتارة ال تقال مادتها عان عشارة
أ ابيع  ،ويجو له عقد جلساي ا تثنائية عند الضرورة بنا ًء علت ملب مان ألاد أعضااء المجلاس ،ويحظات بتأيياد
ملااأ أعضاااء المجلااس (الفقاارة  ) 51ممااا يساامح للمجلااس بالتجاااوب بساارعة أكباار وبفعاليااة مااع الحاااالي الخطياارة
والعاجلة  ،وكذلك بمتابعة دائمة ومستمرة للقضايا التاي باةار العمال بشاأنها  .ااذا ونشاير إلات أ الجمعياة العاماة
لممم المتحدة تستعرض وضع اذا المجلس وتقي يم عمله في غضو ( )1نواي (الفقرة  ، )5ولقد عقد المجلس
أول دورة له خال الفترة من  54إلت  31يونيو ل لايرا 1115م  ،ودورة ا تثنائية لمعالجة الوضع في فلسطين
خال الفترة من  1إلت  5يوليو ل تمو 1115م .
 )1المهام والصالحيات :
لسب القرار رقم (115ل51ل ) Aفج المجلس يتمتع بصالياي وا عة في تعاياا لقاوق اإلنساا ولمايتهاا  ،بماا
في ذلك التصدي لانتهاكاي الجسيمة والمنهجية  ،واإل هام في منع انتهاكاي لقوق اإلنسا  ،والرد السريع علات
لاااالي لقااوق اإلنسااا الطارئااة  ،ووفق اا ً للفقاارة ( )5ماان نفااس القاارار يقااوم المجلااس باالضااطاع بجميااع والياااي
وآلياي ومهام ومس ولياي لجناة لقاوق اإلنساا وبا تعراضاها وكاذلك عناد االقتضااء تحساينها وترةايداا  ،وذلاك
بهدل المحافظة علت نظام لإلجراءاي الخاتاة وعلات مشاورة الخباراء واإلجاراءاي المتعلقاة بالشاكاوى  ،وينجاا
 .1أربعة منها في أفريقيا  ،واي لسب الترتيب  :المغرب ( )591وجيبوتي ( )591وتونس ( )595والجاائر ( ، )551ومامة منها في
آ يا  ،واي لسب الترتيب أيضاً األرد ( )539والبحرين ( )539والمملكة العربية السعودية (. )515
وتجدر اإلةارة إلت أ البلدين العربيين الذين لم يحالفهما الح في اذل الدورة اما لبنا والعراق .

المجلس اذا اال تعراض في غضو عام والد من انعقاد دورته األولات  ،ولقاد تقارر فاي الادورة األولات للمجلاس
التااي انعقاادي ماان  54إلاات  31يونيااو ل لاياارا 1115م  ،إنشاااء فريااق عماال اايتولت مراجعااة عماال المقااررين
الخاتين من أجل تعايا عملهم و د النقائص في مرق عملهم وتالياتهم .
إ إلدى أام الصالياي الجديدة لل مجلس اي آلية المراجعة الدورية الشاملة  ،إذ يتعين أ تخضع جميع الدول
األعضاء دو ا تثناء وبصفة دورية لهذل المراجعة التي تستند إلت معلوماي موضوعية وموموق بها لمادى وفااء
كال ماان الاادول األعضاااء بالتااماتهااا وتعهاداتها فااي مجااال لقااوق اإلنسااا (الفقارة 1اا ) ولقااد تبناات مجلااس لقااوق
اإلنسا في دورته األولت قرار يقضي بجنشاء فريق عمل يعمل علت وضع أ اليب ولدود منية لهذل اتلية .
يجب علت مجلس لقوق اإلنسا أ ال يكتفي بهذل الصالياي واتليااي لمعالجاة مساألة انتهاكااي لقاوق اإلنساا
بل يجب أ يتعادال إلات تحساين اتليااي الموجاودة وتعاياااا وتطاوير آليااي أخارى وإلات تطاوير جاناب النهاوض
بالت ث ق ي

والتعليم في مجال لقوق اإلنسا  ،فضاً عن الخدماي اال تشاارية والمسااعدة التقنياة وبنااء القادراي ،

وتشجيع الحوار والتعاو ماع الحكومااي ومنظمااي المجتماع المادني بماا يكفال التارام لقاوق اإلنساا والحاد مان
االنتهاكاي .
إ االمتحا األول الذي مر به المجلس في دورته األولت ( 31 – 54يونيو ل لايرا 1115م) كا ناجحا ً لساب
رأينا ليأ نتجل عنه قراراي اامة .
 oقرار المجلس بالسماح للمقاررين الخاتاين التاابعين لاه بمواتالة تاالياتهم لمادة عاام  ،لحاين االنتهااء
من مراجعة عمل اؤالء الخبراء الم وضوعين (أي لسب الموضوع) والخبراء والقطريين .
 oقاارار المجلااس با ااتحداث فااريقين عاااملين يعتنااي األول بوضااع أ اااليب ولاادود منيااة ل ليااة الجدياادة
المسااماة آليااة المراجعااة الدوريااة الشاااملة والفريااق الثاااني يعتنااي بمراجعااة وتطااوير عماال اإلجااراءاي
الخاتة .
 oقرار المجلس باإلجماع باعتماد االتفاقية الدولية لحماية جميع األةخاص من االختفاء القسري .
 oقرار المجلس بأغلبية األتواي باعتماد إعا األمم المتحدة بشأ لقوق الشعوب األتلية .
 oقرار المجلس بالمضي خطاوة أخارى إلات األماام باتجاال ا اتحداث آلياة للشاكاوى فاي تاورة بروتوكاول
اختيااااري ملحاااق بالع هاااد الااادولي الخااااص باااالحقوق االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة وذلاااك بماااد
تالياي الفريق العامل المعني بجنشاء مشروع أولي لهذا البروتوكول .
 oقرار المجلس بعقد جلساة ا اتثنائية لمناقشاة أوضااع لقاوق اإلنساا فاي األراضاي الفلساطينية المحتلاة ،
وبالفعل عقد المجلس اذل الجلسة خال الفترة من  5 – 1يوليو ل تمو 1115م وأقر بجنشاء بعثة لتقصي
الحقائق برئا ة المقرر الخاص المكل

باالنتهاكاي في األراضي الفلسطينية المحتلة .

كل اذل القراراي واإلجراءاي التي اتخذاا المجلس في جلساته األولات تعطاي األمال فاي الادور الكبيار الاذي يمكان
للمجلس أ يقوم با ه خاال المرللاة القادماة وتجناب تصارفاي الماضاي  ،ويتارجم ااذا األمال خطااب األماين العاام
لمماام المتحاادة أمااام مجلااس لقااوق اإلنسااا يااوم  54يونيااو ل لاياارا 1115م بااالقول  .... :إ اااذا المجلااس فااي
الوقاال الحاضاار جهااا فرعااي تااابع للجمعيااة .غباار أ الجمعيااة تسااتعرض وضااعه فااي غضااو خمااس اانواي.
و أ مح لنفسي باألمل – وأعتقد أنه ينبغي لهذا األمار أ يكاو مطمحكام – باأ يكاو عملكام قاد أدى بعاد خماس
نواي إلت تر يخ لطة مجلس لقوق اإلنسا تر يخا ةديد الوضوح لدرجة تبلور إرادة عامة بتعديل الميثااق و
رفع مكانة المجلس لجعله جها ا رئيسيا من أجهاة األمم المتحدة...

