










الباب األول:
آليات محاية حقوق االنسان 

على املستوى الدولي

نسان  ي مجال حقوق الإ
لقد ارتأينا أن نمهد لدراسة الآليات عىل المستوى الدولي �ف

عة الدولية  نسان، وهي معاي�ي تستلهم ال�رش بدراسة موجزة للمعاي�ي الدولية لحقوق الإ
نسان، وما تضمه من مدونات  نسان بما تتضمنه من اتفاقيات عامة لحقوق الإ لحقوق الإ
ي 

، وندرج دراسة هذه المعاي�ي �ف السلوك والقواعد النموذجية المؤطرة لهذه المعاي�ي
الفصل الأول من هذا الباب.

المتحدة  للأمم  التابع  نسان  الإ حقوق  مجلس  لدراسة  ي 
الثا�ف الفصل  نخصص  و 

نسان، أما  باعتباره الجهاز الأهم من أجهزة الأمم المتحدة المهتم بقضايا حقوق الإ
نسان واختصاصات المفوض  الفصل الثالث فندرس فيه المفوضية السامية لحقوق الإ

نسان. السامي لحقوق الإ
الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  لدراسة  الرابع  الفصل  نخصص  بينما 
نسانية.  الإ الكوارث  زمن  ي 

�ف نسان  الإ قضايا حقوق  ي 
�ف مهمة  دولية  آلية  وهو  نسانية  الإ

الدولية  الجنائية  المحكمة  الباب  الخامس من هذا  الفصل  ي 
�ف بالدراسة  نتناول  وأخ�ي 

فلت  ي تهتم بمحاكمة مجرمي الحرب و إقرار مبدأ عدم الإ
باعتبارها الهيئة الدولية ال�ت

من العقاب ع�رب العالم.
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الفصل األول : املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

شهدت قضايا حقوق اإلنسان يف العقود األخرية، توظيفا واستثمارا إيديولوجيا واسعا، لكن ذلك مل 
يلغ املصداقية الذاتية هلذه احلقوق اإلنسانية، بل إنه على الرغم من كل أشكال االستثمار والتوظيف فإهنا 

مل تزدد إال رسوخا يف الفكر السياسي املعاصر]]].
ومهما يكن اخلالف حول مفهوم حقوق اإلنسان باعتبار تعدد أبعاده التارخيية والفلسفية والتشريعية 
إنسانية  نابعة من  التعريفات جتمع على عاملية هذه احلقوق ومشوليتها، فهي  فإن خمتلف  والسياسية]]]، 
اإلنسان بصرف النظر عن كل مقاييس التفاضل بني بين البشر )اللون، العرق، الدين... اخل(. ومن مث 
ميكن القول بأهنا حقوق جيب أن يتمتع هبا كل إنسان أينما وجد وأينما حل بدون متييز، وهي الزمة من 
أجل احلفاظ على الكرامة واحلرية والسالم واألمن يف مجيع بلدان العامل، وأن صيانتها واحلفاظ عليها من 

كل اعتداء واجب عاملي]]].
كما أن املسرية الفكرية والفلسفية حلقوق اإلنسان مل تبدأ يف غفلة من التاريخ]]]، فقد شهدت البشرية 
التأكيد على هذه احلقوق واحلفاظ عليها وتكريسها]]]،  منذ األزل صراعات وثورات متتابعة يف سبيل 
ويعترب اإلسالم أول من قرر املبادئ اخلاصة حبقوق اإلنسان بنوع من الشمولية والعمق وحتقيق التوازن بني 

احلقوق الفردية واجلماعية. 
كما شهد القرن العشرين أبرز هذه املراحل، وذلك عند صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان]]]. 
ويعترب هذا األخري حجر الزاوية يف ميدان حقوق اإلنسان يف عاملنا املعاصر]]]، حيث انطلق هذا اإلعالن 
العهد  الدوليني،  العهدين  املتأصلة يف اإلنسان]]]. أضف إىل ذلك، صدور  الكرامة اإلنسانية  من مبدأ 

]  كتيب دفاتر فلسفية )نصوص خمتارة= رقم ]، حقوق اإلنسان )األصول واألسس الفلسفية(، إعداد وترمجة : حممد سبيال وعبد السالم بن 
عبد العايل، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية، السنة ]00]، مطبعة النجاح اجلديدة، الغالف اخلارجي للكتيب.

]  النعيمي مليكة ومساعد عبد القادر، الطبعة األوىل، السنة ]00] – ]00]،مطبعة كرمي برانت – طنجة، صفحة ]].

]  املوقع اإللكرتوين : )Swo Forum.nesasy.org( تاريخ الزيارة : ]]0]/]]/]].

]  صدر االعالن العاملي حلقوق االنسان بتاريخ 0] ديسمرب ]]9] عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

فاء الدين حممد عبد احلكيم الصايف، حقوق اإلنسان يف التنمية االقتصادية ومحايته دوليا، الطبعة األوىل، السنة ]00]، منشورات احلليب   [
احلقوقية )بريوت(، الصفحة ]].

]  دليل حول الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة يف ضوء املعايري الدولية واألسس الوطنية قانونا، فقها وقضاء )أمحد شوقي بنيوب(، مركز 
التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان، اململكة املغريب، الصفحة ]].

]  املوقع اإللكرتوين املذكور يف اهلامش رقم ] أعاله. 

]  النعيمي مليكة ومساعد عبد القادر، مرجع سابق، الصفحة ]]].
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واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  والعهد  والسياسية]9]،  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدويل 
والثقافية]0]].

وقد جاءت هذه العهود واملواثيق الدولية مبجموعة من املعايري اليت استندت عليها عند التنصيص على 
حقوق اإلنسان. فما هي املعايري اليت جاءت هبا املواثيق الدولية ؟

بداية وقبل التطرق إىل هذه املعايري، فإنه جتدر اإلشارة إىل أن املعيار لغة هو املقياس، واصطالحا هو 
: كل ما يعرف به الشيء معرفة ال لبس فيها وال غموض.

مبعىن أن هذه االتفاقيات قد جاءت مبعايري عامة ومشولية ال تقبل التجزئة لضمان حريات األفراد 
وحقوقهم.

وما ميكن قوله أن احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي جاءت بشكل عام ومشويل حيث أغفلت وضع 
املعايري واآلليات ووسائل إعمال هذه احلقوق واحلريات املنصوص عليها وتأصيل التزامات الدول بشأهنا. 
املقتضيات  لتطبيق واحرتام  املعايري  الدوليني حيمالن بني طياهتما جمموعة من  العهدين  يف حني جند أن 

الواردة يف االتفاقيتني]]]].
كالقواعد  خاصة،  لفئات  احلقوق  من  اليت حددت جمموعة  االتفاقيات  من  جاءت جمموعة  وقد 

النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء ومدونات السلوك. 
وبناء عليه، ارتأينا تقسيم هذا الفصل إىل مبحثني :

المبحث األول : االتفاقيات العامة حلقوق اإلنسان.
المبحث الثاني : مدونات السلوك والقواعد النموذجية.

املبحث األول : االتفاقيات العامة حلقوق اإلنسان

تعد دراسة املعايري الدولية أساسية يف دراسة احلريات العامة وحقوق اإلنسان]]]]. وتستند هذه املعايري 
إىل الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، وهذه األخرية تتألف من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام ]]9] 

والعهدان الدوليان لعام ]]]]]]9] والربوتوكوالت اإلختيارية امللحقة هبما.
و قد جاءت هذه االتفاقيات مبجموعة من احلقوق اليت ميكن تصنيفها إىل حقوق عامة وهو ما 

9  اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )00]]( ألف )د]]-( املؤرخ يف ]] 
آذار / مارس ]]9]، تاريخ بدء النفاذ : ]]آدار/مارس ]]9]، وفقا ألحكام املادة 9].

0]  اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة )00]]( ألف )د- ]]( املؤرخ يف ]] 
كانون أول/ ديسمرب ]]9]، تاريخ بدء النفاذ : ] كانون الثاين/يناير ]]9]، وفقا للمادة ]].

]]  يوسف البحريي : »حقوق اإلنسان – املعايري الدولية وآليات الرقابة«، الطبعة األوىل، املطبعة الوراقة الوطنية الداوديات مراكش، السنة 
0]0]، الصفحة ]9.

]]  عبد العزيز النويضي : »احلريات العامة وحقوق اإلنسان، القسم األول : املعايري واآلليات الدولية«، السنة 00] ]، الصفحة : ].

]]  يوسف البحريي : »حقوق اإلنسان )املعايري الدولية وآليات الرقابة(، الطبعة األوىل، السنة 0]0]، الصفحة ]].
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سنتناوله يف )املطلب األول(، وحقوق خاصة وهو حمور احلديث يف )املطلب الثاين(.

المطلب األول : الحقوق العامة.

إن أهم مالحظة ميكن تقدميها بشان احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أهنا جاءت 
بشكل عام ومشويل حيث أغفلت وضع املعايري واآلليات ووسائل إعمال هذه احلقوق واحلريات املنصوص 

عليها وتأصيل التزام الدول بشأهنا]]]].
ويرى البعض أن السبب يعود إىل كون اإلعالن العاملي يتوفر على قيمة سياسية وليس باتفاقية دولية 
وأن اهلدف األساسي من وضعه هو اعتباره األخالقي واملعنوي للدول من أجل أن تقيس به منجزاهتا يف 
جمال حقوق اإلنسان ولذلك فهو خيتلف متاما عن العهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية واحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللذين أحاطا جبميع احلقوق الواردة يف اإلعالن العاملي بشكل دقيق]]]]. 
فاحلق يف احلياة أغلى ما ميلكه اإلنسان، وهو أصل احلقوق )الكرامة، واحلرية، واألمان، واملعاملة اإلنسانية 
وغريها(]]]]. إذ يأيت حق احلياة يف مقدمة حقوق اإلنسان، ونرى بان معظم اإلعالنات واملواثيق قد ركزت 

عليه وأولته اهتماما خاصا، موكلة مهمة محايته إىل القانون]]]].
وهلذا فقد نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مادته الثالثة على ما يلي : »لكل فرد احلق يف 

احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه«.
كما نصت املادة السادسة من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أن : 

»احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون ان حيمي هذا احلق، وال جيوز حرمان أحد 
من حياته تعسفا«.

نالحظ أن املادة الثالثة من اإلعالن مل تتضمن أية عبارة حلماية احلق يف احلياة، وأهنا كذاك تناولته 
بشكل خمتصر، إال أن املادة السادسة من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية أوردت هذا 
احلق مقرتنا بضرورة محايته قانونيا وأيضا عدم جواز حرمان أي إنسان من حياته باستعمال أي شكل من 

أشكال التعسف.
ومن الضروري، التوقف عند موقف اتفاقية مناهضة التعذيب من عقوبة اإلعدام. فهي على عكس 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ترفض هنائيا عقوبة اإلعدام، فلجنة مناهضة التعذيب ال 
تأخذ مبرجعية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية. حيث أن اتفاقية مناهضة التعذيب اعتربت 

]]  يوسف البحريي، مرجع سابق، ص ]9.

]]  حممد سعيد دقاق : »التشريع الدويل يف جمال حقوق اإلنسان«، دار العلم للماليني، طبعة 9]9]، الصفحة ]]، عن يوسف البحريي : 
م.س، الصفحة ]9.

]]  الشافعي حممد بشري : »قانون حقوق اإلنسان«، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، سنة ]00]، ص : ]]].

]]  عيسى بريم : »حقوق اإلنسان واحلريات العامة«، مقاربة بني النص والواقع، الطبعة األوىل، سنة ]]0]، ص ]]].



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 10 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

يف املالحظات اخلتامية أن فرض عقوبة اإلعدام وتنفيذها يشكل خرقا للمادة )]](]]]].
كما جند احلق يف حرية الرأي مقدمة أساسية لتشكيل شخصية اإلنسان اجتماعيا وسياسيا، وهي 
املدخل األساسي لتكوين قناعة ذاتية باجتاه فكرة أو أخرى، وهلذا نصت املادة 9] من اإلعالن العاملي 
على حق اإلنسان يف اعتناق اآلراء دون مضايقة]9]] وأيدهتا يف ذلك الفقرة األوىل من املادة 9] من العهد 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية، »لكل إنسان حق يف اعتناق آراء دون مضايقة«.
نالحظ هنا أن اإلعالن العاملي اعترب حرية الرأي والتعبري وجهني لعملة واحدة، لكن يف املادة 9] 
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية خصصت الفقرة األوىل حلرية اعتناق اآلراء يف حني أن حرية 
من  بقيود حتد  والثالثة مشفوعة  الثانية  الفقرتان  عليها  فقد نصت  ليست كذلك، ومن مت  فإهنا  التعبري 

إطالقها، إذ تنص على أن : 
املعلومات  إلتماس خمتلف ضروب  احلق حريته يف  التعبري ويشمل هذا  إنسان حق يف حرية  لكل 
واألفكار وتلقيها ونقلها إىل آخرين دومنا اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو يف قالب 

فين أو بأي وسيلة أخرى خيتارها.
تستتبع ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف الفقرة ] من هذه املادة واجبات ومسؤوليات خاصة، 
وعلى ذلك جيوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون حمددة بنص القانون وأن تكون ضرورية : 

الحرتام حقوق اآلخرين ومسعتهم.	 
حلماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة.	 
وجند الدستور املغريب اجلديد يف الفصل ]] كرس احلق يف حرية الفكر والرأي والتعبري«]0]].	 
وباعتبار اإلنسان اجتماعي بطبعه وذلك باعتبار أن الفرد عاش منذ بداية وجوده ويعيش دائما يف 	 

إطار اجتماعي معني، وتظهر اجتماعية الكائن اإلنساين بأبسط معانيها من خالل طاقاته اجلسدية، 
وقدراته املعنوية والعقلية]]]].

وباعتبار اجملتمع الدميقراطي احلديث هو الذي يسمح للفرد مبمارسة حقوقه الوطنية كاملة مبنأى عن 	 
أية ضغوط نفسية أو جسدية. فاملواطن ال ميكنه أن يشعر حقيقة بانتمائه إىل اجملتمع الذي يعيش 

فيه إال إذا متكن من املسامهة ويف إطار القانون، يف عملية البناء السياسي الوطين]]]].
فحق تقرير املصري يستعمل كمصطلح يف جمال السياسة الدولية والعلوم السياسية، ويشري إىل حق كل 
جمتمع ذو هوية مجاعية متميزة، مثل شعب أو جمموعة عرقية وغريمها، بتحديد طموحاته السياسية وتبين 
النطاق السياسي املفضل لديه من أجل حتقيق هذه الطموحات وإدارة حياة اجملتمع اليومية، وهذا دون 

]]  يوسف البحريي، مرجع سابق، ص ]0].

9]  املادة 9] من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان تنص : »لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون 
أي تدخل واستفاء األبناء واألفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد باحلدود اجلغرافية«.

0]  ينص الفصل ]] من الدستوري املغريب اجلديد على أن : »حرية الفكر والرأي والتعبري مكفولة بكل أشكاهلا«.

]]  خضر خضر : »مدخل إىل احلريات العامة وحقوق اإلنسان«، الطبعة الثالثة، سنة ]00]، الصفحة ]]]. 

]]  خضر خضر : مرجع سابق، ص ]]].
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تدخل خارجي أو قهر من قبل شعوب أو منظمات أجنبية]]]].
لقد تصدر العهدين الدوليني نص واحد يشمل يف معناه حق تقرير املصري الذي تدور حوله باقي 
نصوص كل عهد، ويعترب بالنسبة هلا مبثابة مركز الدائرة، وحق تقرير املصري طبقا هلذه املواد وغريها من 
املواد املشاهبة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين له وجهان : وجه داخلي، ووجه خارجي]]]]: 
الوجه اخلارجي حلق تقرير املصري : وهو الوجه األكثر وضوحا واألكثر إحلاحا يف اجملتمع الدويل، وخيص 

الشعوب والبلدان املستعمرة.
أما الوجه الداخلي حلق تقرير املصري فبإطالعنا على نص املادة األوىل من العهدين يتضح لنا جليا 
أن هذا احلق ال يقتصر على الشعوب املستعمرة وإمنا يعين حق الشعوب اخلاضعة لسلطة استبدادية يف أن 

تتحرر من هذه السلطة.
كما ويضطلع عدد من أجهزة األمم املتحدة بأنشطة ترمي إىل اعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
احلقوق  واحرتام  امليثاق  مبقتضى  األعضاء  الدول  هبا  تعهدت  اليت  العامة  بااللتزامات  املشمولة  والثقافية 
املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية احرتاما كامال بعملية 

التنمية اليت ترمي أساسا إىل إعمال كافة طاقات اإلنسان بشكل متجانس مع جمتمعه]]]].
ومن أهم هذه احلقوق اليت جاءت يف هذا العهد جند حق امللكية حيث أن هذا احلق ليس مقتصر 
على األفراد بل يتخطاه حلماية ملكية الشعب واألمة، وهذا ما أكدته املادة ]] من العهد الدويل للحقوق 
املدنية والسياسية حيث نصت على أنه : »ليس يف االتفاقية احلالية ما ميكن تفسريه بأنه تعطيل للحق 

املتأهل جلميع الشعوب يف التمتع بثرواهتا ومواردها الطبيعية واالنتفاع هبا كلية وحبرية«]]]].

المطلب الثاني : الحقوق الخاصة.

إن جلنة حقوق اإلنسان هي أهم جهاز داخل هيئة األمم املتحدة اليت قامت بصياغة أغلب هذه 
املواثيق اخلاصة واليت مل تطبق إال يف وسط السبعينات. وأهم هذه احلقوق هي حقوق األسرة، ولقد ورد 
هذا احلق يف املادة العاشرة من العهد الدويل للحقوق االجتماعية والثقافية، وكذلك املادة الثالثة والعشرين 
من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وبناءا على املادة 0] من العهد الدويل للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية ميكن إمجال هذه احلقوق بوجوب منح األسرة أكرب محاية ومساعدة ممكنة، وضرورة 
أن يتم الزواج بالرضى احلر لألطراف املقبلة عليه، ووجوب منح األمهات محاية خاصة خالل فرتة معقولة 
قبل الوالدة وبعدها، ووجوب اختاذ إجراءات خاصة حلماية ومساعدة مجيع األطفال دون أي متييز ألسباب 
أبوية أو غريها، وجيب محايته من االستغالل االقتصادي واالجتماعي، ومبنع استخدام األطفال القصر 

]]  املوقع اإللكرتوين : )ar.wikipedia.org(، تاريخ الزيارة : ]]/]]/]]0].

]]  الشافعي حممد بشري : مرجع سابق، ص : الصفحات : 9]] – ]]].

]]  غازي حسن صباريين : »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية«، ط ]99]، الصفحة : ]9].

]]  نفس املرجع، الصفحة : ]9].
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يف أعمال تلحق األضرار بأخالقهم أو بصحتهم أو تشكل خطرا على حياهتم أو من شأهنا إعاقة منوهم 
الطبيعي]]]].

الدويل وكذلك يف  االتفاق  واليت ذكرت يف  واملساعدة  احلماية  والطفولة يف  واألمومة  العائلة  وحق 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان إذ تنص الفقرة ]] من املادة ]] »لألمومة والطفولة احلق يف مساعدة 

ورعاية خاصتني«.
وقد أولت األمم املتحدة اهتماما خاصا حبقوق الطفل حيث أصدرت اجلمعية العامة عام 9]9] 
إعالن حقوق الطفل الذي يروم ضمان احلماية والرعاية اخلاصة للطفل واحلماية القانونية للمولود، وتشجيع 
كافة الدول على اختاذ تدابري وبرامج لتحسني رفاهية الطفل. وجاءت االتفاقية الدولية حلقوق الطفل لعام 
9]9] اليت دخلت حيز التنفيذ يف ] سبتمرب 990]، لتكرس وتوضح احلقوق اليت يتمتع هبا الطفل.

و أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة ]]9] اإلعالن اخلاص حبقوق األشخاص املعوقني وقد 
عّرف اإلعالن املذكور املعّوق بأنه : »أي شخص يعجز عن أن يؤمن لنفسه أو لنفسها كليا أو جزئيا 
ضروريات احلياة الفردية أو العادية أو احلياة االجتماعية العادية أو كليهما بسبب نوع من القصور قد يكون 

خلقيا وقد يكون يف قدراته البدنية أو العقلية«.
و قد أوضح اإلعالن أيضا جمموعة من األسس واحلقوق بالنسبة للمعوقني وأمهها : مجيع احلقوق 
الواردة يف اإلعالن املذكور تطبق على املعوقني بدون متييز بينهم بسبب اللون أو اجلنس أو اللغة أو الرأي 

السياسي أو غري ذلك من اآلراء أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثورة...
و يتمتع املعوقون حبقهم يف التقدير من أجل كرامتهم اإلنسانية وهلم نفس احلقوق اليت يتمتع هبا 

املواطنون اآلخرون. كما أهنم يتمتعون باحلقوق السياسية واملدنية.
 يتمتع املعوقون أيضا حبق العالج الطيب والنفسي مبا يف ذلك استخدام أساليب إضافة األعضاء 
املبتورة واحلق يف التدريب والتأهيل املهين وتقدمي كافة أنواع املساعدة هلم وذلك من أجل تطوير قدراهتم 

اإلنتاجية. وحبقهم يف الضمان االجتماعي، ومحايتهم من مجيع أشكال االستغالل.
وللمعوقني احلق يف العيش بني أهلهم وأسرهتم إال إذا دعت حالتهم الصحية إىل دون ذلك وقد 
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اعتبار سنة ]]9] عاما دوليا للمعوقني، كما أوصت اجلمعية العامة 
سنة ]]9] مجيع الدول األخذ بعني االعتبار عند وضع براجمها وخططها احلقوق الواردة يف اإلعالن 

اخلاص حبقوق األشخاص املعوقني]]]].
أما فيما يتعلق حبماية ضحايا النزاعات املسلحة أو ما يعرف بالقانون اإلنساين أي معاهدات جنيف 
)]]]] – ]90] – 9]9] – ]]9]( اليت حتمي املرضى واجلرحى والغرقى وأسرى احلرب والسكان 
املدنيني، يف النزاعات املسلحة سواء كانت ذات طابع دويل أو غري دويل، إضافة إىل ما يسمى بقانون 
الهاي لسنة 99]] و]90] والذي مينع استعمال بعض األسلحة والغازات يف احلرب، والذي سيعرف 
واأللغام  والكيماوية  البيولوجية  األسلحة  لتحرمي  السعي  حنو  والتسعينات  الثمانينات  يف  مهمة  تطورات 

]]  نفس املرجع، الصفحة : ]0].

]]  نفس املرجع السابق، ص : ]]] – ]]].
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األرضية املضادة لألفراد]9]].
ومما جتدر اإلشارة إليه أنه قد ظهرت مؤخرا جمموعة من احلقوق اجلديدة مت اإلعالن عنها أمميا منذ 
السبعينات من القرن املاضي مثال : احلق يف السلم العاملي، احلق يف التنمية، احلق يف التواصل واإلعالم، 

احلق يف بيئة صحية وسليمة، احلق يف االمتالك املشرتك لرتاث وثروات البشرية... إخل]0]].
ونعين هبذه املستجدات القانونية، ما ظهر مؤخرا يف إطار تنمية حقوق اإلنسان، وحقوق الشعوب. 
فقد أصبحنا نالحظ يف االتفاقيات العامة اليت تتصدى حلق معني من احلقوق أو طائفة معينة من أبناء 
البشرية  واجلماعات  )الفرد(  البشري  بالكائن  تتعلق  اليت  احلقوق  من  مبجموعة  دوليا  اعرتافا  اإلنسان، 

)الشعوب( يف آن واحد]]]].

املبحث الثاني : مدونات السلوك والقواعد النموذجية

الثاين(  )املطلب  أن خنصص  على  األول(،  )املطلب  السلوك  مدونات  الواردة يف  املعايري  سنتناول 
للمعايري الواردة يف القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء.

المطلب األول : مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

كموظفي  املوظفني،  بعض  سلوكيات  حتكم  واليت  املكتوبة  الضوابط  من  جمموعة  عن  عبارة  هي 
االنتخابات. وكذلك بعض النظم اليت تعمل على قواعد سلوك خاصة كمدونة قواعد سلوك املوظفني 
املكلفني بإنفاذ القوانني ومبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني والسيما األطباء يف 
التعذيب. وهتدف هذه الضوابط إىل منع املمارسات والسلوكيات غري  محاية املسجونني واحملتجزين من 

األخالقية]]]].
إن مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني اليت اعتمدت ونشرت مبوجب قرار اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة رقم 9]]/]] يف ]] ديسمرب 9]9] واليت حتتوي على ] مواد جاءت مبجموعة 
من احلقوق اليت حتمي األشخاص من األعمال غري القانونية حيث جند املادة األوىل تنص على ما يلي : 
»على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، يف مجيع األوقات، أن يؤدوا الواجب الذي يلقيه القانون على 
عاتقهم، وذلك خبدمة اجملتمع وحبماية مجيع األشخاص من األعمال غري القانونية على حنو يتفق مع علو 

9]  عبد العزيز النويضي، مرجع سابق، ص : 0].

0]  عبد السالم السعدي : »تدريس مفاهيم قيم حقوق اإلنسان ضمن املناهج التعليمية – مع دراسة تطبيقية«، دار الثقافة مؤسسة للنشر 
والتوزيع – الدار البيضاء، ص : ]].

]]  عمر سعد اهلل : »حقوق اإلنسان وحقوق ا لشعوب – العالقة واملستجدات القانونية«، ديوان املطبوعات اجلامعية – اجلزائر، ص : ]]].

]]  . http : //acepreojet.org االطالع : ]]0]/]]/]]، الساعة ] : 0]
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درجة املسؤولية اليت تتطلبها مهنتهم«.
بينما نصت املادة الثانية من املدونة على أن : »حيرتم املوظفون املكلفون بإنقاذ القوانني، أثناء قيامهم 

بواجباهتم، الكرامة اإلنسانية وحيموهنا، وحيافظون على حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدوهنا«.
وجاء يف التعليق على هاتني املادتني : 

تشمل عبارة »املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني« مجيع املوظفني املسؤولني عن تنفيذ القانون الذين 
ميارسون صالحيات الشرطة، والسيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز، سواءا كانوا معينني أو منتخبني.

يف البلدان اليت تتوىل صالحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرمسي أم 
ال، أو قوات أمن الدولة، يعترب تعريف املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني شامال ملوظفي تلك األجهزة.

يقصد خبدمة اجملتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقدمي خدمات ملساعدة أفراد اجملتمع احملتاجني إىل 
مساعدة فورية ألسباب طارئة شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر.

يقصد هبذا احلكم أن ال يقتصر على تغطية مجيع أنواع العنف والسلب واألذى وحدها، بل أيضا 
القانون اجلنائي وهو يشمل أيضا سلوك  أن يتخطى ذلك ليشمل كل احملظورات اليت تقع حتت طائلة 

األشخاص غري القادرين على حتمل املسؤولية اجلنائية]]]].
وجاء يف التعليق على املادة الثانية من املدونة السالفة الذكر على أن حقوق اإلنسان املشار   
إليها حمدة وحممية بالقانون الوطين والدويل. ومن الصكوك الدولية ذات الصلة : أي اإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن محاية مجيع األشخاص من التعرض 
للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة او العقوبة القاسية او الالانسانية او املهينة، أو االضرار بالصحة أو 
البدنية للسجناء أو احملتجزين. وكذلك شهادهتم أو االشرتاك يف الشهادة لتنفيذ عقوبة قد تضر  احلالة 

بالصحة البدنية أو العقلية اليت تتناىف مع الصكوك الدولية ذات الصلة]]]].

المطلب الثاني : مبادئ آداب مهنة الطب

إن مبادئ آداب مهنة الطب املتصلة بدور املوظفني الصحيني، والسيما األطباء يف محاية املسجونني 
واحملتجزين من التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية احلاطة بالكرامة. واليت 
حتتوي على ] مبادئ أوجبت على املوظفني الصحيني املكلفني بالرعاية الطبية للمسجونني واحملتجزين 
والسيما األطباء من هؤالء املوظفني، ان يوفروا هلم محاية لصحتهم البدنية والعقلية ومعاجلة ألمراضهم 
تكونان من نفس النوعية واملستوى املتاحني لغري املسجونني أو احملتجزين. وتعترب خمالفة جسيمة آلداب 
املهنة حسب املبدأ الثاين ملبادئ مهنة الطب، وجرمية مبوجب الصكوك الدولية املطبقة، أن يقوم املوظفون 

]]  حممود شريف بيوين وحممد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزيري : حقوق اإلنسان – اجمللد األول، الوثائق العاملية واإلقليمية، دار العلم للماليني 
– لبنان، ص : 0]].

.ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية احلاطة بالكرامة، وإعالن األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري   [[
واالتفاقيات الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقب عليها، واتفاقيات منع جرمية 

اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، والقواعد النموذجية ملعاملة السجناء واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية
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الصحيون، والسيما األطباء بطريقة إجيابية أو سلبية بأعمال تشكل مشاركة بالتعذيب وغريه من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة أو تواطؤا أو حتريضا على هذه األفعال أو 

حماوالت الرتكاهبا.
وهناك جمموعة من التصرفات اليت ميكن أن تشكل خمالفات آلداب مهنة الطب، واليت ميكن أن 
يتورط فيها املوظفون الصحيون والسيما األطباء منهم، كإقامة عالقة مهنية مع السجناء أو احملتجزين ال 
يكون القصد منها جمرد تقييم أو محاية الصحة البدنية للسجني. وكذلك تعترب خمالفة آلداب املهنة، األطباء 
الذين يستخدمون مهاراهتم ومعارفهم بقصد اإلضرار )املبدأ الرابع من مبادئ آداب مهنة الطب(. أضف 
إىل ذلك، القيام بإجراء لتقييد حركة سجني أو حمتجز دون التقيد مبعايري طبية حمضة واليت تستوجبها ضرورة 

احلماية الصحية أو العقلية لسالمة السجني أو احملتجز]]]].

المطلب الثالث : القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

لقد مت اعتماد القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء من طرف مؤمتر األمم املتحدة األول ملنع 
اجلرمية ومعاملة اجملرمني، املنعقد يف جنيف عام ]]9] وأقرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي سواء يف 

قراره األول سنة ]]9] أو يف قراره الثاين سنة ]]]]]]9].
االعتناء  الشاغل  شغلها  جعلت  اليت  واملواثيق  واالتفاقيات  املعاهدات  من  جمموعة  ظهرت  ولقد 
على  والرتكيز  اعتقاهلم  ظروف  وحتسني  خاصة،  بصفقة  والسجناء  عامة،  بصفة  احملتجزين  باألشخاص 
تأهيلهم وإعادة إدماجهم ورعايتهم بعد مغادرهتم للمؤسسات السجنية. وتأيت على رأس هذه املواثيق ما 
صار يعرف بالقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء اليت ظهرت للوجود سنة 9]9] مببادرة من اجلمعية 
القواعد بعد تنقيحها  إقرار نفس  العامة لعصبة األمم فأقرهتا سنة ]]9]، ومبجيء األمم املتحدة، مث 
ومناقشتها خالل املؤمتر األول ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، الذي انعقد يف جنيف بسويسرا سنة ]]9] 

ليصادق عليه أخريا اجمللس االقتصادي واالجتماعي مبقتضى القرارين املذكورين أعاله]]]].
وهذه القواعد ليس الغرض منها وضع نظام منوذجي للسجون صاحل لكل الدول ويف كافة األزمنة كما 
ورد يف ديباجتها، وإمنا جاءت لتحديد أسس مقبولة من أجل األنظمة املعاصرة، باعتبارها خري املبادئ 
وأصلحها يف معاملة املسجونني وتدبري إدارة السجون. ومنه فقد جاءت القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة 
السجناء مببدأ احتفاظ السجناء حبقوقهم باستثناء تلك اليت يفقدوهنا كنتيجة حتمية حلرماهنم من احلرية، 
وهي مرتبطة أساسا بالكرامة املتأصلة جلميع البشر، لذا ينبغي معاملة املسجونني بطريقة إنسانية وكرمية 
يف كل وقت منذ دخوهلم إىل هذه املؤسسات السجنية حىت حلظة إطالق سراحهم. وهو ما نص عليه 

]]  املبدأ اخلامس من مبادئ مهنة الطب.

]]  اململكة املغربية، مركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان، القواعد الدولية ملعاملة السجناء، الطبعة الثانية، السنة 000]، ص 
.9 :

]]  حممد سعد منور : »دراسات يف فقه القانون اجلنائي«، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، السنة ]00]، ص : 9]] و0]].
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املبدأ األول من جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 
االحتجاز دون اإلخالل مبقتضيات الوظيفة الردعية للسجن، ومن مث كان لزاما حتديد احلقوق اليت جيب 

ضماهنا للسجناء كاحلق يف التغذية واحلق يف الصحة واحلق يف التعليم والرعاية الالحقة... إخل.

خالصة : 

التعداد غري احلصري جملموعة احلقوق اخلاصة والعامة اليت نصت عليها نصوص ومواثيق  بعد هذا 
الشرعة الدولية، يتبني لنا أن هناك تداخل كبري ونقط تقاطع كثرية بني ما هو فردي وما هو مجاعي، لدرجة 

يصعب معها يف كثري من األحيان الفصل بني ما هو فردي وما هو مجاعي.
إليها بوصفها حقوقا جمردة، فإهنا تتطور من حيث  النظر  وملا كانت حقوق اإلنسان مما ال يصح 
نطاقها ومضامينها بتطور العالقات االجتماعية ودرجة التوافق بني اجملتمعني السياسي واملدين يف إطار هذه 

العالقات االجتماعية]]]].
وقد أدى التقنني الدويل حلقوق اإلنسان مؤخرا إىل ظهور حقوق جديدة تدخل يف قائمة حقوق 
املشرتك  الرتاث  ملكية  يف  واحلق  البيئة،  يف  احلق  وتشمل  واحد،  آن  يف  الشعوب  وحقوق  اإلنسان، 

لإلنسانية، واحلق يف التنمية، واحلق يف السلم]9]].
واقتصاديا  اجتماعيا  ويتقدم  يتطور  اإلنسان  مادام  مستمر،  تطور  يف  اإلنسان  فحقوق  إذن   
وثقافيا وتكنولوجيا وسياسيا، حبيث كلما ارتقى اإلنسان وتطور، كلما ارتقت النظرة إليه وازداد االهتمام 
بتكريس إنسانيته، وحفظ كرامته، وهو ما أكده القرآن الكرمي، بقوله تعإىل : »ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم 
]] من سورة  )اآلية  تفضيال«  الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا  والبحر ورزقناهم من  الرب  يف 

اإلسراء(.

]]  املوضع اإللكرتوين : )ar.wikipedia.org(، تاريخ الزيارة : 0]/]]/]]0]، ساعة الزيارة : )]] : ]](.

9]  عمر سعد اهلل : »حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب )العالقة واملستجدات القانونية(«، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، السنة غري مذكورة، 
الصفحة 9]].
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مراجع الفصل األول : 

الشافعي محمد بشير : »قانون حقوق اإلنسان، مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، سنة ]00].	 
اململكة املغربية، مركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان، القواعد الدولية ملعاملة 	 

السجناء، الطبعة الثانية، السنة 000].
مطبعة كرمي 	   ،[00[  –  [00[ السنة  األوىل،  الطبعة  القادر،  عبد  ومساعد  مليكة  النعيمي 

برانت - طنجة.
خضر خضر : مدخل إىل احلريات العامة وحقوق اإلنسان، الطبعة الثالثة ]00].	 
كتيب دفاتر فلسفية )نصوص خمتارة( رقم ]، حقوق اإلنسان )األصول واألسس الفلسفية(، إعداد 	 

وترمجة: حممد سبيال وعبد السالم بن عبد العايل، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية، السنة ]00]، 
مطبعة النجاح اجلديدة.

دليل حول الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة في ضوء المعايير الدولية واألسس الوطنية 	 
قانونا، فقها وقضاء )أمحد شوقي بنيوب(، مركز التوثيق واإلعالم والتكوين يف جمال حقوق اإلنسان، 

اململكة املغربية.
صفاء الدين محمد عبد الحكيم الصافي : / حقوق اإلنسان يف التنمية االقتصادية ومحايته دوليا، 	 

الطبعة األوىل، السنة ]00]، منشورات احلليب احلقوقية )بريوت(.
عبد السالم السعيدي : »تدريس مفاهيم قيم حقوق اإلنسان ضمن املناهج التعليمية مع دراسة 	 

تطبيقية«، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء،الطبعة األوىل، سنة ]00].
عبد العزيز النويضي : احلريات العامة وحقوق اإلنسان، القسم األول : املعايري واآلليات الدولية، 	 

السنة: ]00].
عمر سعد اهلل : حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب )العالقة واملستجدات القانونية(، ديوان املطبوعات 	 

اجلامعية، اجلزائر.
عيسى بيرم : حقوق اإلنسان واحلريات العامة - مقارنة بني النص والواقع، الطبعة ]00].	 
غازي حسن صباريني : »حقوق اإلنسان وحرياته األساسية«، طبعة ]99].	 
محمود شريف بيوني ومحمد سعيد الدقاق وعبد العظيم وزيري : »حقوق اإلنسان – اجمللد 	 

األول، الوثائق العاملية واإلقليمية«، دار العلم للماليني – لبنان.
محمد سعيد نمور : »دراسات يف فقه القانون اجلنائي«، مطبعة دار الثقافة للنشر والتوزيع، السنة 	 

.[00[
املطبعة 	  الطبعة األوىل-  الرقابة«،  الدولية وآليات  املعايري  »حقوق اإلنسان –  البحيري :  يوسف 

والوراقة الوطنية الدادويات مراكش، السنة 0]0].
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الئحة املصادر االساسية : 

القرآن الكريم.	 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.	 
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.	 
العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.	 
الدستور المغربي الجديد.	 
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الفصل الثاني : جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

إن عبارة حقوق اإلنسان اليت أصبحت ترد يف كثري من الكتابات، وترتدد يف اخلطابات واملنتديات، 
تعاليم  من  مزيج  هبا، وحتديد كل مضامينها، وهي  اإلحاطة  السهولة  من  ليس  واسعة  تتعلق مبجاالت 
الديانات السماوية، والرتاكم الثقايف الذي أنتجه الفكر اإلنساين عرب مراحل وأحقاب زمنية طويلة، قبل 
أن تتوىل منظمة األمم املتحدة تقنينها واعتمادها كإعالنات ومواثيق دولية، بدءا باإلعالن العاملي حلقوق 
اإلنسان الصادر يف 0] ديسمرب ]]9]م9]. وسنستعرض مفهوم حقوق اإلنسان استنادا إىل األعراف 

واملواثيق الدولية..
حقوق اإلنسان هي املعايري األساسية اليت الميكن للناس من دوهنا أن يعيشوا بكرامة كبشر وهي 

أساس احلرية والعدل والسالم وان من شان احرتامها إتاحة فرصة تنمية الفرد واجملتمع تنمية كاملة..
وهي التشرتى وال تكتسب وال تورث فهي ببساطة ملك الناس ألهنم بشر وهي متأصلة يف كل فرد 
وواحدة جلميع البشر بغض النظر عن العنصر أو اجلنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، وقد 
ولدنا مجيعا أحرار ومتساوين يف الكرامة واحلقوق،فحقوق اإلنسان عاملية والميكن انتزاعها فليس من حق 
احد أن حيرم شخص من حقوقه، فحقوق اإلنسان ثابتة والميكن التصرف هبا كي يعيش اجلميع بكرامة 

وهي غري قابلة للتجزئة..
 وميكن تقسيم حقوق االنسان إىل أربعة مراحل أو أجيال :

المرحلة األولى : مرحلة احلقوق املدنية والسياسية.وقد أسهمت يف بلورهتا الثورات الليربالية الغربية، 
وعربت عنها االسهامات اليت خرجت حيز الوجود : الشرعة الكربى االجنليزية )املاغنا كارتا سنة ]]]] 
م( ووثيقة احلقوق اليت أصدرهتا الثورة االجنليزية لعام ]]]] م إضافة إىل وثيقة إعالن االستقالل األمريكية 

لسنة 9]]] م.
المرحلة الثانية : مرحلة احلقوق االقتصادية واالجتماعية اليت ركزت عليها الثورات االشرتاكية،والسيما 
الثورة البلشفية،حيث أكدت على أمهية ودور احلقوق االقتصادية واالجتماعية كحاجات أساسية لإلنسان 
قبل احلديث عن احلقوق السياسية واملدنية اليت اعتربهتا جمرد حقوق سلبية وشعارات ال مضمون هلا يف 
الطبقة  قبل  من  نطاقها  أروبا،ويتسع  إىل  املطالب  هذه  اإلشباعية.وستنطلق  الضرورية  احلاجات  غياب 

العاملة،لتنتهي إىل إعادة تنظيم وتقنني الليربالية املطلقة اليت كانت سائدة آنذاك.
المرحلة الثالثة : مرحلة احلقوق اخلاصة باجملتمعات والشعوب،كحق تقرير املصري،وحق الشعوب 
يف اختيار األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية،واحلق يف السيطرة على املوارد الطبيعية،واحلق يف 

التنمية...
المرحلة الرابعة : مرحلة حقوق التضامن أو حقوق االنتساب إىل كون يواجه مصريا واحدا نتيجة 
للتطور املذهل يف وسائل االتصاالت واملواصالت،ومن أهم هذه احلقوق،احلق يف السالم،احلق يف بيئة 
نظيفة،احلق يف نصيب متوازن من مثار العلم والتكنولوجيا واملعلومات يف شىت اجملاالت،واحلقوق املرتبطة 
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مبرياث اإلنسانية]0]].
إن تطور حقوق اإلنسان جعل جمال التشريع يف هذا امليدان يتجاوز القانون الداخلي للدولة ليصبح 

من اختصاص القانون الدويل العام.
بارزا يف ترسيخ عاملية حقوق  ]]9] م دورا  املتحدة منذ تأسيسها سنة  لعبت هيئة األمم  ولقد 
اإلنسان،فميثاقها أكد ضرورة احرتام هذه احلقوق واعتربها التزاما دوليا على كل دولة أن تعمل به وأن 

اجملتمع الدويل عليه أن يتدخل حلماية هذه احلقوق يف حالة انتهاكها.
ومل تكتف هيئة األمم املتحدة بالتنصيص على احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، بل شكلت 
جمموعة من االجهزة واهلياكل التنظيمية أناطت هبا مهمة اإلشراف على احرتام حقوق اإلنسان.]]]] ويأيت 

على رأس هذه االجهزة :

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
فبالنسبة ألجهزة األمم املتحدة، املهتمة بقضايا حقوق اإلنسان، فإنه إىل جانب الدور الذي تضطلع 
على  نذكر  اإلنسان  حلقوق  السامية  واملفوضية  واالجتماعي،  االقتصادي  واجمللس  العامة،  اجلمعية  به 
اخلصوص جملس حقوق اإلنسان، وهو جهاز أساسي يعهد إليه محاية حقوق اإلنسان يف العامل، وهو 
عبارة عن هيئة دولية فرعية تابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة ومقرها يف جنيف بسويسرا. وهنا يطرح 

السؤال عن القيمة املضافة اليت أتى هبا هذا اجمللس يف جمال حقوق اإلنسان؟
لإلجابة عن هذه التساؤل سنخصص مبحثا أوال للهياكل التنظيمية اليت تتدخل إىل جانب اجمللس 

يف جمال حقوق اإلنسان، ومبحثا ثانيا لظروف تأسيس اجمللس وآليات اشتغاله.

املبحث األول : اهلياكل التنظيمية اليت تتدخل إىل جانب اجمللس يف 
جمال حقوق اإلنسان :

 
تتضافر جهود اهليآت التابعة لألمم املتحدة قصد تعزيز حقوق اإلنسان والنهوض هبا على املستوى 

العاملي.

المطلب األول : الهيآت التابعة لمنظمة األمم المتحدة والمتعلقة بحقوق اإلنسان

0]  سعيد أصيل : )عوملة حقوق اإلنسان املنطلقات والتجليات.مطبعة(،سوماكرام.الدارالبيضاء،لطبعة األوىل، 0]0]،.ص : ]] .

]]  حممد ضريف : )حقوق االنسان يف املغرب(،مطبعة املعارف اجلديدي،الرباط،]99]
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أوال : الجمعية العامة
امليادين  يف  الدويل  التعاون  )امناء  هبدف  توصيات  واصدار  دراسات  اجناز  مهمة  هبا  أنيطت  اليت 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  حتقيق  على  واإلعانة  والصحية  والتعليمية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 

األساسية للناس كافة بال متييز بينهم(

ثانيا : المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أنشأ لجنة حقوق اإلنسان
يندرج ضمن اختصاصاته احلق يف أن )ينشأ جلانا للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتقرير حقوق 

اإلنسان( وتنفيذا الختصاصاته أصدر اجمللس قرارين : 
األول يف ]]فرباير ]]9]مت بواسطته إنشاء جلنة حقوق اإلنسان

والثاني يف ]]يونيو ]]9] أبان كيفية تشكيل جلنة حقوق اإلنسان وحدد اختصاصاهتا]]]].
تتعلق  دولية  واتفاقيات  إعالنات  ومشاريع  توصيات  وإعداد  دراسات  بإجراء  اللجنة  حبيث كلف 
حبقوق اإلنسان، وكانت اللجنة تقوم أيضاً مبا تكلفها به اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
هبذه  املتعلقة  الرسائل  ودراسة  باالنتهاكات  املتعلقة  االدعاءات  يف  التحقيق  تشمل  خاصة  مهام  من 

االنتهاكات. 
كما كانت تتعاون تعاوناً وثيقاً مع مجيع هيئات األمم املتحدة املتصلة حبقوق اإلنسان وحتضر بقية 
الدول األعضاء يف األمم املتحدة دورات اللجنة بصفة مراقبني. وكان جيوز للجنة أن تدعو أي حركة حترر 
وطنية تعرتف هبا قرارات اجلمعية العامة للمشاركة يف مداوالهتا حول أية مسألة هتم تلك احلركة بشكل 
خاص. وكان جيوز للمنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

أن حيضر ممثلوها بصفة مراقب يف اجللسات العامة للجنة. 

ثالثا : المفوضية السامية لحقوق اإلنسان
أنشئت وظيفة مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 
الدورة ]] بتاريخ 0] ديسمرب ]99]، وذلك تلبية ملطالب وتوصيات املنظمات غري احلكومية وآخرها 

التوصية الصادرة عام ]99] عن املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان يف فيينا.
وخيتص جهاز املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،كما سنرى ذلك يف الفصل املقبل، باألنشطة اآلتية: 
أ ( اإلشراف على نشاطات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان، وتنسيق برامج األمم املتحدة 
للتثقيف واإلعالم يف ميدان حقوق اإلنسان، ونقل املعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل إىل 

هيئات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان.
ب ( تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ومتابعة بعثات تقصى احلقائق، والتدخل يف احلاالت الطارئة اليت 
تستدعى إجراءات وقائية، ومتابعة جلان التحقيق، وتنفيذ التوصيات املقدمة من املقررين اخلاصني واالفرقة 

]]  حممد ضريف : )مرجع سابق(،ص : ]] .
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العاملة.
ت ( توفري املساعدات التقنية واملالية واخلدمات االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان

ث ( إجراء حوار مع احلكومات واملنظمات الدولية واالقليمية واملنظمات غري احلكومية هبدف ضمان 
احرتام حقوق اإلنسان.

 ويرأس املفوضية مفوض سامي بدرجة نائب سكرتري عام، ويعني من قبل األمني العام لألمم املتحدة 
ملدة أربع سنوات.

المطلب الثاني : المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان : 

أوال : المنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري باألمم المتحدة
تنص املادة ]] من ميثاق األمم املتحدة على أن » للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن جيرى 
الرتتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تعىن باملسائل الداخلة يف اختصاصه... » وىف 
]] مايو ]]9] اصدر اجمللس االقتصادي واالجتماعي القرار) 9]]] د]]-( وحدد فيه معايري منح 

الصفة االستشارية للمنظمات غري احلكومية، وهي :
أن تكون أهداف ومقاصد املنظمة معنية مبسائل تدخل يف اختصاص اجمللس االقتصادي واالجتماعي. 	 
أن تكون أهداف ومقاصد املنظمة منسجمة مع روح ميثاق األمم املتحدة ومقاصده ومبادئه. 	 
تعهد املنظمة بدعم أعمال األمم املتحدة وتعزيز املعرفة مببادئها ونشاطها. 	 
تكون 	  وان  ومستقلة،  واضحة  املالية  املنظمة  موارد  تكون  وان  دميقراطية،  بصورة  املنظمة  تدار  أن 

املنظمة ذات مكانة دولية ومعرتف هبا.
واملنظمات اليت تتمتع بالصفة االستشارية عليها واجب تقدمي تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات 	 

وأن حتافظ على نشاطها وأداءها الذي مبقضاه منحت الصفة االستشارية.
ومقابل هذه الواجبات تتمتع املنظمة باحلقوق اآلتية : 	 
اإلنسان، 	  حقوق  واالجتماعي،وجلنة  االقتصادي  اجمللس  جبلسات  مندوبيها كمراقبني  -حضور 

واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
تقدمي بيانات كتابية عن أوضاع حقوق اإلنسان	 
اإلدالء ببيانات شفوية يف اجللسات	 
طلب إدراج بنود يف جدول األعمال وحق مناقشتها.	 
تقدمي معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان.	 

وتقسم املنظمات غري احلكومية يف عالقتها باجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل ثالث فئات: 
منظمات الفئة األوىل : ذات مركز استشاري عام، واليت تعىن مبعظم أنشطة اجمللس ولديها إسهامات 
بارزة يف األمم املتحدة، منظمات الفئة الثانية : ذات مركز استشاري خاص، واليت هلا اختصاص حمدد 
املشاورات  قائمة  يف  تدرج  منظمات   : الثالثة  الفئة  منظمات  اجمللس.  أنشطة  من  قليلة  جبوانب  وتعىن 
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املتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات مفيدة يف نشاط اجمللس.

ثانيا : المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان : 
هي مؤسسات منشأة مبوجب قرار يصدر من رئيس اجلمهورية أو إحدى اجلهات املختصة بالدولة. 

وتعمل وفق مبادئ باريس)قرار اجلمعية العامة-]]]/]]ديسمرب]99]( وختتص بااليت : 
صفة  ذات  وتقارير  ومقرتحات  توصيات  و  أراء  تقدمي  من خالل  اإلنسان  حقوق  ومحاية  تعزيز   
استشارية إىل اجلهات الرمسية وغري الرمسية بالدول. وتعمل على حث الدولة على االنضمام والتصديق على 
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.كما تسعى لضمان مواءمة القوانني الداخلية للدولة مع التزاماهتا مبوجب 
انضمامها للمواثيق الدولية حلقوق اإلنسان. وتتوىل إعداد التقارير اليت تقدمها الدولة للجان اإلشراف على 

االتفاقيات الدولية. كما تساهم يف إعداد وتفعيل الربامج اخلاصة بتدريس حقوق اإلنسان.

االستشاري  اجمللس   : هي  اإلنسان  حلقوق  وطنية  جمالس  بإنشاء  بادرت  عربية  دول  مثاين  وهناك 
حلقوق اإلنسان باملغرب والذي حتول إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان- اجمللس القومي حلقوق اإلنسان 
مبصر- اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية بتونس - اللجنة الوطنية االستشارية لرتقية حقوق 
الفلسطينية املستقلة حلقوق اإلنسان -املركز الوطين حلقوق اإلنسان  اهليئة  اإلنسان ومحايتها باجلزائر – 
باألردن–اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بالسعودية – اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان موريتانيا ـ اللجنة 

الوطنية حلقوق اإلنسان بقطر.]]]]

املبحث الثاني : ظروف تأسيس اجمللس وآليات اشتغاله

جاء اجمللس يف إطار اإلصالحات األممية اليت اقرتحها األمني العام السابق كويف أنان ليخلف جلنة 
قضايا حقوق  مع  املطلوب  بالشكل  التعاطي  يف  فشلت  أهنا  رأى  اليت  اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم 
اإلنسان رغم أهنا ظلت على مدى ستة عقود اهليكل الرئيسي املعين حبقوق اإلنسان، ونظراً كدلك ملا 
عانته اللجنة من »عجز يف املصداقية« بسبب سياسة الكيل مبكيالني والتسيـيس واالنتقائية أو باحتضان 
دول يرى البعض أن سجالهتا يف جمال حقوق اإلنسان ال تسمح هلا باملشاركة يف أكرب حمفل أممي حلماية 

حقوق اإلنسان.
هذه اللجنة ألغيت واختتمت أعماهلا يف -]00]/]/]] وأنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يف ]] مارس ]00] مبوجب القرار.0]/]]] جملس حقوق االنسان الذي عقد دورته األويل يف الفرتة 
من 9] إىل 0] يونيه ]00]. ويشارك جملس حقوق اإلنسان يف عملية بناء املؤسسات اليت تشمل 
استعراض نظام اإلجراءات اخلاصة. ويف ]] يونيه ]00]، ومع اختتام دورته اخلامسة، اعتمد جملس 

cihlhr.org. ،)موقع مركز القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان : )مصطلحات ومفاهيم القانون الدويل حلقوق اإلنسان  [[
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حقوق اإلنسان القرار ]/] بعنوان »بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة “.]]]]

المطلب األول : التحول من لجنة حقوق اإلنسان لمجلس حقوق اإلنسان

1( لجنة حقوق اإلنسان
ومعاهدات حقوق  معايري  املسئولة عن صياغة  اجلهة  املتحدة كانت  باألمم  اإلنسان  جلنة حقوق 
اإلنسان ورصد تنفيذها. وتألفت من ]] دولة عضو، وكانت تعقد دوراهتا مرة سنوياً ملدة ستة أسابيع 
خالل شهري مارس وأبريل جبينيف. وكان يشارك يف دوراهتا أكثر من 00]] من وفود الدول األعضاء 

والدول املراقبة واملنظمات غري احلكومية.
00] من  أكثر من  اخلاصة، واعتمدت  تقارير اإلجراءات  تنظر خالل دوراهتا يف  اللجنة  وكانت 
اللجنة  أعماهلا  تساعدها يف  اجللسات عن مسائل حمددة. وكانت  لرؤساء  وبيانات  واملقررات  القرارات 

الفرعية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
وقد حدد قرار تأسيس جملس حقوق اإلنسان اإلطار العملي إلصالح جذري يف العمل على تعزيز 
ومحاية حقوق اإلنسان يف العامل مبوجب آلية االستعراض الدوري الشامل، ختضع كافة الدول األعضاء 
باألمم املتحدة، بدًءا بالدول أعضاء جملس حقوق اإلنسان أنفسهم، الستعراض ملفات حقوق اإلنسان 

هبا أمام اجمللس، وذلك بغرض حتسني أوضاع حقوق اإلنسان يف العامل. ]]]]
ويعقد اجمللس عددا أكثر من الدورات على مدار السنة ولفرتات أطول من فرتات انعقاد اللجنة، كما 
يتمتع بإجراءات أكثر مرونة وفاعلية لعقد جلسات استثنائية لالستجابة الفورية ألزمات حقوق اإلنسان.

تؤكد حقيقة أن جملس حقوق اإلنسان منتخب مباشرة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، األمهية 
املوالة حلقوق اإلنسان، كحقوق مكفولة جلميع الناس وكوهنا أحد الدعامات الثالثة لألمم املتحدة إىل 

جانب التنمية واألمن. 
وميكن للجمعية العامة مبوافقة ثلثي األعضاء جتميد عضوية أى دولة يثبت ارتكاهبا انتهاكات جسيمة 

ومنهجية حلقوق اإلنسان.
أكدت االنتخابات األوىل ألعضاء جملس حقوق اإلنسان أنه لن يكون » العمل جادا »، إال إذ 
تنافست الدول على مقاعد العضوية يف انتخابات نزيهة وشفافة، وكانت املرة األوىل اليت تقدم فيها الدول 

املرتشحة وعوداً طوعية حبماية واحرتام حقوق اإلنسان اليت سيسألون عنها.
2 ( الهيكل العام للمجلس

يعد جملس حقوق اإلنسان جهازا يتبع اجلمعية العامة، وجيتمع ثالث مرات على األقل خالل العام 
الواحد وكل اجتماع مدته ] اسابيع. و للمجلس احلق يف عقد دورات خاصة بطلب من إحدى الدول 
األعضاء يف اجمللس ودعم من ثلثي اجمللس. ويتألف اجمللس من ]] دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء 

ohchr.org. ،)موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان : )هيئات حقوق االنسان / جملس حقوق االنسان  [[

crin.org/resources. ،)موقع شبكة معلومات حقوق الطفل : )جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة  [[
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اجلمعية العامة باالقرتاع السري املباشر وبشكل فردي. وختضع إجراءات العضوية لقاعدة التوزيع اجلغرايف 
للمجموعة  ]] عضوا   : التايل  النحو  اجمللس على  توزع مقاعد  أن  األعضاء على  الدول  العادل لكل 
اإلفريقية، ]] للمجموعة اآلسيوية، ] جملموعة أوروبا الشرقية، ] جملموعة أمريكا الالتينية، ] جملموعة 
أوروبا الغربية ودول أخرى- أمريكا، كندا، أسرتاليا، نيوزيالندا.. ومتتد والية أعضاء اجمللس ثالث سنوات 

وال جتوز إعادة انتخاهبم ألكثر من مرتني.
ويعمل اجمللس بصورة حيادية وموضوعية وينأى عن االنتقائية معتمدا أسلوب احلوار والتعاون الدوليني 
هبدف النهوض وتعزيز التنسيق الفعال حلقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
التنمية، كما يهدف اجمللس إىل محاية حقوق اإلنسان والتصدي لالنتهاكات اليت تطاهلا يف  واحلق يف 

خمتلف أحناء العامل عرب تقدمي توصيات بشأهنا.

المطلب الثاني : آليات اشتغال مجلس حقوق اإلنسان

اليت يضطلع هبا اجمللس من أجل محاية حقوق اإلنسان ومعاجلة االنتهاكات يف هذا  إن اآلليات 
اجملال يف العامل هي أوال االستعراض الدوري الشامل أو املراجعة الدورية الشاملة كآلية جديدة يقوم مبوجبها 
جملس حقوق اإلنسان باستعراض أوضاع حقوق اإلنسان يف كل الدول األعضاء باألمم املتحدة وثانيا 
اإلجراءات اخلاصة اليت وضعتها جلنة حقوق اإلنسان سابقا للعناية بأوضاع حقوق اإلنسان يف دول معينة، 

أو مبوضوعات حقوق إنسان معينة.
1 ( االستعراض الدوري الشامل / المراجعة الدورية الشاملة

يف عام ]00]، قام جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة بتأسيس املراجعة الدورية الشاملة، وهي 
آلية تضطلع بتقييم مدى تقيُّد كل من الدول الـ9]] األعضاء باألمم املتحدة بالتزاماهتا الدولية يف جمال 
حقوق اإلنسان. تقع املراجعة الدورية الشاملة حتت سلطة جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، ختضع 
كل دولة للمراجعة الفردية كل أربع سنوات. وخالل جلسة املراجعة، تقوم الدول األعضاء باألمم املتحدة 
بتوجيه األسئلة وتقدمي التوصيات إىل حكومة الدولة حمل املراجعة يف حوار تفاعلي. بعدها، يتم اعتماد 
»بيان النتائج« الذي حيمل قائمة التوصيات املقدمة ويوضح أيها ما حظي مبوافقة الدولة املعنية. تقدم 
عملية املراجعة للدول أساليب بناءة ملعاجلة االنتهاكات، كما تطالب احلكومات بالكشف العلين على 
الصعيد الدويل عن التوصيات اليت تنوي تنفيذها. وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تستخدم »بيان 
النتائج« ملساءلة احلكومات بشأن حتركات بعينها تعهدت باختاذها حلماية حقوق اإلنسان. تقع مسئولية 
تنفيذ التعهدات املتخذة يف إطار املراجعة الدورية الشاملة على عاتق احلكومات ذاهتا، لكن لدى آلية 

املراجعة بعض الصالحيات للتدخل إذا فشلت الدولة يف حتسني األوضاع]]]].

ifex..،)موقع الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري: )املراجعة الدورية الشاملة لدى جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة  [[
org/campaigns
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موجز لعملية المراجعة الدورية الشاملة : 

تبسيط عملية االستعراض الدوري الشامل
 المتابعةاالستعراضالتقرير

تقدم ثلثة تقارير رسمية : 
أ- تقرير الدولة

مكتب  معلومات  تجميع  ب- 
لحقوق  السامية  المفوضية 

)OCHCR( نسان الإ
غ�ي  المنظمات  تقرير  ج- 
المنظمات  )تتقدم  الحكومية 
بتقاريرها  الحكومية  غ�ي 
لحقوق  السامية  للمفوضية 
وتقدمها  توجزها  ي 

ال�ت نسان  الإ
ع�رش  من  واحد  تقرير  ي 

�ف
صفحات.

أساس  عىل  الدولة  استعراض  يتم 
التقارير الرسمية الثلث

 )WG( عمل  فريق  بالستعراض  ويقوم 
بمجلس  عضو  دولة   47 الـ  من  مؤلف 
ثلث  ويستغرق  نسان،  الإ حقوق 

ساعات، ويتم عىل المراحل التالية : 
-1 عرض تقرير الدولة

من  والتوصيات  والستفسار  التعليق   2-
فريق الستعراض والدول المراقبة.

-3 رد الدولة
-4 اعتماد تقرير فريق الستعراض

أثناء  ي 
النها�أ التقرير  اعتماد  ويكون   5-

نسان الجلسة العامة لمجلس حقوق الإ

خلل  الدول  توصيات  تنفيذ 
بعدها  تعود  سنوات  أربع 
للستعراض  لتخضع  الدولة 

مرة أخرى

خالل فرتة الثمانية إىل ستة أشهر السابقة على انعقاد املراجعة لدولة بعينها، يتم جتميع بعض الوثائق. 
فاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان تعد وثائقها اخلاصة عن الدولة حمل املراجعة، واليت تستند إىل معلومات 
مقرري األمم املتحدة وهيئات املعاهدات وغري ذلك من تقارير األمم املتحدة، كما تعد املفوضية وثيقة 
منفصلة من 0] صفحات تلخص املعلومات املقدمة من املنظمات غري احلكومية وغريها من األطراف 

املعنية، سواء من داخل أو خارج الدولة. 
الشاملة،  الدورية  املراجعة  آلية  إىل  0] صفحة  من  تقرير  تقدمي  الدولة  ممثلي  على  يتوجب  كما 

يلخصون فيه جهودها لتحقيق التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، والتحديات اليت واجهتها.
وباإلضافة إىل مجع املعلومات والتقارير حول الدولة حمل املراجعة كي تطّلع عليها الدول األعضاء، 
تتضمن عملية املراجعة حوارا تفاعليا مدته ] ساعات. خالل هذا احلوار، ميكن ألي من الدول األعضاء 
باألمم املتحدة طرح األسئلة على الدولة حمل املراجعة. كما ميكن أيضا ملمثلي الدول األعضاء أن يقدموا 
إىل احلكومة توصيات واقعية بتحركات حمددة تسمح مبعاجلة أخطاء املاضي واحليلولة دون وقوع املزيد من 
الظلم يف املستقبل. وال يسمح إال للدول األعضاء باألمم املتحدة، مبا فيها الدولة حمل املراجعة، بالتحدث 

خالل هذه الفرتة. ونقدم فيما يلي جدوال موجزا عن تبسيط عملية االستعراض الدوري الشامل:
كما ميكن للدول األعضاء و الدولة حمل املراجعة أن تطلب من آلية املراجعة الدورية الشاملة تنسيق 



اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

27 || معهد جنيف حلقوق اإلنسان 

الدعم الفين وبناء القدرات الالزمني ملساعدة احلكومة على تنفيذ التوصيات. و بعد حوايل يومني إىل ثالثة 
أيام من انعقاد احلوار التفاعلي، يتم تكريس نصف ساعة ملمثلي الدولة لتحديد أي التوصيات ستتبناها 
احلكومة. و بعدها بفرتة ترتاوح ما بني ثالثة و ستة أشهر، يتم اعتماد »بيان النتائج« رمسيا من قبل جملس 
حقوق اإلنسان باألمم املتحدة يف جلسة علنية مدهتا ساعة. ويف هذه املرحلة، يتم الرتحيب مبداخالت 
الدول األعضاء و الدولة حمل املراجعة و املنظمات غري احلكومية املعتمدة. ويف املراجعات التالية، اليت تتم 
كل أربع سنوات، تنظر املراجعة الدورية الشاملة يف مدى تقدم كل دولة يف تنفيذ التوصيات، وقد يتوىل 
اجمللس معاجلة حاالت عدم تعاون الدول. إن اإلطار القانوين للمراجعة الدورية الشاملة )القرار ]/]( 
ينص على أن تلعب سائر األطراف املعنية دورا فعاال يف تنفيذ التوصيات عن طريق املناصرة والدعم الفين 
وغري ذلك. كما يستطيع جملس املراجعة الدورية الشاملة املساعدة يف تنسيق الدعم املايل والفين لعملية 

تنفيذ التوصيات.
2 ( اإلجراءات الخاصة

اإلجراءات اخلاصة« هو املصطلح العام الذي أطلق على اآلليات اليت وضعتها جلنة حقوق اإلنسان 
سابقا واليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان حاليا ملعاجلة أوضاع قطرية حمددة أو مسائل مواضيعية يف 
كافة أرجاء العامل. وتزّود مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان هذه اآلليات باملوظفني وتقدم 

املساعدة يف جمايل اللوجستية واألحباث لدعمها يف تنفيذ والياهتا]]]]. 
تطلب واليات اإلجراءات اخلاصة عادًة من املكلفني بالواليات فحص ورصد وتقدمي املشورة والتبليغ 
علناً عن أوضاع حقوق اإلنسان يف بلدان أو أراٍض حمددة، تُعرف بالواليات القطرية أو عن ظواهر رئيسية 
االضطالع  وميكن  املواضيعية.  بالواليات  تُعرف  العامل،  يف  اإلنسان  حقوق  هلا  تتعرض  انتهاكات  عن 
الفردية وإجراء  بالعديد من األنشطة من خالل اإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك االستجابة للشكاوى 

الدراسات وتقدمي املشورة حول التعاون التقين على املستوى القطري واملشاركة يف أنشطة تروجيية عامة.
ميكن أن يضطلع باإلجراءات اخلاصة شخص واحد )يُطلق عليه اسم »املقرر اخلاص« أو »املمثل 
اخلاص لألمني العام« أو »ممثل األمم املتحدة« أو »اخلبري املستقل«( أو فريق عامل يتكون عادة من 
مخسة أعضاء )عضو عن كل منطقة(. تكون واليات اإلجراءات اخلاصة منشأة وحمددة من جانب القرار 
الذي يضعها. يعمل املكلفون بوالية اإلجراءات اخلاصة بصفتهم الشخصية وال حيصلون على راتب أو 
أي تعويض مادي آخر لقاء العمل الذي يقومون به. إّن االستقاللية اليت يتمتع هبا املكلفون بواليات 

االجراءات اخلاصة أمر حاسم حىت يتمكنوا من القيام بوظائفهم حبياد تام.
ومن بني األنشطة اليت يقوم هبا املكلفون باإلجراءات اخلاصة، يتلقى هؤالء مبعظمهم معلومات عن 
مزاعم حمددة النتهاكات حقوق اإلنسان، ويرسلون نداءات عاجلة أو رسائل ادعاء إىل احلكومات طلباً 

للتوضيح.
يقوم املكلفون بوالية كذلك بزيارات قطرية للتحقق من حالة حقوق اإلنسان على املستوى الوطين. 
ويرسل عادة املكلفون بواليات رسالة إىل احلكومة اليت تطلب منهم زيارة البلد ويف حال وافقت احلكومة، 

 .www2.ohchr.org ،)موقع األمم املتحدة حلقوق اإلنسان : ) اإلجراءات اخلاصة اليت يضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان  [[



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 28 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

يتم متديد دعوة الزيارة. لقد أصدرت بعض البلدان »دعوات دائمة«، مما يعين أهنا مستعدة، مبدئياً، لتلقي 
زيارة أحد املكلفني بوالية اإلجراءات اخلاصة. وبعد الزيارة اليت يقوم هبا املكلفون بوالية اإلجراءات اخلاصة، 

يتقدم هؤالء بتقرير بعثة يتضمن ما توصلوا إليه من استنتاجات وتوصيات.

ومن انجازات المجلس نجد : 
أنه عقد إىل حدود هذه السنة) ]]0] ( ]] دورة آخرها كانت من 0] إىل ]] سبتمرب ]]0] 
)ففي الدورة األوىل، اليت خصصها اجمللس آللية اإلستعراض الدوري الشامل، وقد خضعت ] دول عربية 
هلذا اإلجراء، وهي اجلزائر والبحرين واملغرب وتونس يف الفرتة املمتدة من ] إىل ]] أبريل ]00].( كما 

قدم املغرب تقريره الوطين الثاين عن وضعية حقوق اإلنسان يوم الثالثاء ]] مايو ]]0]. 
خبصوص االجراءات اخلاصة : هناك حاليا ]] والية مواضيعية و]] والية قطرية.]]]]

كما عقد اجمللس دورات استثنائية، ُخـصِّـصت للنظر يف قضايا عاجلة تعلقت بانتهاكات حقوق 
اإلنسان من بينها : 

اجللسة اخلاصة باهلجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة يف شهر يوليو ]00]،ففي أول قرار جمللس حقوق 
اإلنسان، وعلى الرغم من اعتبار حينها أن »إسرائيل استخدمت قوة ُمـفرطة يف عملياهتا يف قطاع غزة«، 
التصويت لصاحل قرار يُدين إسرائيل، وهذا مقابل 9] بلدا  أنه اختار بعض املندوبني اإلمتناع عن  إال 
لصاحل القرار و ]] ضده. وكان التعليل املقدَّم آنذاك، هو أن مشروع القرار »مل يكن يشري إىل انتهاكات 
القانون اإلنساين األخرى، املتعلقة بإطالق الصواريخ على القرى اإلسرائيلية و اإلنفجارات االنتحارية أو 

اغتيال مستوِطـن إسرائيلي شاب«.
عِقـب  لبنان  يف  السائد  الوضع  يف  للنظر  اإلنسان  حقوق  جملس  خّصصها  اليت  اخلاصة،  اجللسة 
االجتياح اإلسرائيلي يف صيف ]00]، امتنعت بعض الدول عن التصويت لصاحل القرار الذي »أدان 
اهلجمات اإلسرائيلية العشوائية، وباألخص ما ارتكبته من انتهاكات يف قانا ومروحني والدوير والبياضة 
التوازن يف  »عدم  بـ  التصويت،  عن  االمتناع  علل  املناسبة،  تلك  وغريها«. يف  والغازية  والشياح  والقاع 
التعاطي مع االنتهاكات بالنسبة لكل األطراف«، فإن السفري بليز غوديال سويسري، عبَّـر آنذاك أمام 
وسائل اإلعالم عن »اعتقاده بأن الدول اإلسالمية، من مفهومها، ترى أنه من الطبيعي أن ال يكون هناك 
توازن يف مشروع القرار، ألن األوضاع على األرض غْيـر متكافئة«. كما أوضح غودي بأن ما ترغب فيه 
سويسرا عند احلديث عن التوازن »ليس حتميل الطرفني نفس املسؤولية، وأن القانون اإلنساين الدويل، حىت 
يف حاالت استعمال ُمـفرط وغري متكافئ للقوة، ال يسمح للطرف الثاين بعدم احرتام جتنيب املدنيني قدر 

املستطاع ويالت احلرب«.
الدورة اخلاصة حول دارفور يف مارس ]00] واليت انتهت إىل إصدار قرارات باإلمجاع من بينها 
إرسال جلنة حتقيق إىل عني املكان، إذ رأت برن على لسان سفريها آنذاك أن »هذه اخلطوة تظهر جلِـيا بأن 
ثقافة التوافق قائمة فعال يف اجمللس، ويف ذلك عالمة مميَـزة يف الطريق القصري، الذي خطاه جملس حقوق 

]]  )املرفق رقم ]و)]
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اإلنسان منذ قيامه على حد تعبريه.
بينها  من  اجمللس،  على  قرارات عرضت  مشاريع  عربية  ودول  تبنَّـت سويسرا  احلاالت،  بعض  ويف 
املشروع املشرتك مع املغرب يف عام ]00] )مّت التوصل إىل إقراره يف عام ]]0](، والداعي إىل ضرورة 

تعميم التكوين والتأهيل يف جمال حقوق اإلنسان.
عقد جلسة خاصة يف شهر يناير 009] أثناء احلرب اليت خاضتها إسرائيل يف قطاع غزة يف هناية 
عام ]00] وبداية عام 009]، وأقر تأسيس جلنة حتقيق دولية يف اإلنتهاكات املرتكبة يف حق القانون 
الدويل والقانون اإلنساين الدويل،ومت االمتناع عن التصويت من طرف ]] دولة، يف حني صوتت لصاحله 
]] دولة وعارضته كندا مبفردها. وقد كان من نتائج هذه الدورة وما تالها من دورات خاصة حول جمزرة 
بيت حانون، أن أفضت إىل صدور تقرير ريتشارد غولدستون، الذي اعتربه املراقبون »أهّم تقرير تفرزه آلية 
حقوق اإلنسان«، حيث قام بتصنيف اإلنتهاكات املرتكبة من قبل إسرائيل يف األراضي الفلسطينية احملتلة 
واعترب أهنا »مبثابة جرائم حرب وقد ترقى إىل مستوى جرائم ضد اإلنسانية«، لكن تقاعس الدول املؤثرة 

وسوء مناورة اجلانب الفلسطيين، أّديا يف هناية املطاف إىل إبطال مفعول تقرير غولدستون.
ويف إطار ما يُعرف بثورات الربيع العريب واليت كانت حمط نقاش من قِـبل جملس حقوق اإلنسان، 

مثل ليبيا وسوريا : 
خبصوص وضع ليبيا،خصص هلا جملس حقوق اإلنسان جلسة خاصة يف ]] فرباير ]]0] وأقدم 
على إقصائها من العضوية يف خطوة غري مسبوقة، نتيجة »لعمليات القتل التعسُّـفي للمتظاهرين على يد 

قوات األمن الليبية«
اجللسة اخلاصة اليت خصصها جملس حقوق اإلنسان للملف السوري ملناقشة جمزرة احُلولة يف أول 
يونيو ]]0]. والتشديد على املطالبة مبحاربة اإلفالت من العقاب يف امللف السوري، إىل جانب إدانة 
اإلنتهاكات املرتكبة من أطراف النزاع. ومع استمرار الصراع وتزايد اإلنتهاكات، مت التشديد على«ضرورة 

احرتام كل األطراف للقانون اإلنساين الدويل«، مع اإلشارة إىل مسؤولية احلكومة السورية فيما حدث.
كما طالبت بعض الدول ومن بينها سويسرا جملس األمن الدويل بتحويل ملف االنتهاكات يف سوريا 
مباشرة إىل احملكمة اجلنائية الدولية، ألهنا هي القادرة على القيام بتحقيق ومتابعة اجلُـناة يف غياب إرادة 

لدى احلكومة السورية للقيام بذلك.
ونظرا ألمهية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل جانب اإلهتمام باحلقوق السياسية واملدنية 
وخبصوص التحديات اجلديدة اليت ستزيد من معاناة الضعفاء مثل »التغريات املناخية، وأزمة املواد الغذائية 
واألزمة املالية والكساد االقتصادي«، خصص اجمللس دورة خاصة ملناقشة تأثريات األزمة املالية واالقتصادية 

على حقوق اإلنسان]9]]. 

9]  حممد شريف – جنيف : موقع swissinfo.ch )انتهاكات إسرائيل : دعٌم للنقاش وحتفظ عند التصويت(، 0] سبتمرب ]]0]
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خالصة : 

يتبني من كل ما سبق أنه مثة جهد كبري قد بدل على املستوى العاملي حىت وصلت حقوق اإلنسان 
إىل املستوى الذي وصلت إليه،إال أنه ال يزال هناك عمل كبري ينتظر للتغلب على أوجه القصور و كسب 
التحديات اليت تتمثل أساسا يف التغلب على التباين االقتصادي و االجتماعي يف عاملنا-سواء بني الدول 

أو داخل الدولة الواحدة.
كما أنه رغم اإلصالحات اجلديدة، ظلت املواجهة قائمة داخل اجمللس بني بلدان الشمال واجلنوب 
ومل يتمكن اهليكل اجلديد من جتاوز اخلالفات املزمنة ومنطق الكتل اجلغرافية والسياسية املتصارعة. ومن 

بني االنتقادات اليت وجهت جمللس حقوق اإلنسان جند : 

بخصوص عضوية المجلس : 
يكون يف بعض األحيان عدد املقاعد الشاغرة يوازي عدد املرشحني حسب التوزيع اجلغرايف وبالتايل 
ليست هناك منافسة. وجود جمموعة من دول أعضاء اجمللس هي أصال تنتهك حقوق اإلنسان مثل الصني 
وكوبا. يرى البعض أن تقليص عضوية اجملموعة الغربية باجمللس كان له الدور الكبري يف إضعاف وضعيته 
بصفة عامة. املنظمات غري احلكومية عارضت ترشح روسيا والصني بسبب انتهاكهما حلقوق اإلنسان 

وانتقدت مسطرة التصويت.

بخصوص االستعراض الدوري الشامل : 
يتم سكوت بعض الدول عن االنتهاكات يف جمال حقوق اإلنسان يف الدول املعنية باملراجعة،خمافة 
أن تتعرض هي األخرى لنفس االنتقادات. إن عملية االستعراض مل تستفد بعض الدول منها خصوصا 
اليت ال تتوفر على جمتمع مدين قوي قادر على فضح ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف جمتمعه. كما 
أن منهم من انتقد اخلرباء على أهنم يهتمون بالعالقات االقتصادية واألمنية أكثر من حماسبة الدول على 
انتهاكها حلقوق اإلنسان. هناك من انتقد الرتكيز على بعض الدول وبعض القضايا مع العلم أن انتهاكات 
حقوق اإلنسان موجودة يف عدد كبري من دول العامل. وأن اجمللس مل يطور فعاليته بل بقي يواجه نفس 

انتقادات جلنة حقوق اإلنسان سابقا وبالتايل فهو مل يرقى إىل التطلعات.
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مراجع الفصل الثاني

محمد ضريف : )حقوق اإلنسان يف املغرب(،مطبعة املعارف اجلديدة،الرباط،]99] م.	 
الطبعة 	  الدارالبيضاء  مطبعةسوماكرام  والتجليات  املنطلقات  اإلنسان  عوملة حقوق   : أصيل  سعيد 

األوىل، 0]0].
صحيفة الوقائع : رقم ]]،الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.	 
 	.www2.ohchr.org موقع األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
موقع املفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان : )هيئات حقوق اإلنسان / جملس حقوق 	 
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 	crin.org/. ،)موقع شبكة معلومات حقوق الطفل : )جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة
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موقع الشبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري : ) املراجعة الدورية الشاملة لدى جملس 	 

ifex.org/campaigns.،)حقوق اإلنسان باألمم املتحدة
موقع مركز القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان : )مصطلحات ومفاهيم القانون الدويل حلقوق 	 

cihlhr.org.،)اإلنسان
محمد شريف – جنيف : موقع swissinfo.ch )انتهاكات إسرائيل : دعٌم للنقاش وحتفظ عند 	 

التصويت(، 0] سبتمرب ]]0]
 	.elalami.net ،)موقع عبد القادر العلمي : )دراسات-حقوق اإلنسان

باالضافة الى المالحق وهي تتضمن :
 
الئحة هتم ]] قضية مواضيعية.	 
الئحة هتم ]]والية قطرية.	 
قرار 0]/]]] إلحداث جملس حقوق اإلنسان.	 
قرار ]/] بعنوان »بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة«.	 
صحيفة الوقائع رقم ]]الصادرة عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان.	 
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الفصل الثالث : املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان هي وكالة دولية تابعة ملنظمة األمم املتحدة هتدف 
للرتويج ومحاية حقوق اإلنسان حبسب ماورد يف االتفاقيات واملواثيق الدولية اليت نص عليها اإلعالن العاملي 
الناس وحرياهتم.  العام ]]9]. وهي إحدى وكاالت األمم املتحدة اليت تعىن حبقوق  حلقوق اإلنسان 
تدرس اهليئة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان وتقوم بإعداد التوصيات واإلرشادات الكفيلة بضمان هذه 
احلقوق. باإلضافة إىل ذلك، تقوم بإهناء املهام اخلاصة اليت تكلفها هبا األمم املتحدة، مثل التحقيق يف 

ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان.
نتيجة مؤمتر فيينا الدويل يف ]] يونيو ]99] الذي توافقت فيه أراء اجملتمعني حيث صدر عنه 
»اعالن فيينا وبرنامج التحرك« VDPA، قامت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 0] ديسمرب ]99] 
بتبين القرار رقم )]]]/]](بانشاء »املفوضية العليا للتنسيق بني نشاطات حقوق اإلنسان« من خالل 
أنظمة األمم املتحدة واالشراف على جملس حقوق اإلنسان يف جنيف، سويسرا. وكانت املفوض السامي 
السابقة هي الكندية لويز آربور وشغلت منصبها حىت 0] يونيو ]00]. يف حني أقرت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة تويل اجلنوب أفريقية ناڤانثم پيالي يف ]] يوليو ]00]. وقد تولت منصبها بدءا من ] 

سبتمرب]00] ]0]] 
وكانت جلنة حقوق االنسان، قبل انشاء املفوضية السامية حلقوق االنسان وقبل انشاء جملس حقوق 
االنسان، هي املكلفة يف االمم املتحدة حبقوق االنسان وقد أنشأت األمم املتحدة اللجنة بوصفها جزءاً 
اللجنة بصياغة اإلعالن العاملي حلقوق  من اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام ]]9]م. وقامت 
اإلنسان، الذي أجازته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام ]]9]م. وتلقت اللجنة الدعم من مركز 

حقوق اإلنسان، وهو جزء من سكرتارية األمم املتحدة.
وكان ينتمي حوايل ]] بلداً هلذه اللجنة كما اوضحنا ذلك يف الفصل السابق من هذا الكتاب. ويف 
مايو ]00]م، خسرت الواليات املتحدة األمريكية مقعدها يف اللجنة الذي كانت حتتله منذ نشأهتا. 
اللجنة العديد من االنتقادات بسبب اخللل والتقصري الذي كان  ويف السنني االخرية من حياهتا تلقت 

يشوب عملها. 
وعندما انشئت املفوضية بدأت تضطلع بعدد من األنشطة يف سياق واليتها وتدعم الربنامج العريض 
لألمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان. وهي تعمل بوصفها أمانة مجيع هيئات معاهدات حقوق اإلنسان 
اإلنسان  أمانة جملس حقوق  بوصفها  أيًضا  تعمل  وهي  املرأة.  التمييز ضد  على  القضاء  جلنة  باستثناء 
وتعمل  اإلنسان  الرئيسية يف جمال حقوق  القضايا  بشأن  االستشارات  وتنظم  باألحباث  وتقوم  اجلديد. 
صوب حتقيق إعمال حقوق اإلنسان يف آحاد البلدان من خالل العمل على الصعيد القطري]]]]. وتعترب 

Navanethem Pillay confermed as new High Commissioner for Human Rights  [0

]]  رويرتز تاريخ النشر ]] يوليوز ]00] تاريخ الولوج ] شتمرب ]00]
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مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أداة لتطبيق قرارات جملس حقوق اإلنسان يف امليدان مع 
لتعزيز  قيمة مضافة  املفوضية من  تقدمه  ما  نتعرف على  ان  الفصل  املتابعة. وسنحاول من خالل هذا 
التالية:  االستجابة لتحديات حقوق اإلنسان يف العامل، وانطالقا من هذه االشكالية نطرح التساؤالت 
؟  امليدانية  تواجداهتا  هي  وما  اإلنسان؟  حقوق  قضايا  يف  تشارك  وكيف  املفوضية؟  هذه  تعمل  كيف 

سنحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل املبحثني التاليني.

املبحث األول : اهليكل التنظيمي ملفوضية األمم املتحدة ومهامها

تعترب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إدارة تابعة لالمني العام لألمم املتحدة، وتقوم جنبا إىل 
جنب مع جملس حقوق اإلنسان يف عمله، فهي اإلدارة املتخصصة و املّكلفة بتعزيز ومحاية متّتع الناس مجيًعا 

جبميع احلقوق املقررة يف ميثاق األمم املتحدة والقوانني واملعاهدات الدولية واإلعمال التام هلذه احلقوق.

المطلب األول : الهيكل التنظيمي

واألحباث،  والربامج  العمليات  شعبة  شعبتني،  من  اإلنسان  املتحدة حلقوق  األمم  مفوضية  تتكون 
وشعبة إجراءات حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل املكتب التنفيذي للمفوض السامي وعدد من الوحدات 

ووحدة قائمة بذاهتا مسؤولة أمام نائب املفوض السامي.

الفقرة األولى : المفوض السامي ◄
املؤمتر  بعد  اإلنسان  الدولية حلقوق  احلركة  لقيادة  اإلنسان  السامي حلقوق  املفوض  أنشئت وظيفة 
املتحدة  فيينا يف ]99]]]]] واملسؤوليات احملدَّدة ملفوض األمم  الذي ُعقد يف  العاملي حلقوق اإلنسان 

السامي كما جاءت يف الوالية املمنوحة من اجلمعية العامة لألمم املتحدة هي : 
والسياسية 	  واالقتصادية  والثقافية  املدنية  احلقوق  جبميع  فعلًيا  متتًعا  مجيًعا  الناس  متتُّع  ومحاية  تعزيز 

واالجتماعية؛
توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية واملالية يف ميدان حقوق اإلنسان للدول اليت تطلبها ؛	 
تنسيق برامج األمم املتحدة التثقيفية واإلعالمية ذات الصلة يف ميدان حقوق اإلنسان ؛	 
أداء دور نشط يف إزالة العقبات أمام اإلعمال التام جلميع حقوق اإلنسان ويف احليلولة دون استمرار 	 

انتهاكات حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل ؛
إجراء حوار مع مجيع احلكومات بغية تأمني االحرتام جلميع حقوق اإلنسان ؛	 

]]  قرار اجلمعية العامة]]] /]] املؤرخ يف 0] كانون األول/ديسمرب ]99] وتسرتشد املفوضية أيًضا يف عملها مبيثاق األمم املتحدة 
واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان )قرار اجلمعية العامة ]]] ألف )ثالثا( املؤرخ يف 0]كانون الثاين/ديسمرب ]]9] ( وصكوك حقوق اإلنسان 

الالحقة وإعالن وبرنامج عمل فيينا لعام ]99] ووثيقة نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام ]00] قرار اجلمعية العامة /)القرار ] / 0] املؤرخ يف ]] 
أيلول/سبتمرب .]00] 
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زيادة التعاون الدويل من أجل تعزيز مجيع حقوق اإلنسان ومحايتها ؛	 
تنسيق األنشطة الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء منظومة األمم املتحدة ؛	 
ترشيد أجهزة األمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان وتكييفها وتقويتها وتبسيطها هبدف حتسني 	 

كفاءهتا وفعاليتها]]]].
وهذه الوالية واسعة وتعطي للمفوض السامي حرية اختاذ مبادرات لتعزيز حقوق اإلنسان ومواجهة 	 

االنتهاكات أينما حدثت.
ويصدر املفوض السامي كثريًا من البيانات العامة والنداءات بشأن أزمات حقوق اإلنسان.	 
كما يتنقل املفوض السامي شرقًا وغربا يف أحناء األرض ليكفل وصول رسالة حقوق اإلنسان إىل 	 

مجيع أجزاء الكرة األرضية ويدخل يف حوار ويقيم تعاونًا بنَّاًء مع احلكومات لتعزيز محاية حقوق 
اإلنسان على الصعيد الوطين.

الفقرة الثانية : شعبة العمليات والبرامج واألبحاث ◄
امليدانية وفرع  القدرات والعمليات  بناء  العمليات والربامج واألحباث من فرعني، فرع  تتكون شعبة 

األحباث واحلق يف التنمية.
فرع بناء القدرات والعمليات الميدانية

يركز فرع بناء القدرات والعمليات امليدانية أساًسا على مشاركة البلدان يف أعمال حقوق اإلنسان 
البلدان ودعم  املفوضية إلشراك  العمل من خالل وضع اسرتاتيجيات  الفرع هذا  الطبيعية. وينجز  على 
أعمال املفوضية يف امليدان، مبا يف ذلك املكاتب اإلقليمية والقطرية للمفوضية، وعناصر حقوق اإلنسان يف 
بعثات األمم املتحدة للسالم ومستشارو حقوق اإلنسان يف األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة. ويدعم 
الفرع اإلجراءات اخلاصة املتعلقة ببلدان حمددة ويقدم املساعدة إىل املفوض السامي وآليات األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان وغري ذلك من هيئات صنع السياسات يف األمم املتحدة يف أعمال التحقيق يف احلاالت 

يف بلدان حمددة، مبا يف ذلك بعثات تقصي احلقائق وفحص التقارير القطرية.
ويقدم الفرع من خالل عملياته امليدانية التعاون التقين واخلدمات االستشارية للحكومات واملؤسسات 
امليدان إلدماج  املتحدة يف  األمم  ويساعد وكاالت  احلكومية؛  واملنظمات غري  اإلنسان  الوطنية حلقوق 
حقوق اإلنسان يف أنشطتها؛ ويتجاوب مع مصادر القلق اخلاصة حبقوق اإلنسان يف األزمات عند نشوهبا. 
ويقوم أيًضا بتطوير الشراكات مع املنظمات اإلقليمية إلبراز قضايا حقوق اإلنسان يف اجلهود اإلقليمية. 
وتقوم املفوضية مبوجب برنامج اإلدارة التنفيذية والتنظيم بصياغة السياسات وحتديد اجتاهها االسرتاتيجي 
بتنفيذ هذا الربنامج املفوض السامي ونائب املفوض السامي  وتعيني األولويات وإدارة املفوضية، ويقوم 
االتصاالت  وقسم  والتقييم  والرصد  والتخطيط  السياسات  وقسم  نيويورك  ومكتب  التنفيذي  واملكتب 

ووحدة تعبئة املوارد ووحدة اجملمتع املدين.
فرع األبحاث والحق في التنمية

]]  قرار اجلمعية العامة : ]] . / ]]]
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تطبيقها يف موضوعات خمتارة  ببناء اخلربات واملساعدة على  التنمية  ويقوم فرع األحباث واحلق يف 
تشمل القطاعات املختلفة ذات األمهية اخلاصة يف برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مثل : املساواة 
القانون  وسيادة  واالجتماعية؛  االقتصادية  والقضايا  اإلنسان  وحقوق  التنمية؛  يف  واحلق  التمييز؛  وعدم 
والدميقراطية؛ والنهج القائم على احلقوق إزاء التنمية مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية وتقليل الفقر؛ 
هذه  مع  التعامل  وعند  اجلنسني.  بني  واملساواة  للمرأة  اإلنسان  واألقليات؛ وحقوق  األصلية  والشعوب 
املوضوعات يضطلع الفرع باألحباث التطبيقية والتحليالت ويضع السياسيات والربامج واألدوات املنهجية؛ 
املفوضية  وثائق  مركز  بإدارة  أيًضا  الفرع  ويقوم  وخارجها.  املتحدة  األمم  داخل  للشركاء  املشورة  ويقدم 

وبرنامج منشوراهتا.

الفقرة الثالثة : شعبة إجراءات حقوق اإلنسان ◄
تنقسم شعبة إجراءات حقوق اإلنسان إىل فرع االجراءات اخلاصة وفرع املعاهدات واجمللس.

فرع االجراءات الخاصة
اإلنسان،  حقوق  جمللس  التابعة  اخلاصة  اإلجراءات  آلليات  الدعم  اخلاصة  اإلجراءات  فرع  يوفِّر 
وتشمل املقررين اخلاصني واملمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني واألفرقة العاملة. وتشمل أنشطته األساسية 
تنسيق أعمال اإلجراءات اخلاصة ودعم تعاوهنا مع الدول وأعضاء جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة 
الشراكة  وهيئات  منظمات  احلكومية، وكذلك  واملنظمات غري  الوطنية  واملؤسسات  املعاهدات  وهيئات 
داخل منظومة األمم املتحدة. ويضع الفرع املنهجيات الالزمة لتحسني أعمال اإلجراءات اخلاصة ونشر 

قاعدة معارفها.
فرع المعاهدات والمجلس

يقدِّم فرع املعاهدات واجمللس دعم األمانة هليئات معاهدات حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان 
وهيئاته الفرعية وصندوق األمم املتحدة الطوعي لضحايا التعذيب. وهذا الفرع يُعّد الوثائق ويعرضها على 
هيئات املعاهدات ويعاجل املراسالت املقدمة إىل هيئات املعاهدات مبوجب إجراءات الشكاوى االختيارية 
هيئات  توصيات  لتنفيذ  الوطنية  القدرات  بناء  يف  ويساعد  وقراراهتا  املعاهدات  هيئات  توصيات  ويتابع 
موظف  ويعمل  خيدمها.  اليت  للهيئات  اإلنسان  حقوق  وثائق  بشأن  البيانات  قواعد  ويقيم  املعاهدات 
االتصال باملنظمات غري احلكومية يف إطار هذا الفرع لتسهيل املشاركة الفعالة هلذه املنظمات يف اهليئات 

املذكورة. وباإلضافة إىل ذلك ينسق الفرع مجيع الوثائق الرمسية اليت تعدها املفوضية.

المطلب الثاني : مهام مفوضية األمم المتحدة

مهّمة املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان هي العمل على محاية مجيع حقوق اإلنسان 
للناس مجيعا؛ واملساعدة على متكني الناس من حتقيق حقوقهم؛ ودعم املسؤولني عن الوفاء هبذه احلقوق 

من أجل ضمان تفعيلها. ويف سياق أدائها ملهامها تعمل املفوضية على : 
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إعطاء األولوية للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان األكثر إحلاحا، احلادة منها واملزمنة، خاصة تلك 
اليت تضع احلياة يف خطر وشيك ؛

تركيز االهتمام على أولئك املعرضني للخطر واملستهدفني على عدة جبهات ؛
إيالء اهتمام متساوي لتحقيق احلقوق املدنية، والثقافية، واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، مبا 

يف ذلك احلق يف التنمية ؛
قياس أثر عمل املفوضية من خالل الفائدة امللموسة املكتسبة، ومن خالهلا، لألشخاص يف مجيع 

أحناء العامل.
املقدمة من  الوالية  لقيادة  املتحدة، ختضع يف عملها  األمم  تابعة ألمانة  اليت تعد إدارة  واملفوضية، 
اجلمعية العامة يف القرار ]]]/]]، وميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وآليات 
لعام  العاملي  القمة  مؤمتر  ونتائج  لعام ]99]،  فيينا  عمل  وبرنامج  وإعالن  الالحقة،  اإلنسان  حقوق 

]00]. وعمليا، تقوم املفوضية بتحسني املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان والتعاون مع اجملتمع املدين.

الفقرة األولى : تحسين المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان. ◄
ُولدت منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان منذ اقرار ميثاق االمم املتحدة وصياغة اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان. ومنذ ذلك احلني أخذت املعاهدات واآلليات ووكاالت األمم املتحدة العاملة يف جمال 
حقوق اإلنسان تتزايد عدًدا وتعقيدا. ويف الوقت احلاضر جيهد اجملمتع الدويل ملواجهة حتدي زيادة فعالية 
منظومة حقوق اإلنسان. ووثيقتا ”اإلجراء الثاين“ وخطة العمل« املقدمة من املفوض السامي وثيقتان 
املقدمة  الثاين“  ”اإلجراء  ووثيقة  املستقبل.  يف  عملها  يف  املفوضية  هبما  تسرتشد  لإلصالح  أساسيتان 
من األمني العام يف إطار خطة اإلصالح لألمم املتحدة يف ]00] تكلف كل منظومة األمم املتحدة 
بالعمل إلنشاء أنظمة ومؤسسات وطنية قوية حلماية حقوق اإلنسان. وبالتحديد يهدف برنامج العمل 
الثاين إىل بناء قدرة األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة على دعم الدول األعضاء يف إقامة هذه األنظمة 

واملؤسسات. كما يهدف إىل إدماج حقوق اإلنسان يف أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية واإلنسانية. 
ويف إطار برنامج العمل الثاين يتعنّي على املفوضية أن تدعم هذه األفرقة القطرية باملشورة والتدريب. 
لينضم إىل األفرقة  تُرِسل املفوضية مستشارًا حلقوق اإلنسان  ويتم إجناز ذلك يف كثري من األحيان بأن 

القطرية.
العام ”يف جو من  السامية مستلهمة تقرير األمني  العمل املقدمة من املفوضة  وقد ُوضَعت خطة 
احلرية أفسح، الذي طلب فيه من املفوضة السامية أن تضع خطة عمل تنشئ رؤية اسرتاتيجية ملستقبل 
مفوضيتها. وبُنيت خطة العمل على أساس اقتناعها الذي يشاركها الكثريون فيه بأن اجملمتع الدويل حيتاج 
إىل بذل مزيد من اجلهود يف التعامل مع التهديدات احلالية حلقوق اإلنسان. وتعرض خطة العمل املقدمة 

من املفوضة السامية برناجًما لتغيري املفوضية ويتألف من مخس نقاط عمل : 
تعزيز املسامهة القطرية من خالل توسيع املكاتب اجلغرافية، وزيادة نشر موظفي حقوق اإلنسان يف 
البلدان واملناطق، وإنشاء قدرات دائمة بغرض تسريع توزيع املوظفني، والتحقيقات، والدعم امليداين، وبناء 
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القدرات يف جمال حقوق اإلنسان، وتقدمي املشورة واملساعدة؛ وتعزيز العدالة االنتقالية وسيادة القانون؛
تعزيز الدور الريادي للمفّوضة السامية يف جمال حقوق اإلنسان مبا يف ذلك من خالل زيادة التفاعل 
مع اهليئات واجلهات الفاعلة التابعة لألمم املتحدة ذات الصلة، وإجراء مشاورات منتظمة على مستوى 
املنظومة يف جمال حقوق اإلنسان وتعزيز التواجد يف نيويورك؛ وتقدمي تقرير مواضيعي سنوي عن حقوق 
اإلنسان؛ وتنظيم محلة عاملية عن حقوق اإلنسان وتعزيز املشاركة يف اجلهود الرامية إىل إحراز تقّدم يف جمال 

احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
إقامة شراكات أوثق مع اجملمتع املدين ووكاالت األمم املتحدة من خالل إنشاء مهمة لدعم اجملمتع 
املدين، وتقدمي الدعم للمدافعني عن حقوق اإلنسان؛ وتعزيز االلتزام بأنشطة اإلجراء الثاين املتعلقة بالنـُُهج 
املنّسقني  لنظام  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التوجيه  وتوفري  الوطنية،  احلماية  وُنظم  احلقوق  على  القائمة 

املقيمني.
املنشأة  اهليئات  وخمتلف  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  مفوضية  بني  العالقة  يف  التآزر  من  مزيد 
مبعاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة وعقد اجتماع حكومي دويل للنظر يف اخليارات املتعلقة 
املعنية  اللجنة  نقل  إمكانية  النظر يف  بوضع نص معاهدة دائمة يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 

بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل جنيف، وإجراء استعراض لإلجراءات اخلاصة؛
تعزيز اإلدارة والتخطيط يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من خالل إنشاء وحدة للسياسات 
والتخطيط، والزيادة يف مستويات املوظفني زيادة كبرية، واختاذ مبادرات تتعلق بتنوع املوظفني، وحتديث 

تدريب املوظفني؛ ووضع سياسة تناوب للموظفني يف امليدان ووضع إجراءات إدارية جديدة.
وهتدف خطة اإلدارة اإلسرتاتيجية األوىل لفرتة السنتني ]00] و ]00] املقّدمة من املفوضة السامية 
إىل توضيح الطريقة اليت تعتزم هبا املفوضية القيام بدوٍر يف كفالة محاية حقوق اإلنسان.وتتضمن هذه اخلطة 
خريطة الطريق اليت ستتبعها املفوضية يف تغيري وتنظيم نفسها واملشاريع اليت ستقوم بتنفيذها واألساس الذي 
مت عليه إعطاء األولويات لألنشطة يف السنتني القادمتني. وتعرض خطة اإلدارة اإلسرتاتيجية األساليب 
اليت ستتبعها املفوضية مدعومة من الدول األعضاء بأداء واليتها وحتقيق رؤيتها املعروضة يف خطة العمل. 
و خطة اإلدارة اإلسرتاتيجية هي أداة لإلدارة على أساس النتائج وتركِّز على نتائج ملموسة ميكن حتقيقها 

يف جمال محاية حقوق اإلنسان ومتكني مجيع الشعوب.
 

الفقرة الثانية : التعاون مع المجتمع المدني  ◄
حقوق  عن  واملدافعني  احلكومية  غري  املنظمات  مع  وخاصة  املدين،  واجملمتع  املفوضية  بني  العالقة 
املنظمات غري احلكومية  قد كانت  إنشائها. و  منذ  للمفوضية  أولوية  متّثل  قوية وظّلت  اإلنسان عالقة 

تارخيًيا فعاليات أساسية يف إنشاء املفوضية وخلق خمتلف اآلليات اخلاصة التابعة للجنة حقوق اإلنسان.
ويستحيل أن يعمل برنامج حقوق اإلنسان كامال، واملفوضية بالتحديد، بدون املدخالت واخلربات 

واملشورة املقدمة من املنظمات غري احلكومية، الدولية منها واإلقليمية والوطنية.
واملنظمات غري احلكومية هي أفضل قناة، إن مل تكن القناة الوحيدة، لتقدمي الشكاوى من اّدعاءات 
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انتهاك حقوق اإلنسان. كما أهنا تزّود منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة وتزّود املفوضية بدراسات 
التدريب  للمفوضية يف  املنظمات كشريك  تعمل هذه  األحيان  قيمة كبرية. ويف كثري من  ذات  وتقارير 
والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وتؤدي دورًا رئيسًيا يف أعمال املتابعة على الصعيد القطري للتوصيات 
واملالحظات الصادرة عن هيئات معاهدات األمم املتحدة واإلجراءات اخلاصة. ويف ظروف حمددة تستفيد 
اليت تديرها املفوضية. ويف ]00] عّينت املفوضية موظف اتصال  أيًضا من الصناديق  املنظمات  هذه 
باملنظمات غري احلكومية لتوفري الدعم هلذه املنظمات يف تفاعلها مع املفوضية. وسيتم توسيع هذه الوظيفة 

لتعزيز شراكات املفوضية مع فعاليات اجملمتع املدين.
املبحث الثاين : مفوضية األمم املتحدة و قضايا حقوق اإلنسان

اإلنسان  ميدان حقوق  اليت متس موضوعات يف  القضايا  بشأن  متنوعة  بأعمال  املفوضية  تضطلع 
وتعمل يف األحباث ومجع املعلومات واملساعدة يف وضع املعايري. وتستجيب هذه األنشطة يف كثري من 
احلاالت لالحتياجات اجلارية أو املؤمترات الكربى أو القضايا الناشئة األخرى. ونقاط دخول املنظمات 
غري احلكومية يف هذا العمل وفرصها للمشاركة ختتلف حسب موضوع القضية، مع تعزيز املفوضية تواجدها 

يف امليدان حلل القضايا الشائكة املطروحة.

المطلب األول : المشاركة في قضايا حقوق اإلنسان

شهدت العقود املاضية تطورًا سريًعا يف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من كوهنا جمرد أمانة 
القائمة يف جنيف واملنشأة بواليات  التشريعية واالستشارية  موجهة أساًسا لتقدمي اخلدمات إىل اهليئات 
من احلكومات حىت أصبحت مؤسسة للعمليات والتفاعل النشط، كما أصبحت مستقلة ذاتًيا نتيجة 
والية املفوض السامي. والعالقة الدينامية بني املفوضية واملنظمات غري احلكومية عنصر أساسي يف جناح 
تطبيق حقوق اإلنسان. و باإلضافة إىل العمل مع آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة يوجد عدد 
من الفرص أمام املنظمات غري احلكومية للمشاركة يف احلوارات واملشاورات املنتظمة مع املفوضية بشأن 
قضايا موضوعات حقوق اإلنسان. وتسمح هذه الفرص بتبادل املعلومات والرتحيب باملداخالت املقدمة 
لوضع معايري حقوق اإلنسان والعمل كقناة اتصال لتقدمي التقارير عن حاالت حقوق اإلنسان القائمة 
النشطة مع املنظمات غري احلكومية استجابة املفوضية وفعاليتها واستدامة  الناشئة. وتكفل الشراكة  أو 
جهودها. وتركز أعمال حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا املفوضية على األحباث ووضع املعايري وتعيني القضايا 

اليت متس قطاعات خمتلفة. وتشمل األولويات اجلارية ما يلي: 

 سيادة القانون والدميقراطية -
حقوق اإلنسان والتنمية -
األهداف اإلمنائية لأللفية وتطبيق احلقوق يف النهج اإلمنائي -
حقوق اإلنسان والقضايا االقتصادية واالجتماعية -
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حقوق اإلنسان للمرأة واملساواة بني اجلنسني -
الشعوب األصلية واألقليات -
املنهجية والتثقيف والتدريب -
مكافحة التمييز -

بالعمل يف  التنمية  يف  واحلق  األحباث  فرع  الوحدات يف  خمتلف  تكليف  املفوضية  داخل  مت  قد  و 
هذه القضايا. وتتفاعل اخلربات الفنية بشأن هذه املوضوعات داخل الفرع مع جماالت أخرى من نشاط 
املفوضية وتساهم يف زيادة فعالية املشاركة القطرية والشراكات مع أصحاب املصلحة يف ميدان حقوق 

اإلنسان.

الفقرة األولى : سيادة القانون والديمقراطية ◄
 قامت املفوضية بأنشطة لتعزيز التصديق على املعاهدات وحتسني إدارة العدالة على الصعيد الوطين 
وتعيني االنتهاكات يف جماالت مثل االحتجاز التعسفي واستقالل القضاة والتعذيب، وجتري هذه الوظيفة 
األخرية أساًسا من خالل خمتلف اآلليات اليت أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة. واآلن يضطلع جملس 
حقوق اإلنسان هبذه اآلليات. و لتعزيز فعالية املفوضية يف إشراك خمتلف الفعاليات يف القضايا املتصلة 

بسيادة القانون والدميقراطية جتري أعمال حمددة بشأن ما يلي : 

املشورة القانونية -
 إدارة العدالة -
 اإلفالت من العقاب/املساءلة -
 دور احملاكم يف محاية حقوق اإلنسان -
 سيادة القانون يف الدول اخلارجة من النزاعات -
 حقوق اإلنسان واألمن -
 الروابط بني القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل -
 الدميقراطية -

وجيري هذا العمل عن كثب مع شركاء داخليني وخارجيني يشملون مكاتب األمم املتحدة وبعثات 
حلقوق  الوطنية  واملؤسسات  واحلكومات  املتحدة  لألمم  التابعة  القطرية  واألفرقة  للسالم  املتحدة  األمم 

اإلنسان واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية.

الفقرة الثانية : حقوق اإلنسان والتنمية ◄
يعرتف اجملمتع الدويل اآلن بأنه ال ميكن الفصل بني حقوق اإلنسان والتنمية. فاألمن والتنمية واحرتام 
حقوق اإلنسان واحلريات األساسية عناصر متشابكة يعزِّز بعضها البعض، وهو ما يتضح يف تقرير األمني 
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العام ”يف جو من احلرية أفسح“]]]] واإلنسان هو املوضوع الرئيسي يف جدويل أعمال التنمية وحقوق 
املفوضية. وتدعم وحدة  أنشطة  التنمية عنصر حموري يف  السواء. وتعزيز ومحاية احلق يف  اإلنسان على 
حقوق اإلنسان والتنمية يف املفوضية فريق العمل املعين باحلق يف التنمية وفرقة العمل رفيعة املستوى التابعة 
له. ويتضح احلق يف التنمية أيًضا يف كثري من أعمال املفوضية وخاصة يف األنشطة اجلارية يف آحاد البلدان 
لتشكيل أو تعزيز القدرات والبنية التحتية الوطنية حلقوق اإلنسان يف خمتلف الوزارات واملؤسسات الوطنية 

واألنظمة التعليمية واهليئات القضائية.
وهتدف أعمال املفوضية بشأن هذا املوضوع إىل حتسني فهم األبعاد العملية للحق يف التنمية ودوره 
يف محاية مجيع حقوق اإلنسان وأثره على االعرتاف باالحتياجات احملدَّدة للمجموعات املهمشة ومسامهته 
يف التعاون الدويل. وقد كانت املنظمات غري احلكومية يف كثري من األحيان جهات مسامهة يف هذا العمل 

من خالل املشاركة يف املشاورات وبصفة مراقب لدى الفريق العامل وفرقة العمل التابعة له.
وتقضي والية الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية مبا يلي :

 رصد واستعراض التقدُّم احملرز يف تعزيز وتنفيذ احلق يف التنمية
غري 	  املنظمات  أو  الدولية  واملنظمات  الدول  من  املقدَّمة  األخرى  واملعلومات  التقارير  استعراض 

احلكومية
جلنة 	  وأنشأته  العضوية  مفتوح  فريق  العامل  والفريق  دورة،  يف كل  الفريق  أعمال  عن  تقرير  تقدمي 

الدول  جلميع  جيوز  و  حقوق اإلنسان السابقة وخيضع اآلن لوالية جملس حقوق اإلنسان.  
احلكومية  واملنظمات غري  الدولية  احلكومية  واملنظمات  املتحدة  األمم  األعضاء يف  األعضاء وغري 
ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي أن حتضر تعليقات من املنظمات غري 
احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن الوثائق اليت يعتزم النظر 
ببيانات أو  املثال اإلدالء  املنظمات غري احلكومية بصورة أخرى منها على سبيل  فيها. وسامهت 

تسهيل التجمُّعات غري الرمسية أثناء انعقاد دورة الفريق العامل.
العامل  للفريق  الالزمة  الفنية  اخلربات  التنمية  يف  باحلق  املعنية  املستوى  رفيعة  العمل  فرقة  توفِّر  و 
لتمكينه من صياغة التوصيات املالئمة ملختلف اجلهات بشأن القضايا اليت يتم تعيينها لتنفيذ احلق يف 
التنمية. وتتألف فرقة العمل من مخسة خرباء يعيِّنهم رئيس الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية بالتشاور 
مع اجملموعات اإلقليمية للدول األعضاء وممثلي مؤسسات دولية حمدَّدة باالسم تعمل يف ميادين التجارة 

والتمويل والتنمية.

الفقرة الثالثة : حقوق اإلنسان والقضايا االقتصادية واالجتماعية ◄
تغطي القضايا االقتصادية واالجتماعية جمموعة واسعة من حقوق اإلنسان تشمل الصحة واإلسكان 
والتعليم واإلعاقة واألشكال املعاصرة من الرِق ومسؤوليات قطاع األعمال عن حقوق اإلنسان. وحتظى 
القانون  الدويل ويف كل جوانب  اجملمتع  الكامل يف  باالعرتاف  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  احلقوق 

A/[9/[00[.  [[
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األمم  إنشاء  منذ  البشري  احلرمان  معاجلة  الكبري يف  التقدُّم  ورغم  ذلك،  ومع  اإلنسان.  الدويل حلقوق 
املتحدة، فقد ظل التقدُّم يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية ميثل حتديًا عسريًا. فهناك أكثر من مليار 

شخص يعانون من الفقر املدقع والتشّرد واجلوع وسوء التغذية والبطالة واألمّية واألمراض املزمنة.
 ويفتقر أكثر من ].] مليار شخص إىل فرص احلصول على مياه الشرب النظيفة و هناك قرابة 
00] مليون طفل ال يستطيعون الوصول إىل التعليم األوَّيل وأكثر من مليار شخص بالغ ال يعرفون القراءة 
والكتابة ويثري هذا احلجم اهلائل من التهميش، رغم النمو االقتصادي العاملي املتواصل والتنمية، مسائل 

خطرية ال تتعلق بالتنمية وحسب ولكنها تتعلق أيًضا حبقوق اإلنسان األساسية.
وتضطلع املفوضية بأعمال بشأن عدد من القضايا االقتصادية واالجتماعية األساسية هبدف دعم 
فهمها وتنفيذها. ومشاركة املنظمات غري احلكومية أمر هام يف هذا العمل، وخاصة من ناحية مراعاة 

اخلربات الشعبية عند صياغة املعايري الدولية.
وتتمثل بعض جماالت العمل األساسية فيما يلي : 

حقوق األشخاص املعاقني : تبحث املفوضية تدابري تعزيز محاية ورصد حقوق اإلنسان لألشخاص 	 
املعاهدات وآليات  أنشطة هيئات رصد  اإلعاقة يف  إدماج قضايا  املعاقني. ويشمل ذلك تشجيع 
األشخاص  وكرامة  اإلنسان  حقوق  بشأن  جديدة  اتفاقية  صياغة  ودعم  أألخرى  اإلنسان  حقوق 
الوكاالت  باإلعاقة ومع  املعين  االجتماعية  التنمية  للجنة  اخلاص  املقرر  مع  التعاون  وتعزيز  املعاقني 

املتخصصة األخرى يف األمم املتحدة العاملة يف موضوع اإلعاقة.
تقدِّم 	   : والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدويل  للعهد  االختياري  الربوتوكول 

بصياغة  تتعلق  خيارات  بدراسة  يقوم  الذي  العامل  للفريق  أمانة  ودعم  مضمونًيا  دعًما  املفوضية 
بروتوكول اختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - وهو فريق عامل 
مفتوح العضوية يسمح باملشاركة النشطة للمنظمات غري احلكومية يف صياغة آلية إعمال احلقوق 
املعروضة يف هذا العهد. وكانت جلنة حقوق اإلنسان السابقة هي اليت أنشأت هذا الفريق الذي 

يدخل اآلن يف والية جملس حقوق اإلنسان.
الرق : الفريق العامل املعين باألشكال املعاصرة من الرِق هو فريق عامل تابع للجنة الفرعية للجنة 	 

حقوق اإلنسان السابقة، ويدخل اآلن يف والية جملس حقوق اإلنسان. ويتلقى هذا الفريق العامل 
معلومات من الدول عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ االتفاقيات الثالث املتصلة بالرِق أو يتيح منربًا 

دولًيا للمنظمات غري احلكومية وضحايا الرق واملمارسات الشبيهة بالرق.
 األعمال التجارية وحقوق اإلنسان : أصبحت مسؤولية قطاع األعمال يف جمال حقوق اإلنسان 	 

موضوًعا الهتمام دويل متزايد. وتضطلع املفوضية بأحباث ومشاورات بشأن هذه املسألة بالتعاون مع 
املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية ومشاريع األعمال األخرى 
ومع الفريق العامل التابع للجنة الفرعية واملعين بأساليب عمل الشركات عرب الوطنية وأنشطتها الذي 

يندرج اآلن يف والية جملس حقوق اإلنسان.
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المطلب الثاني : التواجدات الميدانية وإشراك البلدان

هتدف مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان إىل تنفيذ حقوق اإلنسان على الصعيد القطري من 
خالل حوار مع احلكومات واجلهات األخرى الداخلة يف اجلهود الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان. 
وعلى الصعيد القطري ميكن ترمجة املعايري الدولية إىل حقيقة واقعة وإدخاهلا يف التشريعات واملمارسات 
الوطنية؛ وميكن التعامل مباشرة مع انتهاكات حقوق اإلنسان كما ميكن إقامة روابط بني خمتلف الفعاليات، 

مبا فيها اجملمتع املدين، إلقامة نظم ومؤسسات حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
حسب  مكتب  دور كل  وخيتلف  بلًدا.   [0 من  أكثر  يف  ميدانًيا  تواجًدا  املفوضية  أنشأت  وقد 
جنيف،  يف  مقرها  إىل  باإلضافة  املفوضية،  لدى  ويوجد  املكتب.  ووالية  املنطقة  أو  البلد  احتياجات 
]]مكتًبا إقليمًيا و ]] مكتًبا قطريًا، وهذه املكاتب تعمل فعال يف الوقت احلاضر أو جيري إنشاؤها، كما 
تدعم املفوضية ]] عنصرًا من عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات األمم املتحدة للسالم و ]]مستشارًا 
حلقوق اإلنسان ملحقني باألفرقة القطرية لألمم املتحدة. ويف البلدان اليت ال تقيم فيها املفوضية تواجًدا 
ميدانًيا تقع على األفرقة القطرية مسؤولية متابعة حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين واقرتاح إجراءات 

على احلكومات واجملمتع للتقّدم حنو تنفيذ حقوق اإلنسان.
يتم تنفيذ برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان من خالل أعمال مقر املفوضية وبدعم من تواجداهتا 
امليدانية. وتعمل هذه التواجدات مًعا يف أدوار متكاملة وداعمة. وهتدف اسرتاتيجية املفوضية للمشاركة 
يف أعمال حقوق اإلنسان يف امليدان إىل سد ثغرات احلماية يف املعرفة والقدرات وااللتزام واألمن. وأولوية 

العمل هي التأكد مما يلي : 
حتسني معرفة السلطات الوطنية باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وكيف ترتَجم هذه املعايري إىل قوانني 	 

ولوائح وسياسات عامة ؛
زيادة قدرات املوظفني واجملمتع املدين للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان ؛	 
للتّغلب على 	  بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان وقدرهتا على صياغة طرق  السلطات   رفع وعي 

العقبات اليت تعرتض إعمال حقوق اإلنسان ؛
 حتسني محاية األفراد من السياسات اليت هتدد أمنهم الشخصي.	 

الفقرة األولى : أعمال إشراك البلدان على صعيد المقر
امليدان،  املفوضية يف  املفوضية بدعم عمليات  امليدانية يف مقر  القدرات والعمليات  بناء  يقوم فرع 
الفنية يف حاالت  اخلربة  للسالم. ويقدِّم  املتحدة  األمم  بعثات  اإلنسان يف  مبا يف ذلك عناصر حقوق 
حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل ويقوم بتنسيق جهود املفوضية إلشراك البلدان وصياغة القطرية وتنفيذ 

اسرتاتيجيات العمل يف امليدان.
ويف إطار فرع بناء القدرات والعمليات امليدانية يقدِّم عدد من الوحدات اخلربة الفنية والتنسيق جملاالت 

األولوية وتشمل ما يلي : 
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المكاتب الجغرافية: وتقدِّم اخلربة الفنية بشأن مناطق وبلدان حمدَّدة تنشط فيها املفوضية. ويشمل 	 
عملها دعم املوظفني امليدانيني الذين يساعدون األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة وبعثات األمم 
املتحدة للسالم على إدماج حقوق اإلنسان يف أنشطتهم واالستجابة ملصادر القلق بشأن حقوق 
اإلنسان يف حاالت األزمات. وتقوم هذه املكاتب بصياغة األنشطة الوطنية واإلقليمية إلبراز قضايا 
املفوض  الدعم ألنشطة  تّوفر  ذلك  إىل  وباإلضافة  واإلقليمية.  القطرية  اجلهود  اإلنسان يف  حقوق 
السامي واإلجراءات اخلاصة بكل بلد يف امليدان، مبا يف ذلك التحقيق يف حاالت بلدان معيَّنة. 
ويوجد يف الوقت احلاضر مخس وحدات جغرافية : وحدة أفريقيا ووحدة املنطقة العربية ووحدة آسيا 
- احمليط اهلادئ؛ ووحدة أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا الوسطى؛ ووحدة أمريكا الالتينية والكارييب.

وحدة دعم بعثات السالم: وتقّدم املساعدة للمكاتب اجلغرافية للمفوضية يف دعم عناصر حقوق 	 
اإلنسان يف بعثات السالم، وتدعم ختطيط وتصميم وتشكيل عناصر حقوق اإلنسان يف بعثات 
السالم وتقّدم املشورة بشأن مسائل العمليات والسياسات العامة؛ وتدبِّر موظفي حقوق اإلنسان؛ 
وتنقل أفضل املمارسات وتصوغ األدوات لتعزيز مهارات موظفي حقوق اإلنسان يف بعثات السالم.

املساعدة 	  مشاريع  صياغة  يف  اجلغرافية  املكاتب  وتساعد  تدعم  وهي  الميداني:  البرنامج  وحدة 
التقنية لتنفيذها يف امليدان. ويقوم مقر املفوضية مباشرة بتنفيذ جمموعة واسعة من مشاريع التعاون 
التقين يف جمال حقوق اإلنسان، وجيري ذلك يف كثري من األحيان بالتعاون مع منظمات اجملمتع املدين 

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملؤسسات األكادميية وغري ذلك من الشركاء.
اليت 	  اإلنسان  لكل جوانب حاالت حقوق  الالزمة  الرتتيبات  وتنسق  السريعة:  االستجابة  وحدة 

والعمليات كما  للتخطيط  الالزمة  األدوات  بإعداد  وتقوم  املفوضية.  من  عاجلة  استجابة  تتطلب 
تقوم بتوفري اإلرشاد والرتتيبات الداخلية ألعمال التخطيط واملوافقة والتنفيذ بشأن خطط العمليات. 
املتحدة  األمم  وكاالت  مع  شراكات  املفوضية  تقيم  الطوارئ  جاهزة كافية حلاالت  موارد  ولتأمني 
والشركاء اخلارجيني اآلخرين. وتعد الوحدة أيًضا األدوات الالزمة وتقّدم املشورة وتشارك يف البعثات 

وتنظم تدريب املوظفني لتسهيل االستجابات السريعة الناجحة.
وحدة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان: وتقدِّم املساعدة إىل هذه املؤسسات الوطنية. ومتثل 	 

الصعيد  على  اإلنسان  حقوق  محاية  لتعزيز  املفوضية  اسرتاتيجية  يف  حموريًا  جانًبا  املساعدة  هذه 
الوطين. واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان هي جلان حلقوق اإلنسان أو مكاتب ألمناء املظامل 
أو مؤسسات متخصصة. وينبغي هلذه املؤسسات، حسب تعريفها، أن تكون هيئات مستقلة تعزز 
وحتمي حقوق اإلنسان وهي مفتاح األنظمة الوطنية الفّعالة للحماية ولكفالة احرتام املعايري الدولية 
على الصعيد الوطين. وتقدِّم الوحدة دعًما كبريًا للمكاتب اجلغرافية يف مساعدة البلدان على إنشاء 
وتعزيز مؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان وفًقا ملا يسمى مبادئ باريس]]]]. وتستجيب الوحدة أيًضا 
اأُلطر  إنشاء  الفنية يف هذا اجملال حيث تقدِّم املشورة بشأن  املتزايد للحصول على اخلربة  للطلب 
الدستورية أو التشريعية املالئمة هلذه املؤسسات وبشأن طابع هذه املؤسسات ووظائفها وسلطاهتا 

]]  قرار اجلمعية العامة ]]] .]] املؤرخ يف 0] كانون األول/ديسمرب ]99] ،
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ومسؤولياهتا. وتساعد املفوضية، بوصفها أمانة جملس التنسيق الدويل، يف عملية استعراض تطورات 
اعتماد املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لكفالة امتثاهلا للمعايري الدولية.

الفقرة الثانية : أعمال إشراك البلدان في الميدان ◄
يوجد للمفوضية أربع فئات من التواجد اإلقليمي يف أكثر من 0] بلًدا:

المكاتب اإلقليمية أو دون اإلقليمية -
المكاتب القطرية للمفوضية -
عناصر حقوق اإلنسان في بعثات األمم المتحدة للسالم -
مستشارو حقوق اإلنسان الملحقين باألفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة -

ويف امليدان تعمل املفوضية عن كثب مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واحلكومات الوطنية واجملمتع 
املدين لزيادة الوعي بوالية املفوضية يف جمال حقوق اإلنسان وتنفيذ هذه الوالية. والتواجد امليداين للمفوضية 
هو يف العادة تواجد حمدود زمانًا ونطاقًا. فالبعثة تنتهي مع حتقق نتائج ملموسة معّينة مثل إنشاء مؤسسة 
وطنية حلقوق اإلنسان و/أو عندما يتمكن شركاء املفوضية أو الفريق القطري التابع لألمم املتحدة من 
إجراء أعمال حقوق اإلنسان بأنفسهم. وبعد حتقيق هذه األهداف ميكن نقل املسؤولية عن تعزيز ومحاية 
حقوق اإلنسان من املفوضية إىل شركائها. ويتم التنسيق مع الشركاء بشأن اسرتاتيجيات اخلروج وترتيبات 

تسليم املسؤوليات.

الفرع األول : المكاتب اإلقليمية
تؤدي املكاتب اإلقليمية دورًا هاًما يف جهود املفوضية لتعزيز حقوق اإلنسان يف كل أحناء العامل. 
وتعمل هذه املكاتب بصفتها مواقع متقدمة للمفوضية وتساعد على صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات املشاركة 
اخلاصة ببلدان حمّددة. ويقع على عاتقها مهمة متابعة احلوارات رفيعة املستوى مع احلكومات واملنظمات 
الدولية احلكومية اإلقليمية، مع العمل يف الوقت نفسه كمراكز دعم وموارد للمكاتب القطرية ولعناصر 
حقوق اإلنسان يف عمليات السالم وملوظفي حقوق اإلنسان يف املنطقة. وتقيم املكاتب اإلقليمية مهزات 

وصل مع شبكات اجملمتع املدين اإلقليمية.
و ُتدعى املنظمات غري احلكومية كلما أمكن إىل املشاركة يف األنشطة اإلقليمية اليت تنظمها املفوضية 
بشأن قضايا حمددة كما تدعى إىل تقدمي مداخالت هلذه األنشطة. وتستطيع املنظمات غري احلكومية 
أيًضا تزويد املكاتب اإلقليمية للمفوضية بإنذار مبكر عن مصادر القلق الناشئة يف جمال حقوق اإلنسان 
يف املنطقة وتساعدها يف تكييف أولوياهتا حسب االحتياجات اإلقليمية واحمللية. ويوجد يف الوقت احلاضر 

]] مكتًبا إقليمًيا للمفوضية، منها ما يعمل فعال ومنها ما هو خمطط لإلنشاء : 
	 أفريقيا : يوجد مكتب إقليمي يف أفريقيا يف اجلنوب األفريقي )بريتوريا( وآخر يف أفريقيا الشرقية 
)أديس أبابا( ويركِّز هذان املكتبان على تطبيق النهج القائم على حقوق اإلنسان إزاء التنمية والربجمة، 
هو  )ياوندي(  الوسطى  أفريقيا  ومكتب  املتحدة.  لألمم  التابعة  القطرية  األفرقة  مع  ويعمالن عن كثب 



اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

45 || معهد جنيف حلقوق اإلنسان 

مركز إقليمي حلقوق اإلنسان. ومن املخطط إنشاء مكتب إقليمي آخر ألفريقيا الغربية يركِّز على االجتار 
باألشخاص.

	 المنطقة العربية: يتوىل املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومنطقة اخلليج )بريوت( أعمال املفوضية 
يف املنطقة العربية وير كز بالتحديد على التمييز واالستبعاد ومحاية اجملموعات الضعيفة. ومن املخطط إنشاء 
مكتب إقليمي آخر ألفريقيا الشمالية؛ وسريكز بشدة على احلقوق املدنية والسياسية. ومن املخطط إنشاء 

مركز إقليمي حلقوق اإلنسان يف قطر.
مت يف عام ]00] اعتماد القرار ]]]/ 0] بشأن »إنشاء مركز التدريب والتوثيق يف جمال حقوق 
اإلنسان من أجل إقليم جنوب غرب آسيا واملنطقة العربية«. ورحب القرار ]]]/ 0] »مببادرة دولة 
قطر باستضافة مركز األمم املتحدة، وأكد على أن املركز »حتت إشراف املفوضية السامية لألمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان ومنوط به االضطالع بأنشطة التدريب والتوثيق وفقا ملعايري حقوق اإلنسان ودعم اجلهود 
اليت تبذهلا داخل اإلقليم احلكومات ووكاالت وبرامج األمم املتحدة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 

واملنظمات غري احلكومية.«
وقد تواصلت بلورة والية املركز العريضة يف اتفاق البلد املضيف املربم بني املفوضية ودولة قطر والذي 
مت توقيعه يف كانون األول/ ديسمرب ]00]. وأوجزت املادة اخلامسة من اتفاق البلد املضيف الوظائف 

التالية اليت يقوم هبا املركز :
توفري التدريب على االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات والتجانس التشريعي ؛ -
واستحداث مواد للتدريب وتدريب على أدوات املدربني ؛ -
واستحداث نظم معلومات ووثائق عن حقوق اإلنسان ؛ -
والتعاون مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ؛ -
والتعاون مع منظمات اجملتمع املدين ؛ -
واستثارة الوعي اجلماهريي حبقوق اإلنسان ؛ -
قبيل جامعة  - إقليمية من  إقليمية ودون  بالتعاون مع منظمات  أنشطة تدريب وتوثيق  ووضع 

الدول العربية ومنظمة الدول اإلسالمية وجملس التعاون اخلليجي واحتاد دول املغرب العريب ؛
ووضع وتنفيذ تدريب لوكاالت األمم املتحدة العاملة يف املنطقة ؛ -
وتقدمي املشورة للدول والكيانات غري احلكومية بشأن برامج التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  -

وبرامج التدريب املهين املالئمة.
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ : يوجد مكتبان إقليميان يف هذه املنطقة، أحدمها مكتب جنوب 
شرق آسيا )بانكوك( واآلخر هو املكتب الباسيفيكي )سوفا( ويركزان مًعا على تطبيق النهج القائم على 

حقوق اإلنسان إزاء التنمية والربجمة، ويعمالن عن كثب مع األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة.
)املايت، كازاخستان(  الوسطى  آسيا  يدير مكتب   : الوسطى  الشمالية وآسيا  وأمريكا  أوروبا   •
أعمال املفوضية يف هذه املنطقة يف حني يكّرس مكتب نيويورك موظفني ملنطقة أمريكا الشمالية ويسعى 
إىل إقامة صالت أوثق مع املنظمات اإلقليمية الرئيسية مثل مؤسسات بريتون وودز ومؤسسات البلدان 
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األمريكية.
• أمريكا الالتينية و الكاريبي : يوجد مكتب إقليمي واحد يف أمريكا الالتيين ( سانتياغو) وسريكز 
على احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وجيري إنشاء مكتب آخر ألمريكا الوسطى. وسريكز على 

قضاء األحداث والعنف ضد املرأة والفقر.

الفرع الثاني : المكاتب القطرية
تستجيب معظم املكاتب القطرية النتهاكات حقوق اإلنسان يف الدول اخلارجة من الصراعات ومن 
هنا يقع عليها القيام بأدوار قوية يف احلماية. و هذه املكاتب جتاهد لدرء انتهاكات حقوق اإلنسان عن 
طريق الرصد؛ وهي تعزز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف البلد وتسعى إىل إقامة حوار بني الفعاليات 

الدولية واإلقليمية والوطنية.
أمر  الوطنية  الفعاليات  من  وغريها  احلكومات  ومع  األخرى  املتحدة  األمم  وكاالت  مع  العمل  و 
جوهري للمكاتب القطرية التابعة للمفوضية عند تعيني ثغرات املعارف والقدرات. ويعين ذلك أن هذه 
املكاتب تعمل عن كثب مع املنظمات غري احلكومية يف البلد. وتقتضي طبيعة والية املكتب احلصول على 
معلومات منتظمة ودقيقة عن حاالت حقوق اإلنسان وتؤدي املنظمات غري احلكومية دورًا حامسًا سواء 

كان ذلك يف توفري هذه املعلومات أو العمل كشريك مع املكتب يف تنفيذ حقوق اإلنسان.
ويف ]00] كان لدى املفوضية مكاتب يف أنغوال والبوسنة واهلرسك وبوروندي وكمبوديا وكولومبيا 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغواتيماال واملكسيك ونيبال وصربيا واجلبل األسود كما مت إنشاء مكاتب 

جديدة يف بوليفيا - كوسوفو وأوغندا وفلسطني . واالحتاد الروسي وتوغو. 
وسيتم بالتدريج إهناء أعمال مكتيب البوسنة واهلرسك وصربيا واجلبل األسود باستثناء كوسوفو حيث 

سيتم تعزيز املكتب لكي يأخذ على عاتقه معاجلة مصادر القلق يف هذه املنطقة الفرعية.

الفرع الثالث : عناصر حقوق اإلنسان في عمليات األمم المتحدة للسالم
تؤدي املفوضية أيًضا دورًا هاًما يف العمليات امليدانية اليت تديرها إدارة عمليات حفظ السالم وإدارة 
السالم حتت سلطة  عمليات  اإلنسان يف  عناصر حقوق  وتعمل  املتحدة.  األمم  السياسية يف  الشؤون 
املمثل اخلاص لألمني العام املسؤول عن أي بعثة ويف حدود والية البعثة، وتضطلع هذه العناصر بالوظائف 
حقوق  انتهاكات  أسباب  معاجلة  إىل  الوظائف  هذه  وهتدف  اإلنسان.  حقوق  ومحاية  لتعزيز  الرئيسية 
اإلنسان واملساعدة يف الوقت نفسه يف تطوير أنظمة وطنية قوية حلماية حقوق اإلنسان. ورئيس أي عنصر 

حلقوق اإلنسان يف كل بلد هو أيًضا ممثل املفوضية يف نفس البلد.
ونظرًا لتعقُّد واليات عناصر حقوق اإلنسان التابعة للمفوضية يف عمليات السالم فإن هذه العناصر 
تتجه عموًما إىل العمل عن كثب مع املنظمات غري احلكومية، وقامت يف بعض احلاالت باستحداث 
آليات منظمة إلجراء مشاورات منتظمة وجلسات معلومات مع املنظمات غري احلكومية يف أحناء البلد 
)ويتم ذلك يف كثري من احلاالت من خالل شبكة من املنظمات غري احلكومية سواء كانت الشبكة قائمة 
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فعال أو تنشأ خصيًصا هلذا الغرض(. كما ُتسعى عناصر حقوق اإلنسان يف عمليات السالم كلما أمكن 
إىل العمل مع املنظمات غري احلكومية كشركاء يف تنفيذ األنشطة.

وتقوم املفوضية يف كثري من احلاالت، كما حدث يف حاالت كمبوديا والسلفادور وغواتيماال وأنغوال، 
بإنشاء تواجد ميداين يف البلد لكفالة متابعة قضايا حقوق اإلنسان ولبناء القدرات واملؤسسات بعد رحيل 

عملية السالم.

الفرع الرابع : مستشارو حقوق اإلنسان في األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة
مستشارو حقوق اإلنسان هم موظفون من املفوضية يُرسلون للعمل يف إطار األفرقة اإلقليمية التابعة 
لألمم املتحدة يف بلد يتم اختياره بسبب احتياجاته وأولوياته اخلاصة يف ميدان حقوق اإلنسان. ويقوم 
هؤالء املوظفون بتقييم احتياجات البلد يف ميدان حقوق اإلنسان وتقدمي املشورة إىل وكاالت األمم املتحدة 
ويستطيع  الربنامج.  هذا  تنفيذ  وبشأن  اإلنسان  إىل حقوق  يستند  برنامج  اسرتاتيجيات  بشأن  األخرى 
مستشارو حقوق اإلنسان املساعدة على بناء اجلسور بني املنظمات غري احلكومية احمللية والوطنية العاملة 
يف ميدان حقوق اإلنسان من جهة واألفرقة القطرية من جهة أخرى، وخاصة يف البلدان اليت مل تشارك 

وكاالت األمم املتحدة املقيمة فيها بأنشطة يف حقوق اإلنسان يف املاضي.
ومنغوليا  وغانا  إكوادور  يف  اإلنسان  حلقوق  مستشارون  املفوضية  لدى  كان   [00[ عام  ويف 

وسريالنكا وجنوب القوفاز )جورجيا.( ويتم إرسال مستشارين جدد كلما قامت احلاجة إليهم.

الفرع الخامس : االستجابة السريعة
االستجابة السريعة هي رّد فعل حلالة متدهورة يف ميدان حقوق اإلنسان أو حالة تنذر بتدهورها. 
وهتدف استجابة املفوضية أساًسا إىل احلماية كما هتدف أيًضا إىل القيام بأنشطة لتسهيل ومناصرة هنج 
حقوق اإلنسان يف االستجابة اليت تقوم منظومة األمم املتحدة بتنسيقها. واستناًدا إىل حتليل وتقييم احلالة 

تتدخل املفوضية حسب حدود واليتها. وميكن أن تشمل استجابات املفوضية ما يلي : 
يصدر املفوض السامي بيانًا صحفًيا ؛ -
الدخول يف حوار مع احلكومة املعنية ؛ -
إرسال بعثة لتقصي احلقائق و/أو الرصد و/أو التحقيق ؛ -
القيام بإجراءات عاجلة وبعثات تقصي احلقائق يف إطار آليات اإلجراءات اخلاصة ؛ -
إرسال أفرقة إلنشاء تواجد للمفوضية لرصد حقوق اإلنسان ؛ -
تعزيز التواجد اإلقليمي للمفوضية ؛ -
املشاركة يف بعثات التقييم وأفرقة بدء العمل إلنشاء عناصر جديدة حلقوق اإلنسان يف عمليات  -

السالم ؛
إرسال خرباء حقوق اإلنسان للمشاركة يف االجتماعات وأفرقة املهام ذات الصلة ؛ -
املشاركة يف البعثات املشرتكة بني الوكاالت لتقييم حاالت الطوارئ القائمة أو اجلديدة املّعقدة  -
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أو الكوارث الطبيعية ؛
تقدمي مستشاري حقوق اإلنسان لتعزيز األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة. والشراكات مع  -

وكاالت األمم املتحدة ومع الشركاء اخلارجيني اآلخرين، مثل املنظمات غري احلكومية، عنصر 
هام لكفالة جناح أي استجابة سريعة حلالة من حاالت الطوارئ. وعلى سبيل املثال تؤدي 
التحذير املبكر  املعلومات، مبا يف ذلك  الوطنية دورًا هاًما يف توفري  املنظمات غري احلكومية 
وتقييم درجة اخلطر وأقوال شهود العيان ودعم بعثات املفوضية يف املوقع. وتستطيع املنظمات 
غري احلكومية الدولية أن تضطلع بأدوار املناصرة جلذب الدعم الدويل للحالة وتقدمي توصيات 

إىل األمم املتحدة بشأن استجابتها وتبادل املعلومات مع املفوضية.
وميكن أيًضا أن تكون املنظمات غري احلكومية الدولية يف مركز يسمح هلا بتقدمي املشورة إىل املفوضية 
بشأن خماطر أي استجابة وذلك لكفالة احلفاظ على أمن وسالمة املدافعني الوطنيني عن حقوق اإلنسان. 
وميكن لعدد من املنظمات غري احلكومية املتخصصة أن تعمل بشراكة مع املفوضية يف استجابتها وخاصة 
تلك املنظمات املتخصصة يف التحقيقات اجلنائية والطب الشرعي. وباإلضافة إىل ذلك ميكن أن تستفيد 

املفوضية من خربات املنظمات غري احلكومية وموظفيها لزيادة قدرات املفوضية واتساع نطاق نشاطها.

الفرع السادس : المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
أي  وتوفِّر  اإلنسان.  حقوق  إلعمال  اسرتاتيجية  آلية  اإلنسان  حلقوق  وطنية  مؤسسة  إنشاء  يتيح 
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان صلة بني احلكومة واجملمتع املدين. وتعمل املفوضية عن كثب مع املؤسسات 
الوطنية القائمة حلقوق اإلنسان أو مع البلدان اليت تأمل يف إنشاء مؤسسات جديدة، ويف بناء قدرة وفعالية 

هذه املؤسسات.
وتعيني  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  املؤسسة  عضوية  تشكيل  يكفل  أن  على  باريس  مبادئ  تنص  و 
املنظمات  أعضائها متثيال تعدديًا لقوى اجملمتع املشاركة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. ويشمل ذلك 
الوطنية حلقوق اإلنسان مطالبة بتطوير عالقاهتا مع املنظمات غري احلكومية  غري احلكومية واملؤسسات 
اليت تعمل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان والنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ومكافحة العنصرية 
ومحاية اجملموعات الضعيفة بوجه خاص)اليت تشمل بصفة خاصة األطفال والعمال املهاجرين والالجئني 

واألشخاص املعوقني جسديًا وذهنًيا( أو اليت تعمل يف جماالت متخصصة أخرى.
وميكن أن تشارك املنظمات غري احلكومية يف تنفيذ برامج وأنشطة املؤسسات الوطنية بفضل خرباهتا 
التقنية وكفالة إقامة حتالف اسرتاتيجي لصاحل مجيع األطراف. وينبغي أن تكون العالقة بني املؤسسات 
الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية عالقة تستكمل بناء اجلسور بني احلكومة واجملمتع املدين. 
وعلى سبيل املثال ميكن التصريح ملؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان بقبول ودراسة الشكاوى وااللتماسات 
املتعلقة بالتجاوزات الفردية حلقوق اإلنسان. وميكن أن تعرض القضايا عليها من جانب األفراد أو ممثليهم 
أو أطراف أخرى أو املنظمات غري احلكومية أو احتادات نقابات العمال أو أي منظمات متثيلية أخرى. 
املؤسسات  مع  تدريبية مشرتكة ومؤمترات ومنشورات  أنشطة  املفوضية يف  تدخل  األحيان  ويف كثري من 
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تعاجل بدورها عدًدا من قضايا حقوق اإلنسان  اليت  الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية، 
احملددة يف خمتلف البلدان واملناطق.

اخلاتــــــــمة : 

تتعاون مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان مع سائر أجزاء برنامج األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
يف نظام متعدد األوجه يشمل مزجيا من األدوار والقدرات التكميلية.

املتحدة حلقوق  النظام يعاين من أوجه قصور ومواطن ضعف كثرية، فمفوضية األمم  غري ان هذا 
اإلنسان تفتقر إىل املوارد الكافية والقدرات التشغيلية الكافية، وعدم كفاية تواجدها خارج جنيف، وتواجه 
طلبات تتزايد باستمرار وغري منسقة )عادة تكون غري ممولة( من جملس حقوق اإلنسان، واجلمعية العامة 
النظام  موثوقية  إضعاف  زيادة  إىل  اإلنقاذ  آليات  وأدى ضعف  املتحدة.  األمم  أجهزة ومكاتب  وسائر 
العمل هذه على مفوضية األمم  املأخذ ويف حني تركز خطة  املعاهدات صعب  وفعاليته. وأصبح نظام 
املتحدة حلقوق اإلنسان فيجب أن يكون اهلدف العام هو تعزيز مجيع جوانب برنامج األمم املتحدة الذي 
يتكون من عناصر خمتلفة مرتابطة، فاملوثوقية أو نقص املوارد الذي ينشأ يف هذا اجلزء من الربنامج أو ذاك 

يؤثر حتما يف الربنامج ككل.
ومع ذلك تسعى املفوضية إىل مواجهة التحديات، والسري قدما حنو تعزيز وتطبيق حقوق اإلنسان 
املواثيق  وتفعيل  القضايا  معاجلة  أجل  من  مستقبلية  اسرتاتيجيات  بوضع  وذلك  امليداين،  الصعيد  على 

واملعاهدات الدولية بشكل أوسع وفعال.
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التقرير املؤقت للمقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أوالعقوبة القاسية أو 	 
A/ [[ /[[[( .( الالإنسانية أو املهينة

تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف 	 
A/HRC/4/ 75(( .الدراسة عن حقوق اإلنسان للمعوقني

االتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خالل االجتهادات القضائية- اشغال ندوة علمية	 
أيلول/	   [ يف  املؤرخ   [[[/ العامة  اجلمعية  قرار  املتحدة،  األمم  عن  الصادر  األلفية  إعالن 

سبتمرب)000](.
قرار اجلمعية العامة ]] /]]] املؤرخ يف 0] كانون األول/ديسمرب ]99].	 
قرار اجلمعية العامة : 0] / ]]] املؤرخ يف ]] كانون األول/ديسمرب]00].	 



اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

51 || معهد جنيف حلقوق اإلنسان 

مواقع إلكترونية 

•	 United	Nations،	Enable	:	http	:	//www.un.org/	arabic/disabilities/.
•	 Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	for	Human	Rights	

:	http	:	//www.ohchr.org/.
•	 Quinn،	G.	and	T.	Degener.	Human	rights	and	disability	:	The	current	

use	and	 future	potential	of	United	Nations	human	 rights	 instru-
ments	in	the	context	of

•	 disability.	 New	 York	 and	 Geneva،	 United	 Nations،	 2002.	 (HR/
PUB/02/1)

•	 Available	at	:	http	:	//www.ohchr.org
•	 Rioux،	Marcia.	On	second	thought	:	constructing	knowledge،	law،	

disability	and
•	 inequality.	 In	The	human	rights	of	persons	with	intellectual	disa-

bilities	:	Different	but	equal.	By	Herr	S.،	L.	Gostin	and	H.	Koh،	eds.	
Oxford،	Oxford	University	Press،	2003.	pp.	287–317.

•	 UNICEF	and	 the	Victor	Piñeda	Foundation.	 It’s	 about	ability	 :	An	
explanation	of	the	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disa-
bilities.	New	York،	UNICEF،	2008.	Available	at	:	http	:	//www.unicef.
org

•	 It’s	about	ability	:	Learning	guide	on	the	Convention	on	the	Rights	
of	Persons	with	Disabilities.	New	York،	UNICEF،	2009.

•	 :	http	:	//www.unicef.org
•	 United	Nations،	Office	of	the	United	Nations	High	Commissioner	

for	Human	Rights	and	Inter-Parliamentary	Union.	From	exclusion	
to	equality	:	Realizing	the

•	 rights	of	persons	with	disabilities.	Handbook	for	parliamentarians.	
Geneva،

•	 United	Nations،	2007.	(Professional	training	series	No.	14)
•	 http	:	//www.ohchr.org

•	 http://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/
SouthWestSummary.aspx	



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 52 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب   : الرابع  الفصل 
اإلنسانية

مند تنسيقها لعمليات اإلغاثة اإلنسانية يف اوروبا بعد الكوارث اليت جنمت عن احلرب العاملية الثانية 
أصبحت األمم املتحدة العضو الرئيسي يف إدارة املساعدات اإلنسانية كما تسارع إىل اإلغاثة يف حاالت 
الكوارث الطبيعية أو تلك اليت من صنع اإلنسان و اليت ال يقدر على حتمل تبعيتها بلد و احد مبفرده]]]]. 
و اليوم تعد هيئة األمم املتحدة هي القائم الرئيسي باالعمال اإلنسانية يف العامل اذ تقوم بإمداد الغذاء و 

الدواء و املأوى و احلماية القانونية من خالل هيئتها املنتشرة يف مجيع أحناء العامل.
و حبلول سنة ]99] كانت األمم املتحدة قدمت مساعدات إنسانية ملا يزيد عن 0] مليون نسمة 
ممن تضرروا يف احلروب األهلية خالل فرتة التسعينيات فقط. و يف عام ]99] فقط وجهت األمم املتحدة 
ما يزيد عن 0] نداءات للوكاالت املختلفة قامت على أثرها جبمع ما يزيد عن 00] مليون دوالر أمريكي 
ملساعدة ما يقرب ]] مليون نسمة يف ]] دولة كما قام مكتب املفوضية العليا لشؤون الالجئني بتقدمي 
املساعدة ألكثر من 0] مليون الجئ و مشرد،هدا فضال عن برنامج الغذاء العاملي الذي يقدم ما يزيد 
و تعد املساعدات الفورية  على ثلثي املساعدات الطارئة يف العامل النقاذ املاليني من املوت جوعا.  
للضحايا يف حاالت الطوارئ هي أول خطوات السياسة اليت تقوم هبا األمم املتحدة،إال أهنا ال تتوقف 
عند هذا احلد بل تتعداه إىل تقدمي املساعدات اإلنسانية على املدى الطويل للضحايا، و مد يد العون 
هلم ملساعدهتم للرجوع إىل حياهتم الطبيعية، و يتزايد العبء امللقى على كاهل املنظمة الدولية سنة تلو 
األخرى. فعلى سبيل املثال ال احلصر، إىل حدود عام ]99] قتلت الكوارث الطبيعية من عواصف و 
فيضانات و زالزل ما يزيد عن ]] مليون نسمة و سببت خسائر تقدر مبا يزيد عن 0] مليار دوالر 
أمريكي. و قد وقعت أكثر من 90 يف املائة من هذه الكوارث يف الدول النامية األمر الذي يعد مؤشرا 

خطريا على مدى تأثري الفقر يف توسيع أثار هذه الكوارث و تضخيمها.
و يف هدا اإلطار قامت األمم املتحدة بوضع خطط طوارئ ملواجهة الكوارث داخل براجمها للتنمية، 
و نظرا إىل تصاعد احلاجة اإلسرتاتيجية ملواجهة الكوارث الطارئة، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
اإلعالن  هذا  من  اهلدف  و كان  الطبيعية  الكوارث  من  للتخفيف  األول  العقد  التسعينيات«  »عقد 
التخفيف من تأثري الكوارث الطبيعية على األرواح واالقتصاد و احلالة االجتماعية. و للوصول إىل هذا 
اهلدف اختذت جمموعة من اإلجراءات واألساليب منها تقييم خطورة الكوارث و مدى التأثر هبا و إنشاء 
نظام إنذار مبكر و تبين مفاهيم التنمية املستدامة،إضافة إىل وجود تعهد سياسي و تبادل للمعلومات و 
التقنيات احلديثة يف اإلتصال.و قد ساعد املؤمتر العاملي للتخفيف من الكوارث الذي عقد يف اليابان سنة 

]99] يف تطوير إسرتاتيجية حديثة للتغلب على اآلثار املدمرة للكوارث الطبيعية.

]]  املوقع االلكرتوين للسراب القانونية
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والواقع أنه مع نهاية الحرب الباردة ظهرت ضرورة تنسيق المساعدات اإلنسانية العاجلة و 
إنشاء مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

فما إن انتهت احلرب الباردة حىت بدأت الصراعات السياسية و احلروب األهلية يف خمتلف بقاع العامل 
تأخذ بعدا أكثر شراسة و امتدادات أوسع، بداية من أفغانستان مرورا بالعراق، ليبرييا، رواندا، بورندي 
و الصومال انتهاء بيوغوسالفيا، كوسوفو، تيمور الشرقية، الشيشان... و قد استنزفت هذه الصراعات 
قدرات اجملتمع الدويل و كادت أن تقلص من جهوده الفعالة يف املساعدات اإلنسانية األمر الذي حدا 
باألمم املتحدة إىل أن تطور إسرتاتيجيتها و قدراهتا يف مواجهة هذه املواقف الصعبة و القيام بعملية اإلغاثة 
اليت تشهد صراعات دامية. و يف هذا  امللتهبة  املناطق  على حنو شبه آمن لكنه ال خيلو من خماطر يف 
اإلطار و من أجل ضمان طريقة ناجعة لإلغاثة الدولية و االستجابة الفورية للحاالت اإلنسانية أنشئ 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية الذي يعمل بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة و اهليئات احلكومية و 
الغري احلكومية لتسري عمليات اإلغاثة اإلنسانية و التنسيق فيما بينها على حنو جيعلها أكثر فاعلية و دلك 

مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم]]]/]] لسنة ]99].
و يف سنة ]99] استطاع املكتب مجع ما يزيد عن ]] مليار دوالر أمريكي]]]] خصصت لإلغاثة 
يف حاالت الطوارئ. كما عمل على مجع و تلقي املعلومات املختصة حباالت الطوارئ يف مجيع أحناء 
العامل و نشرها بني املكاتب و الوكاالت املختصة و االستجابة الفورية حلاالت الطوارئ و خاصة حاالت 
الكوارث الطبيعية، وهذا سبب كاف إلدراج دراسة املكتب يف اطار الفاعلني الدوليني حلقوق االنسان، 
فهو وإن كان ال يهتم بالدفاع عن حقوق االنسان بصورة مباشرة اال أنه يقوم بذلك بطريقة غري مباشرة 
بتأمني هذه احلقوق يف أوقات الكوارث، والدليل على ذلك أنه يف نفس السنة ]99] أنشأت اجلمعية 

العامة أيضا اللجنة الدائمة للتنفيذ و ذلك لتنسيق االستجابات الدولية اإلنسانية.
و يطرح موضوع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عدة تساؤالت من بينها:

ماهي هيكلة و اختصاصات املكتب ؟ -
ما هي موارده املالية ؟ -
كيف يقوم بأدواره ؟ -
ما هي العراقيل اليت يواجهها أثناء القيام مبهامه ؟ -

لإلجابة على هذه التساؤالت سنخصص املبحث األول هليكلة و تنظيم املكتب، مث يف املبحث الثاين 
سنحاول التطرق إىل دور ومهام املكتب والتحديات اليت تواجهه.

]]  نفس املرجع أعاله 
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املبحث األول : هيكلة و تنظيم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية.

املبادئ  حتدد  اليت  و  قرارا   [[ املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أصدرت   [99[ سنة  حدود  إىل 
األساسية لإلغاثة اإلنسانية و كذا حقوق و وجبات و التزامات اجملموعة الدولية للحد من أثار الكوارث 
و الطوارئ، لكن تبقى دون جدوى يف غياب إطار أممي يقوم بعمليات التنسيق بني اهليئات األممية و 
احلكومية و الغري احلكومية العاملة يف هذا اإلطار، لذا أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف هذا الشأن 
قرارها رقم ]]]/]] يف 9] ديسمرب ]99] قصد تقوية التنسيق خالل التدخالت اإلنسانية العاجلة 
بإنشاء مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية للقيام بدور التنسيق يف جمال املساعدات اإلنسانية 

و الذي يعتمد يف موارده أساسا على مساعدات املاحنني.
لذلك فإن تسيري مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عهد مبوجب قرار اجلمعية العامة 
إىل  التطرق  األول  املطلب  الذي سنحاول يف  اإلنسانية  للشؤون  املساعد  العام  األمني  إىل   [[/[[[
اختصاصاته و مهامه، دون إغفال دور مساعد األمني العام املساعد الذي يعمل جبانبه يف مكتب التنسيق 
لنقوم يف  التمركز يف حاالت االستعجال.  الذي هو عبارة عن خلية  للشؤون اإلنسانية مبكتب جنيف 
التابعة ملكتب ااالمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية و كذا املكاتب  الثاين بتحديد املصاحل  املطلب 

اإلقليمية و مكاتب االتصال.

المطلب األول : اختصاصات األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية.

حدد الباب السادس من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم ]]]/]] ل 9] ديسمرب ]99] 
إختصاصات األمني العام املساعد ووضعه حتت إشراف األمني العام وحتت إشراف اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة.
يعمل األمني العام املساعد حتت إشراف األمني العام و جبانبه و على اتصال مباشر به وهو مسؤول 

أمامه ويعمل بالتعاون مع املؤسسات و الكيانات املعنية باملساعدة اإلنسانية.
أما خبصوص املسؤوليات اليت يتوالها حتت إشراف اجلمعية العامة لألمم املتحدة و إشراف األمني 

العام كذلك فهي على الشكل التايل]]]] : 
 جتهيز الطلبات املقدمة من طرف الدول األعضاء املتضررة للحصول على املساعدة الطارئة -
احملافظة على استعراض عام جلميع حاالت الطوارئ -
القيام بالتشاور مع حكومة البلد املتضرر بتنظيم بعثة مشرتكة بني الوكاالت لتقييم االحتياجات -
إعداد نداء موحد يوجهه األمني العام -

]]  الباب السادس من قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم ]]]/]]
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إعداد تقارير دورية و سنوية عن الوضعية مع املعلومات عن مصادر املساعدة اخلارجية و كذا  -
تعزيز تقوية التنسيق يف جمال املساعدة اإلنسانية

التعاون مع حكومة البلد املتضرر إن اقتضى احلال للقيام بتسيري وصول املنظمات التنفيذية إىل  -
املناطق اليت تواجه حاالت الطوارئ.

التشاور مع املنظمات التنفيذية بإدارة صندوق الطوارئ املركزي و املساعدة يف تعبئة املوارد. -
القيام مبهام املنسق املركزي بني احلكومات و املنظمات الدولية و الغري احلكومية بشأن عمليات  -

األمم املتحدة لإلغاثة الطارئة.
تقدمي مجيع املعلومات مبا فيها معلومات حول اإلنذار املبكر يف حاالت الطوارئ إىل مجيع  -

احلكومات املهتمة باألمر و السلطات املعنية.
السهر بالتعاون مع املنظمات املعنية على تشجيع حسن سري االنتقال من اإلغاثة إىل اإلنعاش  -

و التعمري.
باإلضافة إىل األمني العام املساعد للشؤون اإلنسانية جند مساعد األمني العام املساعد الذي يرتأس 
مكتب الشؤون اإلنسانية جبنيف و الذي هو عبارة عن خلية مركزة للطوارئ و كذا املنسقني املقيمني قطريا 

و إقليميا و الذي يقوم األمني العام املساعد برتأسهم و تسيري أعماهلم.

المطلب الثاني : المصالح التابعة لمكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية

اإلدارية  باملهام  القيام  تتوىل  اليت  اإلدارية،  املصلحة  إىل  باإلضافة  املتحدة  األمم  مكتب  يتكون 
االعتيادية، من اجناز تقارير دورية و سنوية و كذا القيام بأعمال تتبع حاالت املوظفني العاملني باملكتب 

سواء على مستوى املكتب املركزي أو املكاتب اإلقليمية و مكاتب االتصال، من املصاحل التالية : 
 قسم السياسات والتعبئة و املعلومات	 
 مصلحة أنظمة املعلومات	 
مصلحة إعداد السياسات و التعبئة	 
كتابة اللجنة الدائمة بني املنظمات و اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية	 
اجملموعة املالية و اإلدارية	 
مصلحة التدخل قي حالة الكوارث	 
كتابة العقد الدويل للحماية من الكوارث	 
مصلحة الربط حلاالت الطوارئ	 
مصلحة التدخل يف احلاالت االستعجالية املعقدة	 
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املبحث الثاني : أهداف ومهام مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية والتحديات اليت تواجهه

ميلك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تفويًضا لتنسيق مساعدة األمم املتحدة يف األزمات اإلنسانية 
استباق  مبدأ  من  ابتداًء  اإلنسانية  األعمال  وحيفز  اإلغاثة،  وكاالت  مع  باالتفاق  املكتب  يعمل  حبيث 

الكارثة حىّت إطالق إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار.
و حياول ناشطون كثريون معاجلة الكوارث اإلنسانية الراهنة مًعا، ومنهم : احلكومات، واملنظمات 
غري احلكومية، و وكاالت األمم املتحدة، واألفراد... فيعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية معهم لتأمني 

إطار متماسك يستطيع فيه كّل ناشط أن يساهم بفعالية وبأسرع وقت ممكن يف اإلغاثة.
يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف املنطقة »الرمادية« حيث تلتقي املخاوف األمنية والسياسية 
واإلنسانية. فيقوم بتنسيق التخطيط و وظائف اإلنذار املبكر و تنفيذ السياسات يف نيويورك حيث يعمل 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتعاون وثيق مع باقي أجهزة األمم املتحدة. فما هي املهام األساسية 

ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ؟

المطلب األول : أهداف ومهام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

اعتمدت اجلمعية العامة القرار ]]]/]] يف 9] ديسمرب ]99]، وكان الغرض من القرار تعزيز 
اجلهود اجلماعية للمجتمع الدويل، وخاصة منظومة األمم املتحدة، وحتسني فعالية التدخالت اإلنسانية. 
اليزال القرار ساريا حىت اليوم وهو أساس والية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية. وحيدد املبادئ األساسية 

للمساعدات اإلنسانية، مبا يف ذلك األشخاص املتضررين من حاالت الطوارئ.
ينبغي للدول احملتاجة تسهيل عمل املنظمات املعنية.	 
جيب أن تستند املساعدة اإلنسانية على مبادئ اإلنسانية واحلياد والنزاهة اإلنسانية )ومتت إضافة 	 

املبدأ الرابع االستقالل يف وقت الحق(.
ال تقتصر أنشطة مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على توزيع املواد الغذائية واإلمدادات 
مهام  بعدة  يضطلع  بل  فحسب،  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت  الالزمة يف  األخرى  اإلغاثة  ومواد  الطبية 
إنسانية و خدمات تنظيمية ولوجستية وأمنية سواء قبل ظهور األزمات اإلنسانية أو خالهلا وحىت بعدها 

للمساعدة على املدى الطويل يف معاجلة األسباب اجلذرية لألزمة.

الفقرة األولى : أهداف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ◄
األهداف الرئيسية]9]]	 

www2.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm . 9]  موقع األمم املتحدة
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-تنسيق املساعدة اإلنسانية الدولية : من خالل تقييم احلاجات اإلنسانية، و تعبئة وتنسيق العمل 
اإلنساين الفعال والقائم على املبادئ، و بالشراكة مع اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية من أجل ختفيف 

املعاناة اإلنسانية يف حاالت الكوارث والطوارئ.
-دعم اجملتمع اإلنساين : يف وضع السياسات و اإلسرتاتيجيات وتقوية شبكة التدّخل يف حاالت 

الطوارئ. 
التفاوض حول دخول املدنيني، تزويد  العمل على مسائل إنسانية،  -الدعوة للقضايا اإلنسانية : 
ضحايا األزمات الصامتني بصوت للتكّلم، التأّكد من أّن أفكار اجملتمع اإلنساين وقلقه تنعكس يف اجلهود 

املبذولة إلعادة السالم وإرسائه.
-إدارة املعلومات : مشاركة املعلومات مع الشركاء اإلنسانّيني، تشجيع العالقات التحليلية الصارمة؛ 
العامة؛ نشر معطيات عملّية من خالل قنوات موصولة  توزيع املعلومات األكيدة على وسائل اإلعالم 

مباشرة على شبكة االنرتنت أو ميدانية، تنسيق املعلوماتية.
االهداف الثانوية 	 

يسعى مكتب الألمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بكل أقسامه ومصاحله، جاهدا إىل حتقيق 
عدة أهداف أخرى، وتتمثل أساسا يف : 

تنظيم املساعدة التقنية للتأهب والوقاية من حاالت الطوارئ املعقدة. -
املضي قدما يف خطط الدراسة، والوقاية واملراقبة والتنبؤ بالكوارث. -
املساعدة يف تقييم االحتياجات واألضرار يف حاالت الطوارئ. -
تعبئة اجملتمع الدويل جلمع األموال وتعزيز الدعم للبلدان املتضررة. -
تنسيق التربعات، كحلقة وصل بني احلكومات واجلهات املاحنة وضحايا الكوارث -
تقدمي الدعم اللوجسيت. -

الفقرة الثانية : مهام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ◄
عند عجز احلكومة عن تقدمي املساعدة و الرعاية الالزمة لضحايا األزمات اإلنسانية تسارع خمتلف 
منظمات األمم املتحدة إلقرتاح مساعداهتا لضمان تغطية اإلحتياجات اإلنسانية بصفة شاملة، و يعمل 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بشكل وثيق مع مجيع املنظمات ذات الصلة يف منظومة 

األمم املتحدة وكذا اجملتمع املدين لفتح قنوات لتنسيق التدخل و االستجابة للحاجيات احلقيقية.
- الوظائف

الوظائف  حول  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمم  ملكتب  الرئيسية  الوظائف  تتمحور  و 
التالية]0]] : 

الوظائف اإلدارية : 
حتديد اهلوية واإلشراف واإلدارة واالتصال بالسلطات احمللية، وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات  -

0]  منشور » منظومة األمم املتحدة و دورها يف املساعدات اإلنسانية« ص] 
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وتنسيق األنشطة احمللية، و مسؤول عن سالمة املرافق واخلدمات. 
الدولية واملنظمات  - املنظمات احلكومية  الدائمة وكذلك  اللجنة  العمل عن كثب مع أعضاء 

غري احلكومية. 
واالجتماعي  - االقتصادي  واجمللس  األمن  وجملس  العامة  اجلمعية  إىل  وظيفية  خدمات  تقدمي 

هبدف احرتام الشؤون اإلنسانية

وظائف التخطيط التنفيذي : 
تقدمي املساعدة إىل األمني العام لتنسيق املساعدة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ اليت تستدعي  -

تدخال على مستوى النظام، بسبب حجمها أو تعقيدها.
التنسيق بني حاالت الطوارئ اإلنسانية والسياسية وتلك املتعلقة حبفظ السالم. -
حتديد الوكاالت التنفيذية والتواصل معهم، وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة بتقييم االحتياجات،  -

ورصد حالة الوضع ومصادر البحث، مبا يف ذلك الغذاء...
 وظائف النقل واإلمداد : 

مركز الدعم اللوجسيت فريق التخطيط واستخدام وسائل االتصال. -
التنمية  - تعزيز  وبالتايل  الطبيعية  الكوارث  ملواجهة  اإلنساين  القطاع  يف  التدخل  وسائل  تعزيز 

املستدامة، وذلك بالتعاون الوثيق مع أعضاء اللجنة التوجيهية للعقد الدويل للحد من الكوارث 
الطبيعية و الشركاء.

- التدخالت
ميكن حتديد تدخل املكتب عرب مراحل األزمة وفق ما يلي]]]] : 

المرحلة األولى من 0 - 24 ساعة : 
البلد المتضرر : يطلق خطة الطوارئ الوطنية

+ المجتمع الدولي : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يقوم بتنبيه اجملتمع الدويل )تقارير املعلومات 
و/أو احلالة(.

الفريق االستشاري الدويل للبحث واإلنقاذ وفريق األمم املتحدة يف عمليات  تبادل املعلومات مع 
عاصمة البالد املتضررة من الكارثة.

البلد المتضرر : ينظم أنشطة فرق البحث واإلنقاذ احمللية.
يباشراإلنقاذ واإلسعافات األولية.

ينظم تقييم األضرار واالحتياجات وإبالغ اجملتمع الدويل )حسب مقتضى احلال(.
البلد  املتحدة مبوافقة  التابع لألمم  الشؤون اإلنسانية  الدولي : يرسل مكتب تنسيق  المجتمع   +

.)UNDAC( املتضرر، فريق تقييم وتنسيق الكوارث يف األمم املتحدة
الدول واملنظمات اليت تساعد / املاحنة، استنادا إىل املعلومات املتاحة، تقوم بدراسة وإعداد إرسال 

املذكرة اإلرشادية املعنية بإستخدام هنج اجملموعات )Clusters( لتعزيز اإلستجابات اإلنسانية ) ]] نوفمرب ]00](  [[
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مساعدات )تعبئة اإلمدادات من مواد اإلغاثة(.
المرحلة 48-24 ساعة : 

- البلد المتضرر : يقرر مطالبه من املساعدة الدولية )حتديدها(.
+ المجتمع الدولي : مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، بناء على طلب البلد املتضرر، أو املكاملات 
الدولية،يقوم بتقدمي املساعدة الدولية إىل البالد املتضررة. فريق التقييم والتنسيق يف حاالت الكوارث لألمم 

املتحدة )UNDAC( يضع آلية للتنسيق يف املوقع.
- البلد المتضرر : استمرار عمليات البحث واإلنقاذ.

التقنيني  للبحث واإلنقاذ واملوظفني  املساعدة وفرق  الدول ملقدمي  إرسال  الدولي :  المجتمع   +
للمساعدة يف تنظيم تدابري للحد من الضرر أو جوانب التدخل يف حاالت الطوارئ مثل االتصاالت، 

)]] ساعة بعد تلقي الطلب على أبعد تقدير. 
البلد المتضرر : استمرار عملية اإلسعافات األولية واإلنقاذ. استقبال الفرق و تسهيل عملها.

+ المجتمع الدولي : دعم البلدان املقدمة للفرق الطبية لدعم عمليات اإلسعافات األولية واإلنقاذ.

المطلب الثاني : التحديات التي تواجه عمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية

يطرح تدخل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عدة حتديات تنظيمية و وظيفية :

الفقرة األولى : التحديات التنظيمية ◄
تتجلى أهم التحديات اليت تواجه عمل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية فيما يلي]]]]: 

ضمان ظروف آمنة لتوزيع مواد اإلغاثة ومحاية موظفي املنظمات الدولية.	 
ضمان إقامة صالت مع السلطات احمللية والوطنية على حنو مالئم وكذلك مع مؤسسات الدولة 	 

املثال(  سبيل  على  السالم  حفظ  )قوات  األخرى  املعنية  العاملة  واألطراف  احمللي  املدين  واجملتمع 
وضمان التنسيق وتبادل املعلومات معهم على حنو مالئم.

القطاعية 	  اإلحتياجات  تقييم  يف  احمللية  اجملتمعات  على  والقائمة  املشرتكة  النهج  استخدام  ضمان 
والتحليل والتخطيط واملتابعة واإلستجابة.

اإلحتياجات 	  تقييم  يف  عليها  واملتفق  األولوية  ذات  قطاعات  لعدة  الشاملة  األمور  دمج  ضمان 
القطاعية والتحليل والتخطيط واملتابعة

تعزيز ودعم القيام بتدريب ألطر الشركاء املعنيني بالشؤون اإلنسانية وبناء قدراهتم.	 
وضع إسرتاتيجية خروج أو انتقال للفريق القطاعي.	 

http : //ochaonline.un.org مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية   [[
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الفقرة الثانية : التحديات الوظيفية ◄
التأكد من إدراك املشاركني يف الفرق القطاعية لإلرشادات املعنية بالسياسة واملعايري الفنية واإللتزام 	 

هبا.
الشركاء 	  وحتليلها وضم مجيع  وفعال  متسق  حنو  على  القطاعية  اإلحتياجات  بتقييم  القيام  ضمان 

املعنيني.
ضمان التخطيط حلاالت الطواريء احملتملة والتأهب للحاالت الطارئة اجلديدة.	 
تطوير وحتديث إسرتاتيجيات اإلستجابة وخطط العمل املتفق عليها للقطاع وضمان أن تنعكس على 	 

حنو مالئم على اإلسرتاتيجيات الكلية للدولة مثل خطة العمل اإلنسانية املوحدة.
ضمان وجود آليات مراقبة مالئمة بغية دراسة آثار الفرق القطاعية والتقدم احملرز يف خطط التنفيذ.	 
ضمان وضع تقارير مالئمة وتبادل معلومات فعال )بدعم من كافة املتدخلني (.	 
استقاء العرب املستفادة من النشاطات السابقة ومراجعة اإلسرتاتيجيات بناًء عليها.	 
حث اجلهات املاحنة على متويل األطراف العاملة املعنية بالشؤون اإلنسانية إلجناز النشاطات ذات 	 

األولوية يف القطاع املعين، بينما ُتشجع يف الوقت نفسه املشاركني يف الفرق القطاعية على حشد 
املوارد من أجل نشاطاهتم عرب قنواهتم اإلعتيادية.

دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز قدرات السلطات احمللية واجملتمع املدين.	 

خالصة : 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هو ذراع األمانة العامة لألمم املتحدة املسؤول عن 
توحيد خطط العاملني يف اجملال اإلنساين لالستجابة يف حاالت الطوارئ، ويضمن مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية وجود اإلطار الذي ميكن الكل من املسامهة يف العمل اجلماعي إلغاثة املتضررين. 
بتحديد  الفعال،  اإلنساين  العمل  وتنسيق  بتعبئة  يقوم  والدولية  الوطنية  الفاعلة  اجلهات  مع  فبالشراكة 
أولويات االحتياجات وإسناد املسؤوليات و جتنب االزدواجية إضافة إىل ضمان سرعة اإلجناز،من أجل 

ختفيف املعاناة اإلنسانية يف حاالت الكوارث والطوارئ.
والنزاهة  اإلنسانية كاحلياد  املبادئ  و  بالقيم  تشبعهم  و  مبسؤولياهتم  املتدخلني  إلتزام كافة  ويبقى 
واإلستقالل يف أداء مهامهم حتديا وحمكا حقيقيا لضمان مصداقية العمل امليداين ملكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
إن الوساطة األممية وتلك اليت تقوم هبا بلدان أخرى مكنت من إجناح العديد من مسلسالت السالم 
والتسوية، ووقف األحقاد وعودة آالف الالجئني إىل بلداهنم األصلية، و إن هذا األمر يسر عملية تقدمي 
املساعدات اإلنسانية الدولية ووفر أجواء أفضل للوصول املؤمن للساكنات املنكوبة وإطالق مسلسالت 

ما بعد النزاع، لضمان استقرار السكان وإعادة إعمار البلدان املعنية.
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إن جناح عمليات املساعدات اإلنسانية تظل مرتبطة باملوافقة عليها واخنراط كافة املتدخلني املعنيني، 
وخصوصا حكومات البلدان اليت تتواجد املناطق املتضررة حتت سيادهتا، حيث أمهية تعزيز اإلطار التصوري 
هلذه العمليات على ضوء ضرورة احرتام املبادئ اليت توجه نشاط املساعدات اإلنسانية العاجلة للساكنة 
املدنية املتضررة، مما حيتم وضع اسرتاتيجيات جديدة للدعم تأخذ يف االعتبار التحديات اجلديدة وتدمج 

التكنولوجيات احلديثة يف الربجمة وآليات الدعم املتجددة.

مراجع الفصل الرابع :

•	 Jean-Pierre	MASSUE	-	Les	institutions	internationales	et	la	gestion	
des	risques	majeurs	–	Strasbourg	-	Février	2004

موقع األمم املتحدة. 	 
 	 [ يوم   -www.ohchr.org/arabic/bodies/chr/special/index.htm

[[/[0[[/
قرار اجلمعية العامة لالمم املتحدة رقم ]]]/]]	 
منشور » منظومة األمم املتحدة و دورها يف املساعدات اإلنسانية »	 
 	 Plan et budget - http : //www.unocha.org/ocha2012-13- موقع

يوم ] /]]0]/]]
 	 - http : //www.unocha.org/ocha2012-13 - strategic-plan موقع

يوم ] نونرب ]]0]
موقع http : //www.unocha.org/ocha2012-13 - foreword - يوم ] 	 

نونرب ]]0]
 	BCAH/OCHA http : //ochaonline. اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  موقع 

un.org - يوم 9 نونرب ]]0]
مشروع املساعدة االلكرتونية التابع ل OCHA - www.reliefweb.int - يوم 9 نونرب 	 

[0[[
املوقع االلكرتوين للسراب القانوين	 
نوفمرب 	   [[  ( اإلنسانية  اإلستجابات  لتعزيز  اجملموعات  هنج  بإستخدام  املعنية  اإلرشادية  املذكرة 

)[00[
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الفصل اخلامس : احملكمة اجلنائية الدولية

اجلنائية  العدالة  بعدة مراحل]]]] حيث عرفت  املرور  نظام عقايب عاملي  إنشاء  تطلب مسعى  لقد 
الدولية تطورا ملحوظا، إذ أن املمارسة الدولية منذ مطلع القرن العشرين شهدت حاالت من احملاكمات 
أمام هيئات قضائية خاصة. ففي عام ]]9]، تشكلت حمكمة »نورمربج«  أفرادا  اليت طالت  الدولية 
مبوجب اتفاقية موقعة يف لندن بني كل من الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا واالحتاد السوفييت، 
اختصت بالنظر يف اجلرائم املرتكبة ضد السلم واإلنسانية اليت ارتكبها األملان خالل احلرب العاملية الثانية.

كما أنشئت يف السياق نفسه احملكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى يف طوكيو سنة ]]9] اليت 
اختصت مبتابعة جمرمي احلرب اليابانيني بسبب ارتكاب اجلرائم نفسها.]]]]

لقد أثارت هذه احملاكمات العديد من النقاشات حيث مل تراعى فيها الضمانات القانونية ،كما مت 
اعتبارها حماكمة باطلة حيث أن احملكومني كانوا ينفذون اإلرادة السياسية،مما أدى إىل اعتبارها جتربة فاشلة 
ذالك أهنا حماكمة انتقام اكرت منها حماكمة قانونية. قد متيز القضاء اجلنائي الدويل خالل هذه احملاكمات 

باالنتقائية]]]].
على الرغم من االنتقادات املوجهة حملكميت نورمربغ وطوكيو، إال إهنما اختذتا أساسا إلنشاء قضاء 

جنائي دويل، إذ أهنما سامها يف إرساء مبدأ مسؤولية األفراد اجلنائية يف القانون الدويل.
يف سنة ]]9] صدرت توصية عن اجلمعية العامة لالم املتحدة لدراسة املبادئ املنبثقة عن حماكميت 

نورمربغ وطوكيو،إال أن احلرب الباردة حالت دون إنشاء حمكمة جنائية دولية.
هذا باإلضافة إىل احملكمة اجلنائية ليوغوسالفيا السابقة لسنة ]99]، واحملكمة اجلنائية لرواندا لسنة 
]99]، اللتني مت أحداهتما مبوجب قرارين صادرين عن جملس األمن على أساس الفصل ]من امليثاق ، 

كرد فعل على االنتهاكات االثنية و العرقية ،باعتباره يسهر على حفظ السلم و األمن الدوليني،
وقد أسهم تزايد احلروب والنزاعات الداخلية والدولية وما خلفته من جرائم إنسانية خطرية ىف مناطق 
اإلسراع  باجتاه  جدية  دولية  إرادة  بلورة  يف  السابقة.(  يوغوسالفيا  الصومال،  )رواندا،  العامل  من  خمتلفة 
بتأسيس احملكمة اجلنائية الدولية الدائمة اليت جاءت نتاج جهود دولية قادهتا دول ومنظمات غري حكومية 

عديدة.
يتضح إذن أن تغيري موازين القوى و طبيعة احلروب احلديثة شكل حافزا مهما لتطوير مفهوم العدالة 

]]  حممد البزاز، »القانون الدويل والعدالة اجلنائية الدولية، أي مستقبل« أشغال ندوة دولية حتت عنوان : »مصري القانون الدويل«، مراكش،]] 
و ]] مارس ]00]، منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية والتنمية، مواضيع الساعة، العدد 48،2004، ص ]]

]]  ا\دريس لكريين، التداعيات الدولية الحداث ]] سبتمرب،املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة ]، ]00]، ص 0]]

]]   يف الوقت الذي متت فيه حماكمة جمرمو احلرب يف اليابان، مت استبعاد حماكمة املسئولني األمريكيني عن جرمية استعمال السالح النووي يف 
احلرب نفسها ضد هذا البلد يف منتصف األربعينيات من القرن املنصرم.كما أهنم حكموا بقوانني الحقة متت صياغتها عقب انتهاء احلرب.أي اخرتاق 

مبدأ ال جرمية و ال عقوبة إال بنص سابق.
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اجلنائية الدولية من خالل الدعوة إىل إحداث آليات ملقاضاة مرتكيب االنتهاكات اخلطرية للقانون الدويل 
اإلنساين و حقوق اإلنسان، و لعل أهم آلية دولية تدخل يف إطار محاية حقوق اإلنسان و خاصة مبدأ 
عدم اإلفالت من العقاب ،هي احملكمة اجلنائية الدولية. فأمهية املوضوع تتجلى يف كون هذه املؤسسة من 
أهم اآلليات العقابية يف جمال احرتام مبادئ القانون الدويل اإلنساين خاصة على مستوى املسؤولية اجلنائية 
الدولية لألشخاص الطبيعيني، ومن هنا يهدف هذا البحث إىل إبراز اإلطار التنظيمي للمحنكمة اجلنائية 

الدولية و كذا أهم املعيقات اليت حتول دون أدائها للمهام املنوطة هبا.
و إذا كانت الغاية من تأسيس حمكمة جنائية دولية ترتكز باألساس يف ضمان عدم إفالت مرتكيب 
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاصاهتا من العقاب باعتباره أحد أهم املطالب احلقوقية.فكيف سامهت احملكمة 
اجلنائية الدولية يف حتقيق عدالة جنائية دولية من خالل اإلطار القانوين للمحكمة ؟ وكذا أهم الصعوبات 

اليت من شاهنا تعطيل دورها يف تكريس مبدأ عدم اإلفالت من العقاب.

املبحث األول : اإلطار القانوني للمحكمة اجلنائية الدولية

جاء إنشاء احملكمة بناء على قرار صادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة )رقم )]]/]0( بتاريخ 
]] ديسمرب ]99]( وأنيطت هبا مهمة مالحقة وحماكمة األشخاص املتورطني فئ جرائم ضد اإلنسانية، 

والعمل على منع أي إفالت من املتابعة القضائية حتت أي غطاء أو ذريعة.
لقد تضافرت اجلهود عرب التاريخ إلجياد حمكمة جنائية دولية دائمة مستقلة بعيدة عن االعتبارات 
السياسية اليت أوجدت احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة، و بذلك فهي تتميز بعدة خصائص، و هلا جمموعة 

من االختصاصات.

المطلب األول : أجهزة المحكمة الجنائية الدولية و خصائصها

لقد متخض عن النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الدائمة املعروف بنظام روما إنشاء حمكمة 
جنائية دولية ،و هي هيئة قضائية مستقلة، دائمة، أنشأها اجملتمع الدويل من أجل مالحقة ومعاقبة مرتكيب 
أشد اجلرائم خطورة على اجملتمع الدويل، وهي اإلبادة اجلماعية ، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، 

جرمية العدوان.

الفقرة األولى: أجهزة المحكمة الجنائية الدولية ◄
إن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة مبوجب نظام روما هي هيئة قضائية دولية دائمة تقاضي األفراد 
الدول، وهي ذات  أنشئت مبوجب معاهدة دولية مع مراعاة سيادة  ارتكبوا من جرائم دولية،  ما  على 
من هذه  وانطالقاً   ، مقاصدها  ملمارسة وظائفها وحتقيق  وأهلية  دولية  قانونية  وهلا شخصية  استقاللية، 



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 64 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

اخلصائص يف النشأة، ميكن القول بان احملكمة اجلنائية هي هيئة دولية دائمة هلا سلطة ممارسة اختصاصها 
على األشخاص الذين يرتكبون اجلرائم ضد اجملتمع الدويل،و يقع مقرها مبدينة الهاي اهلولندية، ويعد 
اختصاصها مكماًل الختصاصات اجلهات القضائية الوطنية، كما أنه خيتلف عن التسويات السياسية اليت 

يقيمها أحياناً جملس األمن وترتبط باملصاحل الدولية املختلفة.
و جند ان نظام روما تضمن ]]] مادة من خالل ]] بابا مسبوقة بديباجة، وتتوزع هذه األبواب 
على اختصاص احملكمة واملقبولية، واملبادئ العامة للقانون اجلنائي، وتكوين احملكمة وإدارهتا، )الباب الرابع: 

مادة ]] من ]](، والتحقيق واملقاضاة، واحملاكمة، والعقوبات، واالستئناف، والتعاون الدويل.....
النظام األساسي، من أربعة أجهزة رئيسية  املادة ]] من  الدولية مبوجب  وتتألف احملكمة اجلنائية 
هي: هيئة الرئاسة، الشعبة التمهيدية، االبتدائية واالستئنافية، مكتب المدعي العام، قلم المحكمة.

هيئة الرئاسة
تتكون هيئة الرئاسة ]]]]من رئيس احملكمة ونائبيه األول والثاين، ويعمل هؤالء ملدة ثالث سنوات 
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أو حلني انتهاء فرتة عملهم كقضاة باحملكمة، على خالف رئيس حمكمة 

العدل الدولية ونائبه اللذان يشغالن منصبيهما لوالية غري حمدودة]]]]
تناط برئاسة احملكمة مهمة »اإلدارة السليمة للمحكمة باستثناء مكتب املدعي العام«، ويتوىل نائب 
الرئيس األول مهام الرئيس يف حال غيابه أو تنحيته، بينما يتوىل النائب الثاين مهام الرئاسة يف حال غياب 

أو تنحية كل من الرئيس ونائبه األول.
الشعــب 

قضاة،  ستة  يقل عن  ال  عدد  من  منهما  وتتكون كل  واالبتدائية،  التمهيدية  الشعبتني]]]]  تشمل 
والشعبة االستئنافية وتتكون من الرئيس وأربعة قضاة آخرين.

ويكون تعيني القضاة بالشعب املذكورة على أساس طبيعة املهام اليت ينبغي أن تؤديها كل شعبة، 
ومؤهالت وخربات القضاة املنتخبني يف احملكمة، حبيث تضم كل شعبة مزجيا من اخلربات يف فروع القانون 

املختلفة، اجلنائي والدويل واإلجراءات اجلنائية وخاصة اخلربة يف احملاكمات اجلنائية.
وحيث أن ممارسة الوظائف القضائية للمحكمة يف كل شعبة تتم بواسطة دوائر، فإن دائرة االستئناف 
تتشكل من مجيع قضاة شعبة االستئناف، ويقوم مبهام الدائرة االبتدائية ثالثة قضاة من الشعبة االبتدائية، 

ويقوم مبهام الدائرة التمهيدية ] قضاة من قضاة الشعبة التمهيدية أو قاضي واحد من تلك الشعبة.
وميكن تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو متهيدية يف آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سري العمل 
باحملكمة، أو يف سبيل حتقيق هذا املقتضى األخري أمام النظام األساسي للمحكمة أيضا االلتحاق املؤقت 
لقضاة الشعبة االبتدائية بالشعبة التمهيدية أو العكس شريطة عدم السماح ألي قاض النظر يف أية دعوى 

]]  املادة ]] من النظام االساسي للمحكمة 

]]  املادة ]] من النظام األساسي حملكمة العدل الدولية

]]  املادة 9] الفقرة ] من النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 
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يف الدائرة االبتدائية إذا كان قد اشرتك يف نظرها يف املرحلة التمهيدية.]9]] 
ويعمل القضاة املعنيون يف الشعبتني املذكورتني ملدة ] سنوات ويستمرون بأداء مهمتهم إىل حني 
إمتام أية قضية يكونون قد بدءوا النظر فيها]0]]يف حني يعمل القضاة املعينون يف شعبة االستئناف كامل 
مدة واليتهم وال يعلمون إال يف هذه الشعبة فقط. وجتدر اإلشارة إىل عدم جواز مشاركة قاض يف عضوية 
الدائرة اليت تنظر يف قضية إذا كان من جنسية الدولة املشتكية أو الدولة اليت يكون املتهم أحد مواطنيها.

مكتب المدعي العام]1]]
يعمل مكتب املدعي العام بصفة مستقلة باعتباره جهازا مستقال عن باقي أجهزة احملكمة اجلنائية 
الدولية، و يكون املدعي العام و نوابه ذوي أخالق رفيعة و كفاءة عالية ،و جيب أن يتوفروا على خربة 

واسعة يف جمال احملاكمات اجلنائية.
العام باالقرتاع السري باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف،و ينتخب  ينتخب املدعي 

نواب املدعي العام بنفس الطريقة وفق قائمة يقرتحها املدعي العام.
قلم المحكمة]2]]

قلم كتاب احملكمة هو املسؤول عن اجلوانب اإلدارية للمحكمة ، و تزويدها باخلدمات دون املساس 
بسلطات ووظائف املدعي العام وفق املادة]]. و يتوىل رئاسة قلم كتابة احملكمة مسؤول إداري يطلق علية 
املسجل الذي ميارس مهامه حتت سلطة رئيس احملكمة. ينتخب املسجل باالقرتاع السري باألغلبية املطلقة.

الجهاز القضائي
تتكون هيئة القضاة من ]] قاضيا موزعني على خمتلف دوائر احملكمة، وتتوىل الدول األعضاء يف 
مجعية الدول األطراف ]]]]يف النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، اختيار القضاة على أساس : 

تقدمي كل دولة طرف يف النظام األساسي ملرشح واحد، بغض النظر عن كونه من رعاياها أو من 	 
رعايا إحدى الدول األطراف]]]]، وذلك بإتباع ما يلي: 

اإلجراءات املتعلقة بتسمية مرشحني للتعيني يف أعلى املناصب القضائية يف الدولة املعنية.	 
هذه 	  مرشحي  لتسمية  الدولية  العدل  األساسي حملكمة  النظام  عليها يف  املنصوص  اإلجراءات  أو 

احملكمة.
إنشاء جلنة استشارية من قبل مجعية الدول األطراف، إن كان ذلك مناسبا، مع حتديد تكوينه اللجنة 	 

املادة 9] الفقرة ] من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية  [9

0]  املادة 9]الفقرة ] من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

]]  املادة ]] من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

]]  املادة ]] من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

]]  متثل مجعية الدول األطراف اهليئة التشريعية للمحكمة، وتتكون من مثلي الدول املصونة على النظام األساسي أو الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما، 
على أساس ممثل واحد لكل دولة طرف يرافقه مناوبون ومستشارون، ومن أجل مساعدة اجلمعية على القيام مبهامها، مت إنشاء مكتب وأمانة عامة 
للجمعية، وتعقد اجلمعية دورة عادية واحدة يف السنة ودورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك، من أجل اختاذ قرارات تتعلق مبسائل موضوعية 

وأخرى إجرائية. 

]]  املادة ]] الفقرة ]ب من النظام االساسي للمحكمة



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 66 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

وواليتها
إعداد قائمتني للرتشيح قائمة )أ( حتتوي على أمساء املرشحني الذين يثبون كفاءة يف جمال القانون 	 

اجلنائي واإلجراءات اجلنائية ،واخلربة املناسبة الالزمة سواء كقاض أو مدع عام أو حمام، وقائمة )ب( 
تضم أمساء املرشحني الذين يتوفرون على كفاءة خصوصا يف جمال القانون اإلنساين الدويل وقانون 

حقوق اإلنسان وخربة مهنية واسعة يف اجملال القضائي]]]].
انتخاب تسعة قضاة على األقل من القائمة )أ( ومخسة قضاة على األقل من القائمة )ب(، وفق 	 

نظام االقرتاع السري بأغلبية ثلثي الدول املشرتكة يف التصويت.
يشغل القضاة ]]، احلاصلون على أكرب عدد من األصوات، مناصبهم ملدة 9 سنوات مع مراعاة 
اختيار ثلث القضاة املنتخبني ملدة ] سنوات، واختيار الثلث الثاين ملدة ] سنوات، والثلث الباقي يعمل 
ملدة 9 سنوات، ويكون هذا االختيار بنظام القرعة، ويتاح للقاضي الذي اختري ملدة والية من ] سنوات 

إمكانية إعادة انتخابه ملدة والية كاملة]]]].
هؤالء القضاة ]] تكون هلم صالحية انتخاب هيئة الرئاسة باألغلبية املطلقة ملدة ] سنوات أو حلني 
انتهاء مدة خدمتهم كقضاة، أيهما ينتهي أوال، وجيوز إعادة انتخاهبم مرة واحدة. أما تعيني قضاة الدوائر 

فيتم على أساس طبيعة املهام املوكولة لكل شعبة ومؤهالت وخربات القضاة املنتخبني.
فيما خيص إعفاء القاضي من ممارسة أي من املهام املقررة يف النظام األساسي، فرتجع إىل هيئة الرئاسة 
بناء على طلب أي قاضي. أما التنحية فتصدر بقرار من األغلبية املطلقة للقضاة بناء على طلب املدعي 
العام أو الشخص حمل التحقيق أو املقاضاة. ويعزل القاضي إثر اختاذ قرار بأغلبية ثلثي الدول األطراف 

بناء على توصية تعتمد أغلبية ثلثي القضاة اآلخرين.
جهاز االدعاء

ينتخب املدعي العام باالقرتاع السري، باألغلبية املطلقة ألعضاء مجعية الدول األطراف، وينتخب 
نوابه بنفس الطريقة من قائمة مرشحني مقدمة من املدعي العام على أساس ] مرشحني لكل منصب.

يتوىل املدعي العام ونوابه مناصبهم ملدة 9 سنوات، ما مل يقرر هلم وقت انتخاهبم مدة أقصر، وال 
جيوز إعادة انتخاهبم]]]]. تتوىل هيئة الرئاسة إعفاء املدعي العام أو أحد نوابه من العمل يف قضية معينة، 
بناء على طلبه، بينما تتوىل دائرة االستئناف الفصل يف أمر تنحية املدعي العام أو أحد نوابه، كما حيق 
للشخص حمل التحقيق أو املقاضاة طلب هذا اإلجراء يف أي وقت، ويتخذ قرار عزل املدعي العام أو نائبه 

باألغلبية املطلقة للدول األطراف بناء على توصية من املدعي العام.
الجهاز اإلداري

ينتخب املسجل باألغلبية املطلقة للقضاة بطريق االقرتاع السري مع األخذ بعني االعتبار التوصيات 

]]  املادة ]]، الفقرة )]/ب( والفقرة] من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

]]  املادة ]] من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

]]  املادة ]] الفقرة ] من النظام االساسي
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املقدمة من مجعية الدول األطراف وتوصية املسجل ذاته النتخاب نائب املسجل بالطريقة نفسها]]]].
و يشغل املسجل منصبه ملدة ] سنوات وجيوز إعادة انتخابه مرة واحدة، أما نائب املسجل فينتخب 
ملدة ] سنوات أو ملدة أقصر حسب قرار األغلبية املطلقة للقضاة. ويتخذ قرار العزل يف حالة املسجل 
ونائبه باألغلبية املطلقة للقضاة. بعد استعراض البنية التنظيمية للمحكمة اجلنائية الدولية، ميكن التساؤل 

عن دور هذه البنية يف ضمان وحتقيق العدالة الدولية يف احملاكمة.
اليت  الدولية و  العدل  الدولية و حمكمة  التمييز بني احملكمة اجلنائية  انه جيب  و جتدر اإلشارة إىل 
تدعى اختصارا يف بعض األحيان احملكمة الدولية و هي جهاز تابع لألمم املتحدة يهدف حلل النزاعات 

بني الدول.

الفقرة الثانية : خصائص المحكمة الجنائية الدولية ◄
تتميز احملكمة اجلنائية الدولية عن غريها من احملاكم الدولية مبجموعة من اخلصائص منها: 

أ - احملكمة اجلنائية الدولية هيئة دائمة، ال تنتهي بانتهاء الغرض الذي أقيمت من أجله، وهي بالتايل 
ختتلف عن احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة، تلك اليت نشأت عرب التاريخ مثل حمكمة )نورمربغ، طوكيو، 

ويوغسالفيا، ورواندا(.
ب - اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية يعترب اختصاصا مكمال للقضاء اجلنائي الوطين، وهذا ما 
أكدت عليه ديباجة نظام روما يف فقرهتا العاشرة بقوهلا » وإذ تؤكد أن احملكمة اجلنائية الدولية املنشأة 

مبوجب هذا النظام، ستكون مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية.
ت - نشأت احملكمة اجلنائية الدولية نتيجة اتفاق دويل بني جمموعة من الدول ذات سيادة، من 
أجل مكافحة اجلرائم الدولية األشد خطورة على اجملتمع الدويل، وهي ختتلف عن غريها من احملاكم اليت 

أنشئت بقرار جملس األمن بناًءا على اعتبارات سياسية.
ث - ختتص احملكمة اجلنائية الدولية مبحاكمة األشخاص الطبيعيني الذين يرتكبون واحدة من اجلرائم 
الواردة يف نظام روما األساسي وهي : جرمية اإلبادة اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب، 

وجرمية العدوان، وذلك استنادا لنص املادة ]]من نظام روما األساسي.

المطلب الثاني : اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

يلزم النظام األساسي للمحكمة، الدول اليت تصبح طرفاً يف النظام األساسي بأن متنح تلقائياً احملكمة 
اختصاص النظر يف اجلرائم احملددة يف النظام األساسي، وهذا ما أشارت إليه صراحة الفقرة األوىل من 
املادة ]] من النظام األساسي. أما الدول غري األطراف يف النظام األساسي فهي مستبعدة من اختصاص 
احملكمة اإللزامي، ومع ذلك هلا أن تقبل هذا االختصاص يف حاالت خمصصة بصدد جرمية معينة، مىت 

توافر أحد الشرطني، ا ما أن تقع اجلرمية على إقليمها أو كان املتهم أحد رعاياها.

]]  املادة ]] الفقرة ] من النظام االساسي
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الفقرة األولى : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من حيث نوع القضايا و األشخاص  ◄
1-االختصاص الموضوعي : 

تنص املادة اخلامسة من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية على ما يأيت : »يقتصر اختصاص 
النظام  احملكمة على أشد اجلرائم خطورة موضوع اهتمام اجملتمع الدويل بأسره وللمحكمة مبوجب هذا 

األساسي اختصاص النظر يف اجلرائم اآلتية : 
جريمة اإلبادة الجماعية : تعين بالتحديد أي فعل من األفعال احملددة يف نظام روما ترتكب بقصد 

إهالك مجاعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية ،إهالكا كليا أو جزئيا.
اجلرائم ضد اإلنسانية :.تعين أي فعل من األفعال احملظورة و احملددة يف نظام روما مىت ارتكبت يف 
النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجاعة من السكان املدنيني و تتضمن مثل هده  إطار هجوم واسع 
األفعال القتل العمد و اإلبادة، و االغتصاب، و العبودية اجلنسية، و اإلبعاد أو النقل القسري للسكان 
،و جرمية التفرقة العنصرية و غريها. اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر 

عن ارتكاهبا يف وقت السلم أو احلرب.
جرائم الحرب :.تعين اخلروقات اخلطرية التفاقية جنيف 9]9]و كذا انتهاكات لقوانني احلرب،مىت 
ارتكبت على نطاق و اسع يف إطار نزاع مسلح دويل أو داخلي. إن إدراج النزاعاِت الداخلية يتواءم مع 
القانوِن الدويِل العريف ويعكس الواقع بأنه يف الَسنوات اخلمس املاضية حدثت أكثر االنتهاكات خطورة 

حلقوق اإلنسان داخل الدول ضمن النزاعاِت الدولية.]9]]
جريمة العدوان :.مل يتم حتديد مضمون و أركان هذه اجلرمية يف النظام األساسي للمحكمة كباقي 
اجلرائم األخرى لذلك فان احملكمة اجلنائية الدولية لن متارس اختصاصها على هذه اجلرمية حىت يتم إقرار 

تعريف العدوان.
2 - اختصاص المحكمة من حيث األشخاص

تثري هذه النقطة التساؤل التايل : ما مدى املسؤولية اجلنائية للدولة ؟ هل تسأل الدولة جنائيا أمام 
احملكمة اجلنائية الدولية ؟ أم املسؤولية اجلنائية الدولية تثبث فقط حبق األشخاص الطبيعيني ؟

أن  إىل  ذهبت  حيث  للمحكمة،  األساسي  النظام  من   )  [[ املادة)  التساؤل  هذا  عن  أجابت 
يرتكب جرمية  الذي  املعنوي  الشخص  وأن  فقط،  الطبيعيني  األشخاص  يثبت على  احملكمة  اختصاص 
من  األساسي  النظام  يبعد  مت  ومن  الفردية،  بصفته  عنها  مسؤواًل  يكون  احملكمة  اختصاص  يف  تدخل 
اختصاصه الدول واملنظمات الدولية، إ ذ مل حتظى فكرة إخضاعها كشخص معنوي للمسؤولية اجلنائية 
بالقبول حىت اآلن، مع مالحظة أن املسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي ال متس املسؤولية املدنية للشخص 
فعلهما  الناشئة عن  بتعويض األضرار  منهما  تلتزم كل  واملنظمات حيث  للدول  املعنوي وبصفة خاصة 
مىت ثبتت مسؤوليتهما ووفقاً للنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. فإنه مىت أصبحت الدولة طرفاً 
اتفاقية إنشاء احملكمة فإهنا تقبل اختصاص احملكمة على اجلرائم املنصوص عليها يف املادة اخلامسة  يف 
من النظام األساسي وتكون ملتزمة بالتعاون الكامل مع احملكمة،وتقدمي من تطلبه احملكمة من أشخاص 

http: //kenanaonline.com / users/ human-right/ posts/ 434294  [9
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موجودين يف إقليم تلك الدولة. 

الفقرة الثانية : االختصاص المكاني و الزماني للمحكمة الجنائية الدولية ◄
االختصاص المكاني : 

خالل مفاوضات نظام روما، حاولت الكثري من الدول جعل احملكمة ذات سلطة عاملية. لكن هذا 
االقرتاح فشل بسبب معارضة الواليات املتحدة. ومت التوصل إىل تفاهم يقضي مبمارسة احملكمة لسلطتها 

فقط ضمن الظروف احملددة التالية : 
إذا كان املتهم بارتكاب اجلرم مواطنا إلحدى الدول األعضاء )أو إذا قبلت دولة املتهم مبحاكمته(.	 
إذا وقع اجلرم املزعوم يف أراضي دولة عضو يف احملكمة )أو إذا مسحت الدولة اليت وقع اجلرم على 	 

أراضيها للمحكمة بالنظر يف القضية(.
إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل جملس األمن.	 

االختصاص الزماني : 
القانونية  العام املعمول به يف مجيع األنظمة  املبدأ  الدولية  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية  تبىن 
اجلنائية يف العامل الذي يقضي بعدم جواز تطبيق القانون اجلنائي بأثر رجعي، ومقتضى ذلك أن نصوص 
النظام األساسي تسري بأثر فوري أو مباشر وال تطبق إال على الوقائع اليت تقع منذ تاريخ نفاذه وال تسري 
أحكامه على الوقائع اليت حدثت قبل هذا التاريخ ]وقد مت تأكيد هذا احلكم بنص املادة ) ]] ( من 
النظام األساسي، ولكن هذه املرة بصيغة أخرى، ففي الوقت الذي أكدت فيه الفقرة الثانية من املادة ) 
]] ( عدم سريان أحكام النظام األساسي يف مواجهة الدول إال فيما يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد 
بدء نفاذ هذا النظام األساسي، أشارت الفقرة األوىل من املادة ) ]] ( إىل عدم مساءلة الشخص جنائياً 
مبوجب هذا النظام األساسي عن سلوك ارتكب قبل. بدء نفاذ هذا النظام، كما تبنت هذه املادة يف 
فقرهتا الثانية مبدأ القانون األصلح للمتهم ،ويكون القانون أصلح للمتهم إذا كان ال يعاقب على فعل كان 
يعد جرمية يف ظل القانون القدمي أو كان خيفف من العقوبة قياساً بالقانون القدمي الذي ارتكبت يف ظله 
اجلرمية ومن اجلدير بالذكر أنه من املمكن توسيع نطاق االختصاص الزماين للمحكمة وذلك يف حالتني : 
تتمثل احلالة األوىل يف قيام دولة غري طرف بإصدار إعالن بقبول والية احملكمة وهذا ما تقضي به 
املادة ) ]]( من النظام األساسي، حيث ميتد اختصاص احملكمة ليشمل املدة اليت تسبق هذا القبول ومن 
مث يتسع ليشمل اجلرائم اليت ارتكبت بعد نفاذ النظام األساسي ّكلها أي منذ تاريخ \ ]00]\]\] 
وليس من تاريخ إعالن القبول باختصاص احملكمة، وهو ما تؤكده املادة ]]و ]]من النظام األساسي.

اما احلالة الثانية فتتمثل يف إحاالت جملس األمن عماًل باملادة \ ]]( ب( من نظام احملكمة، فمن 
شأن قيام جملس األمن بإحالة حالة ما إىل احملكمة أن يوسع نطاق االختصاص الزماين للمحكمة بأن 

يرجعه إىل تاريخ دخول نظام احملكمة حيز النفاذ وليس إىل تاريخ اإلحالة.
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املبحث الثاني : معيقات عمل احملكمة اجلنائية الدولية

رغم تباين مواقف الدول إزاء قيام هذه املؤسسة، فإن ذلك يعد عمال كبريا وتارخييا يف اجتاه تطوير 
وتعزيز عدالة جنائية دولية تسمح مبعاقبة املتورطني يف جرائم خطرية ضد اإلنسانية.

غري أن اآلمال اليت رافقت إنشاء احملكمة على مستوى إسهاماهتا يف معاقبة اجلناة وردع السلوكات 
اإلجرامية اصطدمت مبجموعة من العقبات والصعوبات اليت تعوق إرساء مبدأ عدم اإلفالت من العقاب، 

وحتول دون بلورة عدالة جنائية دولية صارمة.

المطلب األول : المحكمة الجنائية الدولية وهاجس السيادة

بلغ عدد الدول اليت صادقت على معاهدة روما حىت تاريخ ] مايو ]]0]م ]]] دولة، من بينها 
أربع دول أعضاء يف جامعة الدول العربية )األردن، جيبويت، جزر القمر، تونس( وذلك من أصل 9]] 
دولة وقعت نظام احملكمة ومن جمموع ]9] دولة عضوا باألمم املتحدة، وهو ما يربز الرغبة املتزايدة والعزم 

األكيد يف أوساط اجملتمع الدويل باجتاه تعزيز مكانة ومصداقية هذا اجلهاز الدويل.
وإذا كانت غالبية دول العامل قد اختارت هذه الطريق إميانا واقتناعا منها حبيوية هذا اجلهاز الدويل 
طريق تأسيس عدالة جنائية دولية أكثر مصداقية، فإن عددا من الدول األخرى عربت عن حتفظها تارة 
وختوفها تارة أخرى من هذا التصديق، متذرعة يف ذلك بأن من شأن هذه اخلطوة أن تفتح للمحكمة جماال 

واسعا للتدخل يف سيادهتا.
وقد أوىل اجملتمع الدويل أمهية كربى لسيادة الدول وسن جمموعة من الضوابط القانونية واالتفاقية اليت 
تروم محايتها]0]]. غري أن املمارسات الدولية يف السنوات األخرية، وما رافقها من متغريات وحتوالت مرتبطة 
بتشابك العالقات الدولية يف خمتلف اجملاالت وامليادين، وتنامي االعتماد املتبادل بني الدول، أثرت بشكل 
ملموس على طبيعة السيادة وأخرجتها من إطالقيتها وصرامتها]]]] ذلك أن العديد من مظاهر االختصاص 
الوطين بدأت تسحب من الدول رويدا لتخضع ملقاربات دولية مثل )مكافحة اإلرهاب، وتلوث البيئة، 

وقضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان.(.
وىف هذا السياق، كان من الطبيعي أن يثور اجلدل بصدد إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية يف عالقته 
بسيادة الدول، خاصة أن قانون روما يتضمن جمموعة من املقتضيات اليت تتعارض مع بنود دساتري عدد 

من الدول.

0]  اكدت الفقرة ] من املادة] من ميثاق االمم املتحدة على مبدا املساواة يف السيادة بني مجيع اعضائها .فيما نصت الفقرة ] على عدم 
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

]]  إ دريس لكريىن، التدخل يف املمارسات الدولية بيم احلظر القانوين والواقع الدويل املتغري، ضمن كتاب : العوملة والنظام العاملي اجلديد )مؤلف 
مجاعي : مسري أمني، زياد حافظ، إدريس لكريىن وآخرون( مركز دراسات الوحدة العربية، سلسة كتب املستقبل العريب )]](، الطبعة األوىل، ديسمرب 

]00]، ص0] وما بعدها.
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نتيجة لذلك، اعتربت العديد من الدول أن التصديق على نظام احملكمة قد يشكل مدخال لتجاوز 
سلطاهتا الداخلية وطريقة للتدخل يف سيادهتا، على اعتبار أن هذا النظام يتضمن عددا من البنود اليت 
تعترب -من منظورها- تدخال مبجال يدخل يف إطار االختصاص الداخلي للدول، من قبيل رفض نظام 
احلصانات ضد احملاكمات اجلنائية املمنوح مبوجب عدد من الدساتري لبعض األشخاص بصفتهم املدنية 
والعسكرية )رئيس الدولة واملسئولون احلكوميون والربملانيون..( والذي يتعارض مع املادة ]] من القانون 
تندرج ضمن اختصاصات احملكمة،  املتهمني يف جرائم  للمحكمة وفرض تسليم األشخاص  األساسي 
القبول بتقادم اجلرائم املدرجة ضمن هذا السياق،  والذي يتعارض أيضا مع عدد من الدساتري، وعدم 
باإلضافة إىل رفض حق العفو الذي ميلكه رؤساء الدول، وخباصة فيما يتعلق باجلناة املتورطني يف ارتكاب 
جرائم ضد اإلنسانية. ومن ضمن بنود نظام احملكمة اليت أثارت التخوفات والشكوك لدى هذه الدول يف 

عالقتها بالسيادة، نذكر يف هذا اإلطار]]]]: 
إمكانية عقد احملكمة جللساهتا خارج مقرها)الفقرة الثالثة من املادة الثالثة لنظام احملكمة( وإعمال 	 

سلطاهتا واختصاصاهتا فوق إقليم أية دولة طرف ىف معاهدة روما)الفقرة الثانية من املادة الرابعة من 
النظام(.

الصالحيات املخولة للمدعى العام بشأن إجراء حتقيقات فوق إقليم الدولة للبحث فيما إذا كانت 	 
هناك مسئولية جنائية أم ال )الفقرة األوىل من املادة ]]، والفقرة الثالثة من املادة ]] من النظام( 
واإلمكانيات املتاحة له على مستوى التنفيذ املباشر لطلب املساعدة فوق إقليم أية دولة طرف من 
قبيل إجراء لقاءات مع املتهمني أو احلصول على املعلومات واألدلة )الفقرة الرابعة من املادة 99 

من النظام(.
الضبط 	  أو  االحتياطي  بالقبض  القاضية  احملكمة  طلبات  مع  املعاهدة  يف  األطراف  الدول  جتاوب 

واإلحضار للمعنيني باجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة )املادة 9] من نظام احملكمة(.
مسألة محاية املعلومات املتصلة باألمن الوطين )املادة ]] من نظام احملكمة(.	 
األساسي 	  النظام  مع  ملواءمتها  تشريعاهتا  يف  الالزمة  واإلجراءات  التدابري  باختاذ كافة  الدول  التزام 

للمحكمة )املادة ]] من النظام(.
االمتثال لطلبات احملكمة املرتبطة بإلقاء القبض على اجلناة وتسليمهم للمحكمة )الفقرة األوىل من 	 

املادة 9] من النظام(.
خضوع تنفيذ األحكام املرتبطة بسجن اجلناة لرقابة احملكمة اجلنائية الدولية، وفقا للمعايري الدولية يف 	 

هذا الشأن )املادة ]0] من النظام(.
تأمر هبا احملكمة 	  اليت  املصادرة  أو  بالتغرمي  املرتبطة  التدابري واإلجراءات  بتنفيذ خمتلف  الدول  التزام 

)املادة 09] من النظام(.
لوالية 	  املتورطني يف جرائم ختضع  األشخاص  لسراح  العقوبة  تنفيذ  الدول حمل  إطالق  عدم جواز 

]]  ملزيد من التفاصيل ىف هذا الصدد، يراجع : أمحد أبو الوفا، املالمح األساسية للمحكمة اجلنائية الدولية، ضمن مؤلف مجاعي : احملكمة 
اجلنائية الدولية.. املوائمات الدستورية والتشريعية )مشروع قانون منوذجي(، إعداد : شريف عتلم، اللجنة الدولية للصليب األمحر الدويل، الطبعة الرابعة 

]00]، ص]] و ]].



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 72 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

احملكمة، والذين صدرت يف حقهم عقوبات من قبل احملكمة، كما ال متلك هذه الدول حق ختفيف 
هذه العقوبات )املادة 0]] من النظام(.

فيها، وختفى وراءها غياب اإلرادة  مبالغ  الواقع على تصورات  تنطوي يف  التخوفات  غري أن هذه 
السياسية الالزمة للتصديق على معاهدة روما وعدم اجلدية يف متابعة اجلناة املتورطني يف جرائم خطرية ضد 
اإلنسانية. كما أهنا تنم يف جانب آخر منها عن عدم استيعاب أو فهم مقتضيات ميثاق احملكمة بشكل 
دقيق. ذلك أن تدخل احملكمة ليس أصيال أو بديال عن احملاكم احمللية، بل هو تدخل ينطوي على حتقيق 
أهداف إنسانية تفرض التعاون، كما أنه تدخل احتياطي ومكمل وداعم هلذه احملاكم، وخباصة يف حال 

عدم قدرهتا أو عدم فعاليتها يف مواجهة اجلناة واحلد من إفالهتم من العقاب]]]]. 
يف  الدولية  التزاماهتا  وبني  جهة  من  الدول  سيادة  بني  التوازن  من  نوع  حتقيق  يكفل  تدخل  وهو 
ظل تنامي االهتمام الدويل املتزايد بقضايا حقوق اإلنسان من جهة أخرى. ذلك أن احملكمة ال تباشر 
اختصاصاهتا داخل الدول إال بعد تصديق هذه األخرية على مقتضيات احملكمة بشكل رضائي أو يف حالة 

صدور قرار من جملس األمن يف هذا السياق]]]].
وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثني بقوله : »إن احملكمة اجلنائية الدولية ال متثل سيادة أجنبية مستقلة 
عن إرادة الدول، بل إن الدول األطراف ذاهتا هي اليت أنشأهتا بإرادهتا مبوجب اتفاقية دولية نص فيها 

صراحة على أن احملكمة ذات اختصاص تكميلي وليس سياديا على القضاء الوطين«]]]].
وىف السياق نفسه، يعترب أحد الباحثني أن احملكمة اجلنائية الدولية هي »تعبري عن عمل جمموع الدول 
األعضاء يف معاهدة أنشئت مبقتضاها مؤسسة ملباشرة قضاء جممع جلرائم دولية حمددة. ومن مث فهي امتداد 
لالختصاص اجلنائي الوطين ومنشأة مبوجب معاهدة عند التصديق عليها من قبل السلطة الربملانية الوطنية 
تصبح جزءا من القانون الوطين. وبناء على ذلك، فهي ال تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم 

القضاء الوطين، ما دام األخري قادرا وراغبا يف مباشرة التزاماته القانونية الدولية«]]]].
شؤون  من  شأن  يف  احملكمة  تدخل  من  ختشى  -اليت  للدول  ميكن  وسيلة  خري  إن  القول  وميكن 
سيادهتا- هي أن تؤهل قوانينها الوطنية ومتارس مسئولياهتا وواجباهتا إزاء حماكمة مرتكيب اجلرائم اخلطرية 
اليت تدخل ضمن اختصاصات احملكمة من خالل قضاء وطين مستقل ونزيه وفعال يقوى سيادهتا أيضا، 

ما دامت والية هذه األخرية تكميلية وليست بديلة.
ومعلوم أن النظام األساسي للمحكمة حرص من جانبه على التقليل من خماوف الدول على سيادهتا 

]]  فوزي اوصديق احملكمة اجلنائية الدائمة ..هناية ثقافة الالعقاب، ضمن كتاب، جينيف بني احلاضر واملستقبل )مؤلف مجاعي( اهلالل االمحر 
القطري، سلسلة حنو ثقافة انسانية ط1،2005 ص 0] .

]]  التصديق على اتفاقية روما يفرض موضوعيا إعمال تعديالت دستورية جلعل بنود الدستور متوافقة مع مقتضياهتا باالضافة اىل ادخال 
تعديالت على بعض القوانني العادية االخرى على مستوى تعزيز العدالة اجلنائية احمللية وتدابري تسليم املتورطني يف جرائم انسانية خطرية للمحكمة 

اجلنائية الدولية .

]]  شريف عتلم، املواءمات الدستورية للتصديق واالنضمام اىل النظام االساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ضمن مؤلف مجاعي عن احملكمة 
اجلنائية الدولية ...الللجنة الدولية للصليب االمحر، ط]، ]00]، ص ]9] . 

]]  حممود شريف يسيوين احملكمة اجلنائية الدولية ...دار الشروق، مصر، ط]، ]00]، ص ]] و 9] .



اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

73 || معهد جنيف حلقوق اإلنسان 

بفعل القبول بواليتها، حيث أكد أن احملكمة لن تتجاوز سيادة الدول وتتدخل يف شؤوهنا الداخلية بقدر 
منه   [[ واملادة  للمحكمة  األساسي  النظام  )ديباجة  اخلطرية  الدولية  اجلرائم  مواجهة  إىل  ستسعى  ما 

أيضا(.]]]]
نظام المحكمة ومعوقات اإلفالت من العقاب : 

املرتبطة بنظام احملكمة ذاته، واليت  القانونية  العوامل  إىل جانب هذه املعطيات، تطرح جمموعة من 
ستؤثر حتما على مسار احملكمة وحتول دون معاقبة وردع اجلناة.

فالصالحيات اجلنائية املتاحة للمحكمة ليست شاملة ومباشرة، حبيث ال تستطيع اهليئة متابعة قضية 
أو مالحقة شخص إال إذا كانت دولة املتهم أو الدولة -اليت ارتكبت اجلرمية فيها- طرفا يف املعاهدة، كما 
أنه ال توجد هناك أية سلطة أو جمال إلجبار أية دولة -غري موافقة على نظام روما- على قبول القضاء 

اجلنائي الدويل إال بقرار إلزامي صادر عن جملس األمن يف هذا الصدد.
ويكتسي اختصاص اجمللس يف هذا الشأن خطورة كبرية بالنظر إىل طبيعة تشكيلته وطريقة اختاذ قراراته 
املرتبطة حبفظ السلم واألمن الدوليني اليت ميكن أن تتخذ أبعادا سياسية وتفتح اجملال ملقاربات انتقائية. 
املتعلقة باستخدام األسلحة غري املشروعة  باإلضافة إىل الضعف الشديد ألحكام نظام روما األساسي 
دوليا، وهذا أمر مؤسف، نظرا لألضرار الكبرية اليت نتجت عن استخدام هذه األنواع من األسلحة يف 

حرب كوسوفا وىف العراق، واليت تنكشف حاليا]]]].
وهناك إشكالية قانونية أخرى تعيق حتقيق العدالة اجلنائية وهى مرتبطة جبرمية العدوان. فقد نصت 
الفقرة الثانية من املادة اخلامسة لنظام روما على أنه : »متارس احملكمة االختصاص على جرمية العدوان مىت 
اعتمد حكم هبذا الشأن وفقا للمادتني ]]] و]]]، يعرف جرمية العدوان ويضع الشروط اليت مبوجبها 
متارس احملكمة اختصاصها فيما يتعلق هبذه اجلرمية، وجيب أن يكون هذا احلكم متسقا مع األحكام ذات 

الصلة من ميثاق األمم املتحدة«.
ومن خالل قراءة هذا النص، يتبني أن حتريك اختصاص احملكمة بصدد جرمية العدوان يظل متصال 

ورهنا باعتماد مفهوم متفق عليه يف هذا الشأن.
للعدوان  مفصال  تعريفا   [9[[ سنة  فئ  اعتمدت  أن  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  سبق  وقد 
مبوجب توصيتها رقم ]]]]، غري أن هذه األخرية تظل غري ملزمة للدول، مع العلم بأن امليثاق األممى 
ومبوجب املادة 9] منه ينص على أنه : »يقرر جملس األمن ما إذا كان قد وقع هتديد للسلم أو إخالل 
به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان، ويقدم ىف ذلك توصياته أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابري 
طبقا ألحكام املادتني ]] و]] حلفظ السلم واألمن الدوليني أو إعادته إىل نصابه«. ولذلك وىف غياب 
نص صريح بامليثاق األممى حيدد تعريفا للعدوان، تبقى اجلرائم املرتبطة هبذا األخري خارج أية متابعة قضائية 
للمحكمة، ويظل جملس األمن هو اجلهة الوحيدة املؤهلة قانونا لتقرير وقوع هذه احلالة. وهبذا املعين، فإن 

http //drisslagrini.maktoobblog. . ادريس لكريين، احملكمة اجلنائئية الدولية الرهانات واملعوقات املوقع االلكرتوين للكاتب  [[
 com

 www.islamonline.net . رائدة شبيب، احملكمة اجلنائية الدولية ..صراع احلق والقوة املوقع االلكرتوين السالم اون الين  [[
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احملكمة لن حترك مسطرة الدعوى يف هذا اخلصوص رغم حدوث عدوان إال بعد إقرار من اجمللس، الذي 
من حقه أيضا إعمال سلطاته التقديرية الواسعة لتحديد ما ينبغي اختاذه من تدابري ملواجهته بناء على 

املادتني ]] و]] من امليثاق نفسه. 
ويبدو أن هناك جهودا كبرية تبذل يف إطار احملكمة اجلنائية الدولية على طريق بلورة تعريف متفق عليه 
من قبل الدول املوقعة على نظام روما لسد النقص احلاصل يف هذا الشأن، ووضع حد إلفالت اجلناة من 
العقاب، وخباصة مع تنامي مظاهر العدوان يف املمارسة الدولية يف السنوات األخرية وما خيلفه ذلك من 

آثار كارثية على اإلنسان والبيئة واملعمار]9]].

المطلب الثاني : عالقة مجلس األمن بالمحكمة الجنائية الدولية

إن العالقة بني احملكمة اجلنائية الدولية وجملس األمن تتبدى يف ضوء أحكام النظام األساسي من 
خالل عدة وجوه وهي : 

 أ ( حق جملس األمن يف حالة )تقدمي شكوى( للمحكمة اجلنائية الدولية، تتعلق بوقائع يبدو فيها 
أن جرمية أو أكثر من اجلرائم الواردة يف نظام روما األساسي قد ارتكب، يف احالة هذه احلالة اىل املدعي 

العام للمحكمة.
 ب(سلطة جملس األمن يف أن يطلب إىل احملكمة اجلنائية وقف إجراءات التحقيق أو احملاكمة أمامها 
ملدة ]] شهراً قابلة للتجديد بناء على قرار يتخذه اجمللس باخلصوص )م ]] من نظام روما األساسي (.
 ج( دور جملس األمن يف حالة امتناع دولة طرف، أو عدم امتثال دولة غري طرف لطلبات التعاون 
املقدمة من احملكمة إذا كان اجمللس هو الذي أحال احلالة إىل احملكمة )م ]] من نظام روما األساسي (.

حق مجلس األمن في إحالة حالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
تنص املادة )]] (من نظام روما األساسي على أن للمحكمة أن متارس اختصاصها فيما يتعلق جبرمية 

مشار إليها وفقاً ألحكام هذا النظام األساسي يف األحوال اآلتية : 
أ( إذا أحالت دولة طرف إىل املدعي العام وفق حالة يبدو أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد 

ارتكبت.
ب( إذا أحال جملس األمن، متصرفاً مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حالة إىل املدعى 

العام يبدو فيها أن جرمية أو أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت.
التحقيق فيما يتعلق جبرمية من هذه اجلرائم. وهنا جتدر  العام قد بدأ مبباشرة  ج( إذا كان املدعى 
اإلشارة إىل انه إذا أحيلت احلالة من جملس األمن،فان احملكمة اجلنائية الدولية ال تتقيد بالشروط املسبقة 
ملمارسة االختصاص الوارد ذكرها يف نظام روما،أي مبعىن أنه يف هذا الفرض ال يشرتط أن تكون اجلرمية 
قد ارتكبت يف إقليم دولة طرف أو من شخص حيمل جنسية دولة طرف،فاحملكمة ينعقد هلا االختصاص 

9]  ادريس لكريين مرجع سابق.
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يف هذا الفرض أياً ما كان وقوع اجلرمية وبغض النظر عن جنسية مرتكبها.
تقدمي الشكوى من جملس األمن ال يلزم املدعي العام مبباشر التحقيق دائما،بل بإمكانه أال يباشر 
التحقيقات إذا اقتنع أن اإلحالة استندت إىل معلومات غري صحيحة،أو أدلة تافهة،أو كانت مبنية على 
أهواء سياسية أو افرتاضات غري واقعية. ينبغي أن يكون موضوع اإلحالة واحداً أو أكثر من اجلرائم اليت 
ورد النص عليها من نظام روما وجيب أن يتصرف اجمللس عن إحالته احلالة للمدعي العام مبوجب الفصل 
السابع من ميثاق األمم املتحدة،أي مبعىن أن يكون اجمللس مقتنعاً بأن ارتكاب الواقعة هدد بالفعل أو من 

شأنه أن يهدد السلم واألمن الدوليني.
من حق احملكمة اجلنائية الدولية أن تتخذ قراراً بعدم قبول الدعوى كلما تبني أن موضوع اإلحالة خيرج 
عن نطاق اختصاصاهتا اليت سبقت اإلشارة إليها خاصة من حيث املوضوع والزمان،واألشخاص،ولو كان 

جملس األمن هو جهة اإلحالة]90].
وتنطوي هذه اإلمكانية على أمهية كربى، ذلك أهنا تسمح للمحكمة بالبت يف قضايا بغض النظر 

  . عن جنسية املتهم أو حمل ارتكابه للجرمية، وسواء تعلق األمر بدولة طرف يف نظام احملكمة أم ال]]9]
 وإذا كان البعض يعتقد أن إعطاء دور للمجلس يف حتريك اختصاص احملكمة أو إرجائه من شأنه أن مينع 
أي تعارض حمتمل بني هاتني اهليئتني،فإنه من املمكن أن يؤدى غياب هذه العالقة إىل قيام هاتني اهليئتني 
بالتعامل مع قضية ما تعامال خمتلفا بسبب اختالف طبيعة كل منهما -سياسية بالنسبة جمللس األمن، 
وقضائية بالنسبة للمحكمة، خصوصا إذا كانت هذه القضية تتعلق بتهديد السلم واألمن الدوليني فإن 
هذه الصالحية، وعلى الرغم من كوهنا مل متنح اجمللس موقعا حامسا ومقررا ضمن قضاء احملكمة بالصفة 
اليت كانت تنتظرها الواليات املتحدة، غري اهنا فتحت أمام اجمللس أبوابا للتدخل والتحايل على صالحيات 
احملكمة والتشويش على عملها، والتعامل مع اجلناة بنوع من االنتقائية بالشكل الذي يؤدى إىل تسييس 

العدالة أحيانا.

حق مجلس األمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة
إن تقنية اإلحالة اليت ميارسها جملس األمن ال تثري إشكاالت قانونية أو خماطر كربى على اعتبار أن 
اجمللس ميارسها إىل جانب أطراف أخرى، غري أن هناك إمكانية أخرى ال ختلو من األمهية، وتطرح أسئلة 
كربى بصدد عالقة اجمللس هبذه املؤسسة القضائية الدولية، ويتعلق األمر بالدور الذي حيظى به اجمللس 
منفردا خبصوص إرجاء التحقيق أو املقاضاة اليت تباشرها احملكمة مبوجب املادة ]] من النظام األساسي 
بصدد جرائم تندرج ضمن واليتها اليت تنص على أنه : »ال جيوز البدء أو املضي يف حتقيق أو مقاضاة 
مبوجب هذا النظام األساسي ملدة اثين عشر شهرا بناء على طلب من جملس األمن إىل احملكمة هبذا املعين، 
يتضمنه قرار يصدر عن اجمللس مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وجيوز للمجلس جتديد 

www.aladel .gove.ly : 90  حممد هاشم ماقورا، عالقة احملكمة اجلنائية الدولية مبجلس االمن املوقع االلكتوين

]9  جتدر االشارة اىل القرار رقم ]9]] الذي اختذه اجمللس بتاريخ ]] مارس ]00] بإحالة الوضع يف دارفور اىل املدعى العام للمحكمة 
اجلنائية، انظر املوقع االلكتوين لالمم املتحدة .
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هذا الطلب بالشروط ذاهتا«.
ويظهر أن هذا التجديد قد يطال إجراءات التحقيق أو املقاضاة اليت باشرهتا أو مل تباشرها احملكمة 
أن  املناسب، كما ميكن  الوقت  احملكمة وحيول دون حتركها ىف  أن يشل عمل  إجراء ميكن  بعد. وهو 
يسهم يف ضياع الوثائق واألدلة اإلثباتية، مما يسمح ببقاء اجلناة خارج أية متابعة قضائية من قبل احملكمة. 
باإلضافة إىل آثاره السيئة على مسار احملكمة، فمن شأن هذا اإلجراء أيضا أن يؤثر سلبا على مستوى 
أداء عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم، ويسهم بشكل كبري يف حتريفها عن أهدافها النبيلة املفرتضة، 

بل ومينع إحداثها أحيانا حتت ذرائع متباينة.
وقد عملت بعض الدول دائمة العضوية باجمللس على توظيف هذه التقنية بتحايل شديد من أجل 
حتصني مواطنيها من أية متابعة قضائية تدخل ضمن اختصاص احملكمة. وهكذا، أصدر جملس األمن 
قراره رقم ]]]] بتاريخ ]] يوليو ]00]. بعد مرور قرابة أسبوع واحد من دخول نظام احملكمة حيز 
التنفيذ، قضى فيه بضرورة امتناع احملكمة ملدة اثين عشر شهرا عن مباشرة أية إجراءات للتحقيق أو املقاضاة 
يف حالة إثارة قضية تشمل مسئولني أو موظفني حاليني أو سابقني تابعني لدولة مسامهة يف أعمال األمم 
املتحدة أو اليت تأذن هبا. كما أعرب فيه عن اعتزامه متديد هذا الطلب بالشروط نفسها لفرتة اثين عشر 
شهرا جديدة، وألزم من خالله مجيع الدول أعضاء األمم املتحدة بعدم التعاون مع احملكمة اجلنائية إذا ما 

قررت املضي قدما مبثل هذه التحقيقات أو احملاكمات. ]]9]
ولذلك، فقد أثار هذا القرار ردود فعل دولية واسعة أكدت يف جمملها رفضه باعتباره يعرقل حتقيق 
العدالة الدولية. واحلقيقة أنه يشكل اعتداء على اختصاص احملكمة، ويقوض سلطاهتا يف تطبيق العدالة 
دائمة  حصانة  ملنح  ويسعى  للمجلس،  السياسية  باإلرادة  األخرية  هذه  حتقيق  رهن  من خالل  الدولية 
ملواطنني تابعني لدول غري موقعة على النظام األساسي للمحكمة يف مواجهة احملكمة خبصوص جرائم 

تدخل ضمن اختصاصها]]9].
اليت  احملكمة  على  مباشرا  »هجوما  واعتربته  القرار،  هذا  عارضت  الدولية  العفو  منظمة  أن  كما 
تأسست لتكون حجر الزاوية يف نظام جديد للقضاء الدويل يهدف إىل وضع حد لإلفالت من العقاب 
عن أشد اجلرائم خطورة مبقتضى القانون الدويل«. وأشارت إىل أن اجمللس سعى، بإساءته استخدام أحكام 
قانون روما وتصرفه خالفا ملا نص عليه ميثاق األمم املتحدة وغريه من معايري القانون الدويل، إىل إضعاف 
الدول غري األطراف يف  العقاب ملواطين  بإنشائه نظاما لإلفالت من  الدوليني، وذلك  احملكمة والقانون 
قانون روما األساسي املشاركني يف عمليات أنشأهتا أو أقرهتا األمم املتحدة، وبذلك انتهت إىل أن هذا 
القرار )]]]]( مناقض لقانون روما األساسي ومليثاق األمم املتحدة، بالشكل الذي ال يلزم احملكمة أو 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة.

]9  ادريس لكريين، مرجع سابق.

]9  إدريس لكريىن، املؤسسات القضائية الدولية ومعيقات العدالة، جملة شئون عربية، األمانة العامة جلامعة الدولية العربية، عدد ]]]، خريف 
]00]، ص ]]] و]]].
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خالصة : 

من  اإلفالت  مبنع  صارمة كفيلة  دولية  جنائية  عدالة  تأسيس  تعرقل  اليت  املختلفة  العقبات  رغم 
دعم  طريق  على  مهمة  خطوة  ذاته  حد  يف  يعد  الدولية  اجلنائية  احملكمة  إنشاء  فإن  العقاب، 
وتفعيلها  العدالة  هذه  تطور  شأن  ومن  الدويل.  القانون  احرتام  وتعزيز  الدوليني  واألمن  السلم 
اإلنسان،  حقوق  احرتام  تروم  مهمة  وتشريعية  قانونية  إصالحات  تبىن  إىل  الدول  تدفع  أن 
الدول. سيادة  ذريعة  فيها  مبا  خمتلفة  ظروف  حتت  العقاب  من  اجلناة  إفالت  دون   واحليلولة 

ويظل توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الدول، حبيوية وأمهية منع اإلفالت من العقاب، هو املدخل احلقيقي 
لتجاوز كل هذه احلواجز واملعوقات اليت تقف يف وجه التصديق على قانون روما.
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اجلنائية الدولية.. املواءمات الدستورية والتشريعية )مشروع قانون منوذجي(، إعداد : شريف عتلم، 

اللجنة الدولية للصليب األمحر الدويل، الطبعة الرابعة ]00].
املتغري، ضمن 	  الدويل  والواقع  القانوين  احلظر  الدولية بني  املمارسات  التدخل يف  إدريس لكرينى، 

العاملي اجلديد )مؤلف مجاعي : مسري أمني، زياد حافظ، إدريس لكريىن  العوملة والنظام  كتاب : 
وآخرون( مركز دراسات الوحدة العربية، سلسة كتب املستقبل العريب )]](، الطبعة األوىل، ديسمرب 
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محمد البزاز، »القانون الدويل والعدالة اجلنائية الدولية، أي مستقبل« أشغال ندوة دولية حتت عنوان 	 

: »مصري القانون الدويل«، مراكش،]] و ]] مارس ]00]، منشورات اجمللة املغربية لإلدارة احمللية 
والتنمية، مواضيع الساعة، العدد 48،2004.

إدريس لكرينى، التداعيات الدولية الكربى ألحداث ]] سبتمرب. من غزو أفغانستان إىل احتالل 	 
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 الباب الثاني :
آليات احلماية

على املستوى االقليمي

حقوق  لحماية   الدولية  الآليات  لدراسة  الكتاب  هذا  من  ي 
الثا�ف الباب  نخصص 

هذا  من  الول  الفصل  ي 
�ف بالدراسة  نتناول  حيث  القليمي،  المستوى  عىل  النسان 

ي مجال 
الباب المحكمة الوروبية لحقوق النسان باعتبارها أك�رب آلية  دولية اقليمية �ف

ي الفصل 
ي محكمة العدل الوروبية، ونبحث �ف

ي الفصل الثا�ف
حقوق النسان، وندرس �ف

اللجنة  لدراسة  الرابع  الفصل  ونخصص  النسان،  لحقوق  المريكية  المحكمة  الثالث 
بحقوق  المعنية  للجنة  الخامس  الفصل  نخصص  بينما  النسان،  لحقوق  الفريقية 
ي الفصل السادس الهيئة المستقلة 

ا ندرس �ف ي جامعة الدول العربية، وأخ�ي
النسان �ف

ي منظمة التعاون السلمــــي. وبالرغم من أن هذه الفصــول 
الدائمة لحقوق النسان �ف

تغطي  لكـنها  النسان  حقوق  مجال  ي 
�ف القليمية  الدوليــة  الآليــات  شبكة  لتغطى 

أغلبــها عىل أي حال.
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الفصل األول : احملكمة االوروبية حلقوق اإلنسان

يعترب جمتمع أوروبا الغربية اجملتمع الدويل النموذجي يف تنظيم وتطبيق واحرتام ومحاية حقوق اإلنسان، 
ويرجع ذلك إىل اجلدية واألمانة يف مجيع املراحل التارخيية اليت مرت هبا أوربا، فقد اكتوت هذه الدول 
بنار احلرب، وكان املدخل الطبيعي حلياة السلم واألمن بعد تلك احلروب، هو إقامة الدميقراطية احلقيقية، 
عن طريق وضع األسس القوية لصيانة واحرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ومن أجل هذا أنشئت 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف ]0 نونرب 0]9]، اليت تعد النموذج األكثر تقدما على املستوى 
العاملي يف جمال محاية حقوق اإلنسان، وتشكل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حجر الزاوية يف صرح 
االتفاقية، باعتبارها اجلهاز القضائي الذي أنشأته االتفاقية للعمل على تعزيز واحرتام حقوق اإلنسان، 

وعنوانا على التقدم يف أساليب التقاضي الدولية، وحسم املنازعات يف ميدان حقوق اإلنسان.
تتجلى أمهية املوضوع يف عنصرين إثنني : 

األول : إن حقوق اإلنسان هي موضوع الساعة، وهي املؤثر األكرب يف األحداث السياسية والدولية 
الراهنة، باإلضافة إىل تدخلها يف العديد من األنظمة السياسية والقضائية والقانونية وغري ذلك، وأصبح 

احرتام حقوق اإلنسان معيار يف تقييم سياسات الدول.
الثاني : كون احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تعترب أحد أهم آليات الرقابة يف االتفاقية األوروبية 

حلقوق اإلنسان و منوذجا رائدا للتقاضي يف جمال حقوق اإلنسان.
ومن هنا يهدف هذا البحث باألساس إىل : 

استشراف مستقبل احملكمة.  -
 إعطاء نظرة عن تشكيل احملكمة و اختصاصاهتا ؛  -
للقضاة من أجل  - املمنوحة  الضمانات  أمام احملكمة و كذا  التقاضي  التعرف على إجراءات 

استقالليتهم ؛
التعرف على اليات تنفيذ األحكام الصادرة و عالقتها مببدأ السيادة الوطنية ؛ -
عرض بعض مناذج االجتهاد القضائي و منهجية الدراسة  -

منهجية الدراسة : مت استعمال منهجني :

المنهج التحليلي : 
حتليل مضمون نصوص االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان خصوصا القسم الثاين املتضمن لآلليات 
الفعلية حلماية حقوق اإلنسان واملتمثلة يف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان و كذلك االستقراء العلمي 
هليكلتها، اختصاصاهتا واجتهاداهتا القضائية و الذي من شأنه تأمني محاية احلقوق واحلريات األساسية 

لألفراد داخل دول جملس أوربا.
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المنهج التاريخي :
مت استعراض احملطات التارخيية الكربى اليت مرت منها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. وتبعا لذلك 
مت تقسيم هذا الفصل اىل مبحثني، نعاجل يف االول منهما تنظيم احملكمة ويف الثاين احملكمة كآلية حلماية 

حقوق ا انسان :

املبحث األول : االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و تنظيم احملكمة.

يتوزع هذا املبحث اىل مطلبني، يغطي االول هيكلة احملكمة واختصاصاهتا، والثاين بساطة املساطر 
واستقالل القضاء:

المطلب األول : هيكلة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان و اختصاصها.

الفقرة األولى : تشكيل المحكمة ◄
الدول األعضاء يف  القضاة يساوي عدد  اإلنسان، من عدد من  األوروبية حلقوق  تتكون احملكمة 
جملس أوربا، وال جيوز أن يكون من بني قضاهتا أكثر من قاض واحد حيمل جنسية إحدى هذه الدول، 
ويتم اختيار القضاة من بني قائمة من األشخاص حتددها حكومات الدول األعضاء، وذلك من خالل 
القائمة املقدمة من أعضاء جملس أوربا، حيث يقوم كل عضو برتشيح ثالث أشخاص اثنان منهم حيمالن 
جنسيته. وتتبع ذات الطريقة يف تكملة عدد أعضاء احملكمة، يف حالة قبول أعضاء جدد يف جملس أوربا، 
حيث يرتتب على ذلك ارتفاع عدد أعضاء احملكمة، لالرتباط بني عدد أعضاء جملس أوربا، وعدد القضاة 
الذين تتكون منهم احملكمة، وأيضا تتبع ذات الطريقة السابقة يف ملء املقاعد اليت تشغر. ويتم انتخاب 
القضاة ملدة تسع سنوات، و ال جيوز إعادة انتخاهبم بعد انتهاء هذه املدة مبقتضى الربتوكول رقم ]] الذي 
دخل حيز التنفيذ يف فاتح يونيو ]]9]0]0]. وتقوم احملكمة بانتخاب رئيسها ونائب الرئيس، ويكون 

ذلك ملدة ثالث سنوات، ولكن جيوز إعادة انتخاهبم من جديد]]9].
تتكون احملكمة من عدة تشكيالت حسب أمهية القضايا املعروضة : قاضي وحيد، جلنة من ثالث 
قضاة، غرفة من سبعة قضاة أو من غرفة كربى مكونة من سبعة عشر قاضيا]]9]، تنظر كل منها يف عدد 
من القضايا، ويدخل يف تشكيل هذه اهليآت، القاضي الذي حيمل جنسية الدولة الطرف يف النزاع، فإذا مل 
يكن هناك قاض حيمل جنسية هذه الدولة، ختتار شخصا جيلس يف الدائرة اليت تنظر النزاع بصفته قاضيا، 

]9  املادة ]] من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

]9  املادة ]] من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

]9  املادة ]] من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
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أما باقي أمساء القضاة الذين تتكون منهم الدائرة، فيتم تعيينهم بطريق القرعة اليت جيريها رئيس احملكمة 
قبل البدء يف نظر الدعوى. ويشرتط يف القضاة أن يتمتعوا بأعلى درجات السمعة األدبية، وأن تتوافر فيهم 

الشروط الالزمة لتويل الوظائف القضائية الكربى.
وتقوم احملكمة أيضا باختيار كتابة الضبط، املكلفة مبهام منصوص عليها يف القانون الداخلي]]9].

الفقرة الثانية : اختصاص المحكمة و تفعيل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. ◄
ميتد اختصاص احملكمة لكل القضايا اليت تتعلق بتفسري وتطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 
واليت حتال إليها من قبل الدول األعضاء املتعاقدة أو من قبل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان. ومتيزاالتفاقية 

بني نوعني من الشكاوى : 
أولها الدعوى الفردية]]9] املقدمة من قبل فرد أو جمموعة أفراد أو املنظمات غري احلكومية اليت ترى أن 
حقوقها املنصوص عليها يف االتفاقية قد انتهكت. و ال تعطي االتفاقية للفرد الشاكي الذي يقدم شكواه 

للجنة األوروبية احلق يف التقاضي أمام احملكمة.
وثانيها الدعوى املقدمة من طرف الدول : 

طبقا للمادتني ]] و ]] من االتفاقية فإن األطراف اليت هلا حق تقدمي القضايا إىل احملكمة هي : 
 الدولة املتعاقدة اليت وقع أحد رعاياها ضحية ملخالفة االتفاقية.. ]
 اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان.. ]
الدولة املتعاقدة اليت أحالت القضية للجنة األوروبية حلقوق اإلنسان.. ]
 الدولة الطرف يف االتفاقية واليت قدمت الشكوى يف حقها.. ]

جيوز للمحكمة أن تعطي أراء استشارية بناء على طلب من جلنة الوزراء]99] مبجلس أوربا]00]]، وقد 
ال تتعلق هذه اآلراء االستشارية مبضمون االتفاقية أو نطاق احلقوق املقررة فيها، وال بأي مسألة أخرى قد 
تثور أثناء نظر الدعوى وتتناول أيضا احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان القضايا اليت حبثتها اللجنة األوروبية 
من قبل ومل تتوصل بشأهنا إىل تسوية ودية، وأحالتها إليها اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان أو دولة طرفا 

يف االتفاقية.
أما عن االختصاص الزمين للمحكمة فقد حددته املادة ]] من االتفاقية اليت تنص على أنه ال جيوز 
إحالة أي قضية للمحكمة إال بعد انقضاء ]0 أشهر من تاريخ استنفاد مجيع طرق االستئناف و الطعن 

أمام القضاء الوطين.

]9  املادة ]] من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

]9  املادة ]] من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

99  تتكون جلنة الوزراء من وزراء خارجية الدول األعضاء أو من ميثلهم.

00] املادة ]] من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
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المطلب الثاني : المحكمة األوروبية : بساطة اإلجراءات و استقاللية القضاة.

الفقرة األولى : اإلجراءات أمام المحكمة : البساطة و المجانية. ◄
جيوز للفرد أن يتقدم للمحكمة بشكواه مباشرة دون متثيله مبحام يف بداية اإلجراءات ببساطة جيب 
ملء منوذج الطلب و إرساله مرفقا بوثائق االثبات إىل احملكمة اليت تسجله مباشرة. غري أن هذا التسجيل 
الشكاوى سهلة  تقدمي  أن مسطرة  إىل  اإلشارة  هذا وجتدر  ال يعين قبول الدعوى شكال أو مضمونا.  
وجمانية حىت يتسىن جلميع االفراد الوصول إىل احملكمة، حىت وإن كانوا يف منطقة نائية أو يف وضعية صعبة.

مير عمل احملكمة مبرحلتني : 
المرحلة الكتابية، اليت تقدم فيها مذكرات كتابية من جانب األطراف املعنية.. ]
المرحلة الشفهية، وهي علنية ما مل تقرر احملكمة غري ذلك يف بعض األحوال االستثنائية. . ]

املعنية، ويف  الدولة  الوظيفة رئيس احملكمة ونائبه، وقاض من جنسية  وجيلس باحملكمة حبكم 
أحوال معنية ميكن أن تتنازل الدائرة الصغرية عن اختصاصها لصاحل احملكمة بكامل هيئتها.

ويقوم إجراء احملكمة على منوذج التقصي والتحري، وعليه فالقواعد تنص على أن هيئة احملكمة هي 
اليت تقرر ما إذا كانت ستستمع للخرباء أو الشهود، كما أن هلا ان تنيب واحدا أو أكثر للقيام مبهمة 
التقصي، التحري والتحقق على الطبيعة للحصول على املعلومات الضرورية اليت تفيد يف القضية املعروضة 
عليها، كما ميكنها اللجوء إىل الوسائل األخرى العديدة للحصول على املعلومات، إال أن هذه القواعد 

نادرا ما تستخدمها احملكمة.
وجيلس القاضي الذي هو من جنسية دولة طرف معينة يف دائرة احملكمة حبكم الوظيفة، وخيتار القضاة 
اآلخرون بطريق القرعة، ويثور تساؤل يف هذا املقام عن سبب عدم استبعاد قاضي الدولة الطرف يف النزاع، 
والواقع أن وجود قاضي الدولة املعنية له مزايا أوهلا معرفة القاضي بالنظام القانوين الوطين يف هذه الدولة 

وإملامه خبلفية القضية. واللغات الرمسية يف العمل باحملكمة هي اإلجنليزية والفرنسية.

الفقرة الثانية : حصانة القضاة و ترسيخ االستقاللية.  ◄
تنص املادة الثانية من الربوتوكول الرابع اإلضايف، على أن القضاة يتمتعون أثناء مباشرهتم لوظائفهم، 
وأيضا خالل الرحالت اليت يقومون بسبب مباشرهتم هلذه الوظائف باالمتيازات واحلصانات اآلتية]]0]] : 

إعفاؤهم ومرافقوهم من مجيع اإلجراءات اخلاصة حبرية التنقل واخلروج والدخول، يف دول جملس . ]
أوروبا، وحبرية الدخول يف الدول اليت يباشرون فيها وظائفهم، ويشمل اإلعفاء أيضا اإلجراءات 
اخلاصة بتسجيل األجانب يف الدول اليت يقومون بزيارهتا أو ميرون هبا أثناء مباشرهتم لوظائفهم.

احلصانة ضد القبض واالعتقال وحجز األمتعة الشخصية، وتتمتع مجيع األعمال اليت يقومون . ]
املادة  تنص  شاملة. و  قضائية  حبصانة  والكتابات  األقوال  ذلك  يف  مبا  الرمسية،  بصفتهم  هبا 
الثالثة من ذات الربوتوكول على بعض االمتيازات خالل االنتقال ملباشرة وظائفهم فهم مينحون 

]0]  املادة ]] من اإلتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان
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االمتيازات اآلتية: 
هبا  املعرتف  اإلعفاءات  بذات  احملكمة  قضاة  يتمتع  األعضاء،  الدول  من جانب حكومات  أ  - 

لرؤساء البعثات الدبلوماسية.
الدولة عندما  املعرتف هبا لكبار موظفي  التسهيالت  يتمتعون بذات  ب- من جانب حكوماهتم 

يكونوا يف مهمة رمسية باخلارج.
و تنص املادة الرابعة : على أن وثائق وأوراق القضاة واحملكمة ال جيوز االعتداء عليها، وال جيوز فرض 

أي رقابة على املراسالت الرمسية وغريها من الوثائق املتعلقة باحملكمة وأعضائها.
وتنص املادة اخلامسة أيضا : من أجل حرية التعبري الكامل واالستقالل الكامل يف مباشرة القضاة 
لوظائفهم، فإن احلصانة القضائية اليت يتمتعون هبا خالل مباشرهتم لوظائفهم تبقى سارية، حىت بعد انتهاء 

واليتهم القضائية.
وتشري املادة السادسة إىل أن االمتيازات واحلصانات اليت يتمتع هبا القضاة، ليست مقررة لتحقيق 
مصلحة شخصية هلم، بل الغرض منها ضمان استقالهلم الكامل يف مباشرهتم لوظائفهم، وأن احملكمة 
بكامل هيئتها وحدها هلا السلطة يف رفع احلصانة، وهذا ال يعد حقا هلا بل هو واجب عندما جيب رفع 

احلصانة عن القاضي، وذلك إذا رأت احملكمة أن احلصانة متنع من إقرار العدالة.
و تنص املادة السابعة على أن نصوص املواد من ] إىل ] من الربوتوكول، تسري على كبري كتاب 
احملكمة ومساعده وذلك دون املساس باالمتيازات واحلصانات اليت ميكن أن يتمتع هبا طبقا للمادة 0] 

من االتفاق العام اخلاص بامتيازات وحصانات أعضاء جملس أوروبا.

املبحث الثاني : احملكمة األوروبية كآلية إقليمية حلماية حقوق اإلنسان

المطلب األول : تنفيذ األحكام الصادرة و عالقته بمبدأ السيادة الوطنية.

الفقرة األولى : آليات التنفيذ. ◄
االتفاقية،  مبوجب  احملالة  القضايا  يف  قضائي  أو حكم  قرار  إصدار  هي  األساسية  احملكمة  وظيفة 
بتفسري  املتعلقة  القضايا  فيمتد هذا االختصاص إىل كل  قبلت اختصاص احملكمة،  اليت  للدول  بالنسبة 
وتطبيق االتفاقية، وهي القضايا املقدمة من الدول الطرف أو من اللجنة األوربية، وعادة ما حتال القضايا 
للمحكمة إما بواسطة اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان أو الدولة الطرف املسؤولة أمام اللجنة األوربية، 
وللدول حق إحالة القضايا إىل احملكمة يف حالة وقوع اعتداء أو خرق أو اعتداء على حقوق وحريات أحد 

رعاياها، كما هلا أن حتيل القضية إىل احملكمة يف حالة النزاعات ما بني الدول.
واحلكم الذي يصدر عن احملكمة هو حكم هنائي ال يقبل االستئناف، ويقوم رئيس احملكمة بتالوته 
علنا. وتصدر أحكام احملكمة بأغلبية األصوات، وهي ملزمة للدول، ويتم عرض احلكم على جلنة الوزراء« 
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مبجلس أوروبا اليت تشرف على تنفيذه.
وعندما تثبت احملكمة وقوع خرق االتفاقية فإن سلطاهتا تقتصر على تقرير التعويض للطرف املتضرر 

فتنص املادة ]] من االتفاقية على اآليت : 
إذا صدر قرارا من احملكمة حول اختاذ سلطة قضائية أو سلطة أخرى من سلطات الدول املتعاقدة 
قرار أو إجراء يتعارض مع االلتزامات املبينة يف هذه االتفاقية تعارضا كليا أو جزئيا، وكان القانون الداخلي 
للدولة املذكورة، ال يسمح بإزالة نتائج ذلك القرار إال بصورة ناقصة فللمحكمة أن تقرر منح التعويض 

العادل للطرف املتضرر.

الفقرة الثانية : الزامية االحكام و إلغاء مبدأ السيادة الوطنية. ◄
اوجد جملس أوروبا هيئات أوروبية ملراقبة الدول يف التزامها باحرتام ومحاية حقوق اإلنسان حبيث ال 

ترتك احلكومات حرة يف ان تطبق أو ال تطبق قواعد تلك احلقوق.
وقد مثلت االتفاقية تشريعاً دولياً أوروبيا بآليات تنفيذ ومراقبة وحماسبة وقضاء دويل أورويب، ودخلت 
هذه االتفاقية يف النظام القانوين الداخلي ملعظم الدول األطراف فيها، و أصبح للفرد األورويب االستناد 
ترفض  اليت  املتزمتة  الوطنية  بالسيادة  الدول  تتمسك  فلم  الوطنية،  السلطات  أمام  مباشرة  بطريقة  عليها 
خضوع احلكومات هليئات دولية أعلى منها. وقبلت الدول األعضاء االختصاص القضائي اإللزامي حملكمة 
حقوق اإلنسان األوروبية كما قبلت الدول األعضاء اختصاص اللجنة األوروبية يف تلقي شكاوى األفراد 
واملنظمات غري احلكومية ضدها يف حالة انتهاك االتفاقية، وذلك يف ترمجة عملية للدميقراطية يف احلكم 
من جهة، وخضوع احلكومات للمساءلة أمام الشعب ونوابه، واخلضوع هليئات الرقابة األوروبية عن حقوق 
اإلنسان.. وقد انتهجت الدول األوروبية منذ البداية ) مبدأ التضامن األورويب حلماية حقوق اإلنسان ( 
والذي يتضمن أنه يف حالة انتهاك حقوق اإلنسان يف مكان ما من اوربا، فإن العدوان يقع على أوروبا 

كلها والبد ان يعاقب مرتكب االنتهاك وان يعوض املعتدى عليه. 
اإلنسان  املتعلقة حبقوق  الداخلية  أوروبية يف شؤوهنا  تدّخل دولة  ترفض  ان  وال متلك أي حكومة 
مبقولة ان لكل دولة سيادهتا الوطنية، الن اجملتمع األورويب بال حدود بني دولة و أخرى فيما يتعلق بتطبيق 
حقوق اإلنسان، وهذا من اختصاص ) هيئات الرقابة األوروبية ( على تطبيق واحرتام هذه احلقوق. وقد 
مارست الدول األوروبية هذه الرقابة املتبادلة بينها ممارسة فعلية]]0]]. كذلك فأن شعوب أوروبا الغربية 
كأفراد هم أيضاً رقباء على حكوماهتم يف جمال احرتام حقوق اإلنسان، حيث يستطيع الفرد الضحية أن 
يقدم بالغاً أو شكوى ضد حكومته إىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان اليت ترفع الشكوى بدورها إىل 
احملكمة األوروبية لتصبح قضية تقف فيها الدول موقف املدعي عليه، وقد قبلت غالبية الدول األوروبية 
اختصاص احملكمة بنظر القضايا يف ظاهرة أوروبية اليت تتمثل باللجنة األوروبية واحملكمة األوروبية وجملس 

الوزراء مبنظمة جملس أوروبا.

]0]  قدمت مخس بالغات ضد اليونان من عام ]]9] اىل عام 0]9]، حيث شكت فيها حكومات والنرويج والسويد وهولندا من انتهاكات 
حقوق االنسان داخل اليونان يف عهد احلكم العسكري، وكما قدمت الدمنارك وفرنسا وهولندا والسويد والنرويج مخسة بالغات ضد تركيا بانتهاكات 

حقوق االنسان للشعب الرتكي فيما بني عامي 0]9] و ]]9]. وغري ذلك من البالغات. 
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المطلب الثاني : االجتهاد القضائي وتأثيره على مستقبل المحكمة.

الفقرة األولى : بعض القضايا التي عرضت على المحكمة ◄
1- قضية اللغات في بلجيكا،

أقامها عدد من البلجيكيني الناطقني باللغة الفرنسية ضد حكومة بلجيكا، وقد عرضت على احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان فيما بني عامي ]]9] وعام ]]9]، وكان األمر يتعلق مبا تضمنه قانون التعليم 
البلجيكي من متييز على حساب أوالد األسر الناطقة باللغة الفرنسية، ويف هذا احلكم حددت احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان، املقصود حبق املساواة بني الناس بوصفه من أهم حقوق اإلنسان، وقررت أن 
املساواة يف املعاملة تنتهك إذا مل جتد التفرقة املربرات املوضوعية املنطقية وتنبغي أن تقام املربرات على ضوء 
اهلدف املنشود من التدبري املعين وما يرتتب عليه من اآلثار...بل تنتهك أيضا املادة ]] من االتفاقية]]0]] 
إذا ما ثبت أنه ال يوجد أي تناسب معقول بني الوسائل املستخدمة واهلدف املنشود«. وهكذا أرست 
احملكمة مبدأ أن التفرقة يف املعاملة جتد ما يربرها إذا ما حدثت هبدف موضوعي نابع من الصاحل العام 

شريطة أن يتناسب التدبري مع اهلدف املنشود.
وجدير بالذكر أن التفرقة املذكورة أو ما ميكن تسميته بالتمييز املسموح به أو املشروع جتد ما يربرها، 
وجماهلا فقط يف إطار احلقوق اليت لإلنسان بوصفه عضوا يف اجملتمع، وال ميكن بأي حال من األحوال أن 
تثار بصدد احلقوق اليت لإلنسان بسبب إنسانيته، فهذه األخرية ال جمال فيها مطلقا للتمييز بني إنسان 
وآخر، إال أنه جيوز التمييز بني األفراد إذا كان هذا التمييز هلدف موضوعي نابع من الصاحل العام مع 
تناسب الوسائل املستخدمة يف التمييز أو كيفيته مع اهلدف املراد حتقيقه من تقرير هذا التمييز، كما هو 
احلال مثال يف حتديد شروط معينة جيب توافرها فيمن يعمل حماميا، فرغم تقرير حق اإلنسان يف العمل، 
ورغم أن مهنة احملامي عمل، فإن القيام به وممارسته رمسيا ال جيوز إال ملن تتوافر فيه الشروط احملددة سلفا 
من قبل الدولة، هبذه الشروط يتميز البعض عن البعض اآلخر، لكن هذا التمايز موضوعي من ناحية، 
ويتناسب مع اهلدف املنشود من ناحية أخرى، وباجلملة فإن هذا التمييز وارد يف جمال احلقوق اليت لإلنسان 
بوصفه عضوا يف اجملتمع، وليست شروطا موضوعة بقصد التمييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو 
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل الوطين أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد 
أو أي وضع آخر، ألنه إن تبني من احلقوق أن التمييز بصدد أي نوع من احلقوق كان ألي سبب مما 
تنتهي عنه فورا  أن  اليت متارسه  الدولة  يتعني على  انتهاكا صارخا حلقوق اإلنسان،  تقدم ألصبح ذلك 

وبصورة حامسة.

 : Otto Preminger institut 2 قضية-
وختلص وقائع القضية يف أن إحدى اجلمعيات الثقافية يف مدينة إسربوك بالنمسا، وتدير سينماتوجراف 

]0]  تنص هذه املادة على أن التمتع جبميع احلقوق و احلريات املنصوص عليها يف االتفاقية يتم بدون متييز.
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 Le« يف ذات املدينة، قد أعلنت عن ستة عروض متاحة للجمهور لفيلم بعنوان جملس أساقفة احلب
Concile d’amour«، تدور فكرة الفيلم حسبما يراها املؤلف حول مرض الزهري وأنه جزاء من اهلل 
ملن ميارسون الزنا والفسق، وخاصة يف بالط البابا بورجا االسكندر السادس. وقد صور املخرج القساوسة 
املوجودين يف بالط البابا الذين ميثلون الرب اليت تعرب عن سلطتهم الزمنية بأهنم غري مهتمني بفكرة الثواب 

والعقاب، كما تضمن الفيلم أقواال متس أحد أهم معتقدات الديانة املسيحية.
وقبل امليعاد احملدد لعرض الفيلم وبناء على طلب ممثل الكنيسة بدأ احملامي العام املختص حتقيقا، 
وحكمت احملكمة احمللية بالتحفظ على الفيلم لدى اجلهة املوزعة ومت إلغاء العرض ومصادرة الفيلم. وأيدت 

هذا األمر حمكمة االستئناف يف 0] يونيو ]]9].
وقد أرسل الوزير االحتادي للتعليم والفنون طلبا إىل النائب العام يف مايو ]]9] دعاه فيه إىل تقدمي 
طعن لدى احملكمة العليا ملصلحة القانون – وحفاظا على حرية الرأي والتعبري من وجهة نظره، ورغم أنه 
ميثل السلطة، إال أن النائب العام رفض ذلك فتقدمت اجلمعية بطلب إىل اجمللس األورويب مدعية خمالفة 
قرار التحفظ واملصادرة على الفيلم للمادة العاشرة من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واخلاصة حبماية 
حرية الرأي والتعبري، ويف ]] نوفمرب سنة ]99] أعلنت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان قبول اإلجراء، 

ويف تقريرها املؤرخ يف ]] يناير ]99] صاغت رأيها بتوافر خمالفة للمادة العاشرة من املعاهدة.
وعرضت اللجنة األوروبية القضية على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، اليت أيدت موقف القضاء 
النمساوي يف التحفظ على الفيلم ومصادرته وأنه ال يوجد مثة خمالفة للحق احملمي مبوجب املادة العاشرة 
من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واعتربت أن هذا اإلجراء يهدف إىل هدف أمسى هو احلفاظ على 

السلم الديين.
 3 - قضية ضحايا القوات المحتلة البريطانية في مدينة البصرة العراقية 

تقدم ستة مواطنني عراقيني وهم : مازن مجعة السكيين، وفاطمة زبون داهيش، وحامد عبد الرضا 
عواد كرمي، وفاضل موزبان، وجابر كرمي علي، والعقيد داود موسى، بشكاوى فردية إىل احملكمة األوروبية 

حلقوق اإلنسان خبصوص مقتل أقارهبم من قبل القوات الربيطانية يف مدينة البصرة.
سبق تقدمي هذه الشكاوى، قيام هؤالء املواطنني بتقدمي طلب إىل وزارة الدفاع الربيطانية خبصوص 
فتح حتقيق مستقل عن مقتل أقارهبم، ولكن الوزارة قررت بتاريخ ]00]/]/]]، عدم فتح مثل هذا 
التحقيق، وأعلنت عدم مسؤوليتها عن مقتل هؤالء األقارب، وأهنا لن تدفع أية ترضية عادلة لذويهم، مما 

حدا باملدعني إىل اللجوء إىل القضاء الربيطاين.
وبتاريخ ]00]/]]/]]، رفضت حمكمة بريطانية طلب أول املدعني األربعة، ومل تنظر إال يف طلب 
املدعي السادس العقيد داود موسى، ومت أيضا تأجيل النظر يف طلب املدعي اخلامس جابر كرمي علي. 
ورفضت حمكمة االستئناف، بتاريخ ]00]/]]/]]، كل طلبات املدعني، واعتربت أن وفاة األشخاص 

الذين جاء ذكرهم يف الدعاوى هم من غري مواطين اململكة املتحدة، باستثناء هباء موسى.
واعتربت غرفة اللوردات، بتاريخ ]00]/]/]]، وبأغلبية أعضائها أن ال والية قضائية للمملكة 
املتحدة خبصوص األشخاص الذين توفوا موضوع الشكوى. وكان وزير الدفاع قد أوضح أن هباء موسى 
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يدخل يف الوالية القضائية للمملكة املتحدة.
تقدم املدعون بقضيتهم إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بتاريخ ]00]/]]/]]. وتنازلت 
غرفة احملكمة عن هذه القضية، بتاريخ 0]0]/]/9]، لصاحل الغرفة الكربى للمحكمة املؤلفة من ]] 

قاضيا. كما انعقدت، بتاريخ 0]0]/]/9]، جلسة علنية للمحكمة خبصوص هذه القضية.
تضمنت الشكوى اليت ًقدمت إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ظروف مقتل أقارب املشتكني. 
الربيطانيني. وكان  أقارهبم برصاص اجلنود  قُتل ثالثة من  أنه  بنّي ثالثة من املشتكني يف دعواهم  حيث 
قريب مشتكي رابع ضحية جرح قاتل خالل عميلة إطالق نار بني دورية بريطانية ومقاتلني غري معروفني. 
وُأصيب قريب مشتكي خامس من قبل جنود بريطانيني، ومت إلقاءه يف النهر ليموت غرقا. ووجد أخريا 
جسد ضحية أخرية وهو شقيق املشتكي السادس أثر وفاته يف قاعدة عسكرية بريطانية حيث كان يتواجد 

أيضا ]9 جرحيا.
أوضحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف حيثيات القضية أن القوات األمريكية وقوات اململكة 
املتحدة وحلفائهما قد دخلت العراق يف ]00]/]/0] بقصد إزاحة النظام البعثي فيها. ومت اإلعالن يف 
األول من الشهر اخلامس من عام ]00] أن العمليات العسكرية احلربية األساسية يف العراق قد انتهت، 
وأن القوات األمريكية وقوات اململكة املتحدة قد أصبحت، اعتبارا من هذا التاريخ، قوات احتالل، وأهنا 

قامت بتأسيس سلطة مؤقتة للتحالف بقصد إعادة األمن إىل العراق.
وبينت احملكمة األوروبية أن اململكة املتحدة تسلمت، خالل فرتة االحتالل، رئاسة الفرقة املتعددة 
اجلنسية يف جنوب شرق العراق، وأهنا كانت مسؤولة بشكل أساس على حمافظة البصرة. كما أن القوات 
الربيطانية كانت مسؤولة، اعتبارا من األول من الشهر اخلامس من عام ]00]، عن حفظ األمن ودعم 
السلطة املدنية يف هذه احملافظة، مما أدى هبا للقيام بعدة عمليات حلفظ األمن، وتوقيف بعض األشخاص، 
وتطويق املظاهرات املدنية، ومحاية املنشآت املدنية اخل. وتوصلت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف 

احلكم الذي أصدرته بإمجاع قضاة الغرفة الكربى، بتاريخ ]]0]/]/]، إىل النتائج التالية:
 أن اململكة املتحدة كانت متلك الوالية القضائية اليت تنص عليها املادة األوىل من االتفاقية . ]

األوروبية حلقوق اإلنسان فيما خيص املدنيني الذين قتلوا خالل أعمال األمن اليت قامت هبا 
القوات الربيطانية يف البصرة وذلك أثناء الظروف االستثنائية املرتبطة مبسؤولية اململكة املتحدة 
املكلفة بسالمة جنوب شرق العراق خالل الفرتة ما بني األول من الشهر اخلامس من عام 

]00] وحىت ]00]/]/]].
 قصرت اململكة املتحدة بالقيام بتحقيق مستقل وفّعال خبصوص وفاة أقارب مخسة من ستة . ]

من املدعني، منتهكة بذلك املادة ] من هذه االتفاقية األوروبية.
 حكمت احملكمة األوروبية أخريا، ومبقتضى املادة ]] من االتفاقية األوروبية، برتضية عادلة . ]

أورو  ألف   [[ مبلغ  مدع  لكل  تدفع  أن  املتحدة  اململكة  حكومة  من  وطلبت  للمدعني، 
كتعويض معنوي، ومبلغ 0] ألف أورو بالتضامن بينهم كنفقات دعوى.

 KOKKINASIS c. GRECE 4 - قضية كوكيناسيس ضد اليونان 
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أتيح للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، من خالل نظرها يف قضية كوكيناسيس ضد اليونان، أن 
تبني إىل أي مدى ميكن للحرية الدينية، تبعا ملا نصت عليه املادة 9 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، 

أن تلعب دورها يف اجملتمع الدميقراطي األورويب.
اعتنق املواطن اليوناين كوكيناسيس مذهب أتباع جوفا يف جزيرة كريت، وقبض عليه عدة مرات بتهمة 
التبشري هبذا املذهب. وحاول هو وزوجته إقناع السيدة كارياكاكي املسيحية األرثوذكسية، ومن خالل 
نقاش دار بينهم، باعتناق هذا املذهب، ولكن زوجها أستدعى البوليس الذي أوقف الزوجني كوكيناسيس. 
وحكمت عليهما احملكمة بتهمة التبشري، اليت تعاقب عليها املادة ] من القانون رقم ]]9]/]]]]، 
الذي مت اعتماده يف الفرتة ما بني 0]9]-]]9]. وحكمت عليهما حمكمة اجلنح يف مدينة السيتهز 
بالسجن أربعة أشهر، أو بدفع 00] درامخا عن كل يوم سجن، مع غرامة مقدارها 0000] درامخا. 
وبرأت حمكمة استئناف كريت السيدة كوكيناسيس، وأكدت، يف املقابل، احلكم على زوجها، مع ختفيض 
العقوبة إىل ثالث أشهر، أو دفع مبلغ 00] درامخا عن كل يوم سجن. وطعن كوكيناسيس يف هذا احلكم 
أمام حمكمة النقض، ولكن أكدت، هذه األخرية، يف الشهر الرابع من عام ]]9]، احلكم الصادر حبقه.
وتقدم كوكيناسيس بشكوى أمام اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، بتاريخ ]]9]/]/]]، مدعيا 
فيه بأن إدانته من قبل احملاكم اليونانية بتهمة التبشري، ختالف أحكام املواد ]، و9، و0] من االتفاقية 

األوروبية. ونص قرار هذه اللجنة على وجود فقط خمالفة ألحكام املادة 9 من هذه االتفاقية.
ورفعت، من جهة ثانية، اللجنة األوروبية، بتاريخ ]99]/]/]]، الشـكوى أمام احملكمـة األوروبية 
حلقوق اإلنسان، خبصوص خمالفة احلكومة اليونانية للمواد ]، و9، و0] من االتفاقية األوروبية حلقوق 

اإلنسان.
وما يهمنا هنا هو ما أوضحته غرفة احملكمة األوروبية اليت تشكلت للنظر يف القضية، من أن حرية 
الرأي والضمري والدين، تّعد إحدى دعائم »اجملتمع الدميقراطي« حسب ما تنص عليه املادة 9 من هذه 
االتفاقية األوروبية. كما أهنا عنصر أساسي هلوية من يؤمن بديانة ما، أو من ال يؤمن كملحد أو غري مهتم 

بالديانات، وتّعد هذه احلرية جزءا من نظرهتم كلهم لطبيعة احلياة.
نطاق  فردي ويف  بشكل  الدينية،  الشعائر  ممارسة  أيضا، حرية  والدين  والضمري  الرأي  وتعين حرية 
»خاص«، وبشكل مجاعي، ويف نطاق »علين« أيضا، كما أهنا تتضمن حق حماولة إقناع اآلخرين عن 
طريق » التعليم« مثال. وأكدت غرفة احملكمة أيضا، بأن القيود املتعلقة هبذه املادة 9 ال تتعلق إال حبرية 

الفرد يف »ممارسة ديانته أو معتقداته«.
وأوضحت هذه الغرفة، خبصوص مفهوم »اجملتمع الدميقراطي«، بأنه إن كان من الضروري التفريق 
بني الديانة املسيحية والتبشري التعسفي، حيث تّعد األوىل ديانة إهلية، والثانية عبارة عن ممارسات وتالعب 
اليونانية يف  السلطات  اختذهتا  اليت  فإن اإلجراءات  الضمري، وديانات اآلخرين،  وتضليل ال حترتم حرية 
جمال هذا التبشري مقبولة ألهنا هتدف إىل حماربة التصرفات الالدينية املنحرفة والتعسفية. فغرفة احملكمة مل 
تنتقض التبشري عامة، ولكن أدانت التبشري التعسفي واملضلل الذي ينال من ديانة معروفة ومتأصلة يف 

اجملتمع األورويب.
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ولكن بينت الغرفة، من جهة ثانية، بأن اإلدانة اليت صدرت حبق كوكيناسيس مل تنحو املنحى الذي أوضحته 
 آنفا، ومل تبدو هلا بأهنا حتقيق حاجة اجتماعية أساسية، مما يعين بأن هناك خمالفة ألحكام املادة 9 من االتفاقية األوروبية. 
و أوضحت أخريا غرفة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، بأن القيود على ممارسة احلقوق املنصوص عليها 

يف املادة 9 من االتفاقية األوروبية، تتعلق فقط حبرية الفرد يف ممارسة ديانته أو معتقداته«.
 HANDYSIDE c. ROYAUME 5 - قضية هانديسايد ضد المملكة المتحدة 

UNI
تتعلق هذه القضية حبرية التعبري اليت نصت عليها املادة 0] من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، 

وباملادة ] من الربوتوكول رقم ] املضاف إىل هذه االتفاقية، وباملادة ]] من االتفاقية أيضا.
ميلك املواطن الربيطاين ريتشارد هانديسايد دار نشر أسسها، يف مدينة لندن، عام ]]9]. وكان أن 
اشرتى، يف عام 0]9]، حقوق نشر »الكتاب األمحر للتالميذ« يف اململكة املتحدة. والكتاب مكتوب 
باللغة الدامنركية وهو يبحث يف موضوع الرتبية والتعليم، علما بأن ُعشره يتعلق باملواضيع اجلنسية. وسبق 
أن ُنشر هذا الكتاب يف عدة بلدان أوروبية مثل : الدامنرك، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وأيسلندا، وإيطاليا، 
اللكسمبورغ والنمسا، وُنشر  أنه يوزع يف كل من  وأملانيا االحتادية، وبلجيكا، والنرويج وسويسرا، كما 

الكتاب أيضا يف عدة بلدان غري أوروبية.
وقام هانديسايد بتحضري ترمجة إنكليزية هلذا الكتاب بقصد طبعه وتوزيعه يف اململكة املتحدة اعتبارا 
من 0]9]/]/]، وكان أن طبع ووزع نسخ منه على اجملالت والصحف، كما نشرت مقاالت عن هذا 

الكتاب.
اليت  الشكاوى  من  للعديد  ونتيجة   ،[0/[/[9[[ وبتاريخ  الربيطانية،  السلطات  اختذت  ولكن 
وصلتها، جمموعة من اإلجراءات، بالتطبيق لقوانني عامي 9]9] و]]9] املتعلقة باملطبوعات الفاحشة 
واخلليعة. فقام البوليس، وبتاريخ ]/]] و ]]9]/]/]، حبجز كل نسخ الكتاب لدى الناشر واملطبعة. 
بغرامه   ،[/[/[9[[ بتاريخ  عليه حمكمة يف الميث،  هانديسايد قضائيا حيث حكمت  ُلوحق  كما 
وأمرت بإتالف كل النسخ احملجوزة. وطعن يف هذا احلكم ولكن من دون فائدة، حيث حكمت احملكمة، 
املدعى مل  وأن  عام،  فاحش بشكل  الكتاب  بأن  للشهود،  االستماع  وبعد   ،[9/[0/[9[[ بتاريخ 
يُفلح، على الرغم من بعض اجلوانب املقبولة يف الكتاب، من إثبات أن من الصاحل العام أن يتم نشره. 

وكان أن ظهرت الحقا، بتاريخ ]]9]/]]/]]، طبعة معدلة من الكتاب مل يتم حجزها.
وتقدم هانسايد، بتاريخ ]]9]/]/]]، بشكوى إىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان، مدعيا فيها 
التعبري اليت تنص عليها أحكام املادة 0] من االتفاقية  بأن السلطات الربيطانية قد تعدت على حرية 
األوروبية حلقوق اإلنسان، وعلى حق امللكية الذي تنص عليه املادة ] من الربتوكول رقم ] املضاف إىل 
هذه االتفاقية، كما أدعى بأن اململكة املتحدة مل تضمن له ممارسة حق التعبري وحق امللكية ومن دون أي 

متييز كما تنص على ذلك املادة ]] من االتفاقية األوروبية.
وصدر قرار اللجنة األوروبية، وبتاريخ ]]9]/0/9]، بعدم وجود أية خمالفة ألحكام املواد 0]، 
و] من الربوتوكول رقم ]، واملادة ]] من االتفاقية األوروبية واليت درست اللجنة األوروبية الشكوى على 
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ضوئها ومبادرة منها.
حلقوق  األوروبية  احملكمة  أمام   ،[[/[/[9[[ بتاريخ  القضية،  األوروبية  اللجنة  هذه  ورفعت 
الفقرة ]  اليت نصت عليها  القيود  التأكد من أن  فيها بكامل أعضائها، بقصد  اإلنسان، واليت نظرت 
من املادة 0] من االتفاقية األوروبية تربر ما قامت به السلطات الربيطانية من حجز الكتاب املذكور 
وإتالف نسخه. وارتأت احملكمة أوال، بأن هذه السلطات قامت بتلك اإلجراءات تطبيقا لقانوين 9]9] 

و]]9] املتعلقة باملنشورات الفاحشة، وأن املدعي مل يطعن هبذه النقطة.
وحبثت احملكمة ثانيا، فيما إذا كانت هذه اإلجراءات مسموح هبا تبعا ملا هتدف إليه أحكام املادة 
القانونني  0] من االتفاقيـة. وتبني هلا أن هذه اإلجراءات تسمح حبماية األخالق وهو ما ينص عليه 
اآلنفي الذكر، وهو ما استخلصته احملكمة أيضا من األحكام اليت أصدرهتا احملاكم اإلنكليزية خبصوص 

هذا الكتاب. 
وتساءلت احملكمة ثالثا، فيما إذا كانت هذه اإلجراءات ضرورية يف جمتمع دميقراطي؟ وكان ردها بأننا 
نستطيع أن نتبني وجود مفهوم أورويب واحد لألخالق مستخلص من القوانني الداخلية، ومطبق يف كل 
الدول اليت صادقت على االتفاقية األوروبية، هذا من جهة. وترتك، من جهة ثانية، الفقرة ] من املادة 
0] من االتفاقيـة هلذه الدول جماال تقديريا لتقرر ما هو ضروري حلماية األخالق. ولكن صالحيات الدول 
يف هذا اجملال غري مطلقة، مبعىن أهنا ختضع دائما لرقابة احملكمة األوروبية. وأكدت هذه األخرية بأن حرية 
التعبري عنصر أساسي من عناصر اجملتمع الدميقراطي، واألمر كذلك بالنسبة لألفكار اليت ميكن أن تفاجئ 
أو تصدم هذا اجملتمع، وأن كل تقييد هلذه احلرية أو تلك األفكار جيب أن يقصد منه هدف معني أو غاية 

بعينها، ويعود هلذه احملكمة أن تقرر فيما إذا كانت هذه القيود مقبولة أو مرفوضة.
وعلى ضوء كل ذلك قضت احملكمة األوروبية بوجود خمالفة ألحكام املادة 0] من االتفاقية األوروبية 
حلقوق اإلنسان. لقد أتيح هلذه احملكمة، أن تقرر وبشكل واضح وعلين، بأن حرية التعبري هي عنصر 
أساسي من عناصر اجملتمع الدميقراطي األورويب، وأن أي حد أو تقييد أو تضييق يُفرض على هذا احلق وال 

يكون ضروريا يف هذا اجملتمع، وال خيضع لرقابة احملكمة ينتهك أحكام هذه االتفاقية األوروبية. 
 EZELIN c. FRANCE 6 - قضية إزلين ضد فرنسا 

يقيم احملامي الفرنسي إزلني يف منطقة باس تري يف حمافظة غوادلوب الفرنسية. وشارك هذا احملامي، 
يف الشهر الثاين من عام ]]9]، يف مظاهرة عامة خرجت ضد األحكام القضائية بالسجن الصادرة 
حبق بعض املنادين باستقالل هذه احملافظة، والذين خربوا بعض املباين احلكومية.وهتف املتظاهرون وقتها 
بعبارات بذيئة ضد البوليس، ووضعوا كتابات على اجلدران العامة تنال من القضاة. وقام جملس التأديب 
يف نقابة احملامني يف هذه احملافظة، بتوجيه من املدعى العام، بتحريك إجراءات التأديب ضد احملامي إزلني، 
ولكن اجمللس برأ ساحته، مما دفع باملدعي العام إىل الطعن، بتاريخ ]]9]/]]/]]، بقرار اجمللس أمام 
من  النقض،  وأكدت حمكمة  للمحامي.  توبيخا  واليت وجهت  تري،  باس  منطقة  االستئناف يف  حمكمة 

جهتها، بتاريخ ]]9]/]/9]، ما وجهته حمكمة االستئناف من توبيخ ولوم.
وتقدم هذا احملامي، بتاريخ ]]9]/0]/]]، بشكوى إىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان مدعيا 
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اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  من  و]]   [0 املادتني  ختالف  حبقه  الصادرة  األحكام  أن  فيها 
بتاريخ  الصادر،  األوروبية،  اللجنة  هذه  قرار  وبني  السلمي.  االجتماع  وحرية  التعبري  حبرية  واخلاصتني 
9]9]/]]/]]، أن هناك بالفعل خمالفة ألحكام املادة ]] من االتفاقية األوروبية، ولكن ليس هناك 

أي مربر للبحث فيما إذا كان هناك خمالفة ألحكام املادة 0].
اإلنسان.  األوروبية حلقوق  احملكمة  أمام   ،[/[/[990 بتاريخ  القضية،  األوروبية  اللجنة  ورفعت 
ونظرت غرفة هذه احملكمة فيما إذا كان هناك خمالفة ألحكام املادتني 0] و]] جمتمعتني وليس كل مادة 

على حدة، ولو أن موضوع النزاع خيص بالدرجة األوىل املادة ]] من االتفاقية.
وأوضحت الغرفة بأن القيود اليت جاء ذكرها يف الفقرة ] من املادة ]]، ال متنع من تطبيقها بعد 
انتهاء االجتماعات السلمية، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، أكدت الغرفة بأن املدعي مارس حقه 
باالجتماعات السلمية حني أنضم إىل تلك املظاهرة، اليت كان ُمصرحا هبا، واليت مل تكن ممنوعة، كما أنه 
مل يثبت بأنه تلفظ بعبارات نابية أو قام بوضع أية كتابات، بل بالعكس الحظت الغرفة بأنه مت التدخل 

يف حقه باملشاركة هبذه االجتماعات.
والسؤال املطروح اآلن : هل كان هناك تدخل يف حقه هذا حني مت استدعائه أمام جملس التأديب؟ 
بينت الغرفة على أن ذلك االستدعاء يّعد من ضمن القيود »اليت حيددها القانون«، ومن بني التدابري اليت 
هتدف إىل محاية »النظام«. ولكن هل كانت هذه التدابري »ضرورية«؟ أوضحت الغرفة، بقصد اإلجابة 
على هذا السؤال، على أنه من واجب السلطات إجياد توازن بني الضروريات اليت نصت عليها الفقرة ] 
من املادة ]]، وبني ضمانات حرية التعبري والرأي والتظاهر يف الشوارع أو األماكن العامة. وبينت الغرفة 
إىل أنه ال جيب الضغط على احملامني وال احلط من مهمهم وال التأثري على قناعاهتم، من خالل التلويح 

بالعقوبات التأديبية، هبدف إجياد مثل هذا التوازن.
وخلصت غرفة احملكمة بأنه على الرغم من أن العقوبات التأديبية اليت صدرت حبق احملامي إزلني تّعد 
أساسا معنوية، إال أن حرية املشاركة باالجتماعات السلمية، واملقصود هنا املظاهرة غري املمنوعة اليت شارك 
هبا هذا احملامي، هلا من األمهية ما مينع خضوعها ألية قيود، حىت بالنسبة هلذا احملامي الذي مل يرتكب 

شخصيا، خالل هذه املظاهرة، أي عمل يعاقب عليه القانون.
واعتربت الغرفة أخريا بأن العقوبات التأديبية اليت صدرت حبقه، واليت تّعد، كما قلنا، معنوية وبسيطة، 
مل تكن ضرورية يف اجملتمع الدميقراطي، وقررت غرفة احملكمة األوروبية، وباإلمجاع، بأن اجلمهورية الفرنسية 
قد انتهكت أحكام املادة ]] من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وقضت، باإلمجاع أيضا، بأن قرارها 
هذا يّعد تعويضا على ما حلق باملدعى من أضرار معنوية، وبدفع مبلغ 0000] فرنك فرنسي للمدعي 

لتعويض نفقات الدعوى.
] - الشكاوى المتعلقة بقضايا الحجاب اإلسالمي :

سنتعرض إىل ثالث قضايا تتعلق باحلجاب اإلسالمي. ولكن جيب أن نوضح من ناحية بأن احملكمة 
األوروبية حلقوق اإلنسان فصلت يف القضية األوىل بردها شكال بصورة هنائية. وفصلت، من ناحية ثانية، 
يف القضيتني األخريتني، يف املرحلة األوىل، من حيث الشكل، بقبوهلما. أما يف املرحلة الثانية فقد شطبت 
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احملكمة إحدى هاتني القضيتني، ورفضت القضية الثانية موضوعا موضحة بأنه ال توجد خمالفة ألحكام 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

أما هذه القضايا الثالثة فهي : قضية )دحالب (، وقضية )تيكني(، وقضية )ساهني(، واليت سنقوم 
بعرضها اعتمادا على ما جاء يف حماضر احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان واألحكام اليت أصدرهتا يف هذا 

اخلصوص.
قضية دحالب 

اجتمعت، يف ]00]/]/]]، الغرفة الثانية، للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، واملؤلفة من سبعة 
قضاة، لتدارس وقائع هذه القضية وإصدار حكمها.

تتعلق القضية مبواطنة سويسرية اعتنقت اإلسالم يف الشهر الثالث من عام ]99]، وتزوجت يف 
]99]/0]/9] مواطنا جزائريا يسمى دحالب. وكان أن مت، يف 990]/9/]، تعيني هذه املواطنة 
كمعلمة يف مدرسة ابتدائية يف مقاطعة جنيف. وارتدت السيدة دحالب احلجاب يف هناية العام الدراسي 
»وليضربن   : القرآن  بتعاليم  األوروبية،  احملكمة  حماضر  يف  جاء  ما  حسب  تقيدا،   ،[990-[99[

خبمرهن على جيوهبن« )النور( أمام الرجال والبالغني.
وأعلمت املفتشة املدرسية، وذلك يف الشهر اخلامس من عام ]99]، املديرة العامة للتعليم االبتدائي 
أية  تتلق  مل  وأهنا  املدرسة  يف  دائم  بشكل  احلجاب  ترتدي  دحالب  السيدة  بأن  جنيف  مقاطعة  يف 

مالحظات من اآلباء يف هذا اخلصوص.
وعقد لقاء، يف ]99]/]/]]، بني هذه السيدة واملديرة العامة ومدير شؤون املعلمني فيما يتعلق 
هبذا احلجاب. وأعلمت املديرة، برسالة مؤرخة يف ]99]/]/]]، السيدة دحالب )املشتكية( مبا سبق 
أن طلبته منها يف ذلك اللقاء خبلع هذا احلجاب أثناء ممارستها لنشاطاهتا ومسؤولياهتا املهنية معللة ذلك 
بأن لبس احلجاب يتناقض مع احرتام املادة ] من قانون التعليمات العامة السويسري. وردت املشتكية 
على هذه الرسالة، برسالة مؤرخة يف ]99]/]/]]، تطلب فيها من هذه املديرة أن حتدد موقفها بشكل 

واضح من هذا املوضوع.
قرار مينع  باختاذ  السابق  ]99]/]/]]، موقفها  برسالة مؤرخة يف  املديرة، من جهتها،  وأكدت 
ارتداء  بأن  أوضحت  كما  املهنية،  واملسؤوليات  النشاطات  ممارسه  أثناء  احلجاب  ارتداء  من  املشتكية 

احلجاب يعترب شكال مميزا تفرضه املعلمة على التالميذ يف نظام تعليمي عام وعلماين.
وتقدمت املشتكية بتاريخ ]99]/]/]]، بشكوى ضد هذا القرار إىل جملس الدولة جبنيف، ولكن 

هذا األخري رفض الشكوى بتاريخ ]99]/0]/]].
السويسرية  الفيدرالية  احملكمة  أمام  احلكم  هذا  يف   ،[[/[[/[99[ بتاريخ  املشتكية،  وطعنت 
ارتداء  منع  بأن  موضحة  اإلنسان،  حلقوق  األوروبية  االتفاقية  من   9 املادة  مبخالفته ألحكام  باالدعاء 
بتاريخ  أكدت  الفيدرالية  احملكمة  لكن  الدينية.  حلريتها  األساسية  النواة  على  اعتداء  يشكل  احلجاب 
]99]/]]/]] قرار جملس الدولة، وأُعلمت املشتكية بذلك بتاريخ ]99]/]]/]]. تنقسم دفوع 
املادة 9،  املشتكية إىل قسمني اعتمادا على مادتني من مواد االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، ومها 
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واملادة ]]:
-1 المادة 9 : أوضحت املشتكية بأن منعها وضع احلجاب أثناء قيامها بالتدريس خمالف للفقرة 
األوىل من املادة 9 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واليت تنص على حقها مبمارسة ديانتها حبرية، 
هذا من جهة. وردت، من جهة ثانية، بأن القضاء السويسري يتصور خاطئا بأن قيامها بوضع احلجاب 
يؤثر على األمن العام ومحاية اآلخرين. كما أن من أشار إىل أهنا تضع احلجاب مل يفعل ذلك إال بعد 
مرور أريع سنوات على ارتدائها له، يف الوقت الذي ال يسبب فيه هذا االرتداء أية مشكالت يف املدرسة.

املادة،  هذه  نص  خالفت  السويسرية  احلكومة  بأن  أيضا  املشتكية  ودفعت   :  14 المادة   2-
وأوضحت بأن منعها من وضع احلجاب يشكل متييزا بني املرأة والرجل، ألن الرجل املسلم يستطيع أن 
يعّلم يف املدارس احلكومية من دون أن يتعرض ألي نوع من أنواع املنع، يف حني أن على املرأة املسلمة أن 

متتنع عن ممارسة شعائرها الدينية إن أرادت أن تعّلم يف هذه املدارس.
و أوضحت احلكومة السويسرية، من جهتها، بأن احلجاب اإلسالمي هو رمز ديين قوي، وأنه يُعرف 
بتاريخ  السويسرية،  الفيدرالية  احملكمة  قرار  بأن  احلكومة  هذه  وأكدت  اآلخرين.  قبل  من  الشكل  هبذا 
]99]/]]/]]، مييز بشكل واضح بني ارتداء زي ذو رمز ديين من طرف املعلمة وارتداء هذا الزي من 
طرف التلميذ. كما أن منع ارتداء هذا الزي خيص املعلمة وحدها كوهنا معلمة تدرس يف مدرسة حكومية 

وال يؤثر على حريتها الدينية وال على ديانة التالميذ الذين يضعون هذا احلجاب.
وذكرت احلكومة السويسرية يف دفاعها مببدأ العلمانية يف املدارس احلكومية السويسرية والذي تشري 
إليه الفقرة ] من املادة ]] من الدستور السويسري. وينعكس هذا املبدأ يف املادة ] والفقرة ] من املادة 

0]] من قانون التعليم يف مقاطعة جنيف.
و أوضحت احلكومة السويسرية بأن هذا املنع ضروري يف جمتمع دميقراطي، وأن السلطات الوطنية 
تستفيد، يف هذا اخلصوص، من مساحة تقديرية واسعة عندما تقرر احلّد من ممارسة حرية ما. وبينت 
احلكومة السويسرية ايضا بأن املعلمة، كموظفة حكومية، متثل الدولة وعليه ال جيب أن تظهر مبظهر يوحي 
بأهنا تظهر ديانة دون أخرى. كما أن املعلمة تعلب دورا هاما بالنسبة لألطفال، وكيف تظهر يف عيوهنم 
كرمز وهم يف سن صغرية، كما أثبتت التجارب بأن التالميذ عادة ما حياولون أن يتشبهوا مبعلمتهم نظرا 

ملا يقضوه من أوقات برفقتها، ولطبيعة عالقتهم معها.
ذكرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بأحكامها السابقة املتعلقة حبرية التفكري والضمري والدين، 
الدينية يف جمتمع دميقراطي. ونبهت أيضا إىل أن محاية هذا اجملتمع تتطلب،  واحلق يف ممارسة الشعائر 

أحيانا، احلّد من ممارسة حرية الدين ملصلحة كل الطوائف واحرتاما لكل املعتقدات.
و قبلت احملكمة األوروبية موقف احملكمة الفيدرالية السويسرية اليت ذهب إىل أن وضع احلجاب ال 
يتوافق مع مبدأ املساواة بني اجلنسني. كما أنه ال يتوافق مع رسالة التسامح، واحرتام اآلخر، واملساواة، 
التمييز يف جمتمع دميقراطي واليت جيب أن تنقلها املعلمة إىل تالميذها. ومل تسجل احملكمة، من  وعدم 
ناحية ثانية، جتاوز السلطات السويسرية للمساحة التقديرية اليت تسمح هلا مبنع هذه املعلمة من وضع 
احلجاب على الرغم من حقها يف ممارسة ديانتها، يف الوقت الذي جيب أن يُؤخذ فيه بعني االعتبار محاية 
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التالميذ بالنسبة لصغر سنهم. وهو ما دفع باحملكمة األوروبية للحكم بعدم صالحية الدفوع املقدمة من 
املشتكية عمال بالفقرة ] من املادة ]] من االتفاقية األوروبية، وأنه جيب رد هذه الدفوع عمال بالفقرة 

] من هذه املادة ]].
وكان رد احملكمة األوروبية، وبعد أن ذّكرت بالعديد من القضايا املتعلقة هبذه املادة ]]، بأنه يوجد 
متييز إذا أرتبط أي تصرف، من تصرفات الدول األطراف يف االتفاقية األوروبية، هبدف مشروع، أو مل يكن 
هناك توازن بني هذه التصرفات أو األفعال واهلدف الذي تسعى إليه تلك الدول. كما أنه يعود للدول 
تقدير طبيعة التصرفات واألفعال واألهداف اليت تتعلق هبا. وأوضحت احملكمة بأن منع وضع احلجاب 
يف القضية املعروضة عليها، ال يتعلق جبنس من سيضع احلجاب، بل أن املنع يتعلق هبدف حمدد أال وهو 
احرتام احلياد يف التعليم االبتدائي، وان املنع قد يطال رجال يرتدي بشكل ظاهر، ويف نفس ظروف هذه 
املعلمة، لباسا يرمز بوضوح إىل دين من األديان. وردت احملكمة دفوع املشتكية عمال بالفقرة ] من املادة 

]] من االتفاقية األوروبية، وأنه جيب رد هذه الدفوع عمال بالفقرة ] من هذه املادة ]].
وردت هذه احملكمة دفوع املشتكية اليت دفعت بأن اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة السويسرية حبقها 
املادة 9 من االتفاقية األوروبية حلقوق  الفقرة ] من  ال تنحو حنو هدف مقبول، وهو ما نصت عليه 

اإلنسان، وهو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم، والنظام واألمن العام.
قضية توكين 

اجتمعت، يف ]00]/]/]، الغرفة الرابعة، للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، واملؤلفة من سبعة 
قضاة، لتدارس وقائع هذه القضية وإصدار حكمها.

تتعلق هذه القضية بشكوى قدمتها مواطنة تركية »زينب توكني« إىل اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان 
بتاريخ ]99]/]/]، واليت نظرت فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان تبعا ملا نص عليه الربوتوكول 
رقم ]] املضاف إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والذي دخل حيز النفاذ يف ]99]/]]/]، 
والذي أجاز للمحكمة األوروبية أن تنظر، مبقتضى الفقرة ] من املادة ] يف الشكاوى املقدمة إىل اللجنة 

األوروبية.
تدور وقائع هذه القضية حول مرسوم أصدره جملس التعليم العايل يف تركيا بتاريخ ]]9]/]]/]] 
ويتعلق بلباس املمرضات الذي يفرض عليهن وضع غطاء رأس خاص للشعر أثناء األعمال السريرية. لقد 
وجهت مدرسة التمريض من جهتها إنذارا هلذه املمرضة يف ]99]/]]/]] عندما كانت طالبة يف السنة 
الدراسية الثانية يف املدرسة ألهنا حضرت األعمال السريرية بتاريخ ]99]/]]/]]، وهي تضع حجابا 

إسالميا عوضا عن الغطاء اخلاص باملمرضات.
وأوضحت احملاضر، من جهة ثانية، بأن املشتكية مصرة على وضع احلجاب خالل األعمال السريرية 
أيام ] و ] و 0] و ]99]/]]/]]. وأكدت املشتكية موقفها من متسكها بلباسها حسب قناعاهتا 

الدينية.
وصدر قرار مديرة مدرسة التمريض بفصل املمرضة بتاريخ ]99]/]]/]] تطبيقا للمرسوم اآلنف 
الذكر. وأوضح القرار من جهته بأن املدرسة ال تفرض أي لباس خاص على املمرضات خارج األعمال 
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السريرية. وتقدمت املمرضة بشكوى أوال أمام احملكمة اإلدارية يف مدينة أزمري الرتكية هبدف إلغاء العقوبة 
املسلكية اليت أصدرهتا املدرسة حبقها. واعتمدت املشتكية يف دعواها على املادة ]] من الدستور الرتكي.

مبدأ  على  اعتمادا  إليها  املقدمة  الشكوى   ،[[/[/[99[ بتاريخ  الدستورية،  احملكمة  رفضت 
العلمانية اليت تنص عليه املادة ] من هذا الدستور. وطعنت املشتكية يف هذا القرار أمام جملس الدولة 
الرتكي الذي أكد يف قراراه رقم ]99]/0]/]] حكم احملكمة اإلدارية السالف الذكر. ادعت املشتكية 
األول  الربوتوكول  من   [ واملادة  األوروبية  االتفاقية  من   9 املادة  خمالفة ألحكام  هناك  بأن  يف شكواها 

املضاف إىل هذه االتفاقية. ودارت دفوع احلكومة الرتكية حول النقطتني التاليتني : 
هذه . ] تستنفد  مل  املشتكية  بأن  الرتكية  احلكومة  ادعت   : الداخلية  الطعن  طرق  استنفاد 

بتاريخ  العايل  التعليم  جملس  مرسوم  بشرعية  الدستورية  احملكمة  أمام  تطعن  مل  ألهنا  الطرق 
]]9]/]]/]]. كما ادعت بأنه كان بإمكان املشتكية أن تطعن بقرار جملس الدولة الرتكي 
تاريخ ]99]/0]/]]. وردت احملكمة بأن املشتكية استنفدت بالفعل طرق الطعن الداخلية 
بلجوئها إىل احملكمة اإلدارية ومن مث احملكمة الدستورية. كما أوضحت احملكمة بأن املشتكية 
اجمللس  اجتهادات  أكد  القرار  هذا  الدولة ألن  جملس  قرارا  يف  بالطعن  وقتها  ملزمة  تكن  مل 
بضرورة التزام الطالبات باألنظمة اجلامعية املتعلقة باأللبسة، وأن هذا القرار يتمتع حبجية القضية 
املقضية. وذّكرت احملكمة بأن املشتكي ليس ملزما إال باستنفاد طرق الطعن الداخلية املتاحة 
أمامه وخباصة إذا كانت حتقق األهداف اليت وضعت هذه القاعدة من أجلها، مما جعلها ترد 

ادعاءات احلكومة الرتكية بكون املشتكية مل تستنفذ طرق الطعن الداخلية.
األعمال . ] أثناء  احلجاب  وضع  من  املشتكية  منع  بأن  الرتكية  احلكومة  أوضحت   : الوقائع 

السريرية ال يّعد تدخال يف حريتها الدينية. وأكدت هذه احلكومة بأن األنظمة اجلامعية املتعلقة 
باأللبسة هتدف إىل محاية مبدأ العلمانية يف اجلامعات وهو مبدأ يضمن التعايش السلمي لكل 
املعتقدات يف اجلامعات واجملتمع الرتكي. كما بينت احلكومة بأن منع لبس احلجاب ضروري 
يف جمتمع دميقراطي وهو ما أشارت إليه الفقرة ] من املادة 9 من االتفاقية األوروبية، واليت 
تربر تضييق ممارسة حرية من احلريات أو احلّد منها أو تقييدها. وطاملا أن املشتكية اختارت أن 
تتابع دراستها اجلامعية فعليها االلتزام باألنظمة املستوحاة من مبدأ العلمانية. كما أن ما اختذ 
يف حقها من عقوبات يتناسب مع ما خالفته من أنظمة، وأن جملس التأديب مل مينعها من 
حضور احملاضرات اجلامعية إال خالل أسبوعني فقط، كما أن ما أختذ يف حقها من عقوبات 
يعتمد على اجتهادات احملكمة الدستورية، حيث أهنا بررت يف قراراها تاريخ 9]9]/]/9، 
مثل هذه العقوبات حلماية حياد التعليم العايل. واعتمادا على كل ذلك، ال ترى احلكومة الرتكية 
بأن ما ُأختذ من إجراءات يف حق املشتكية يتجاوز صالحياهتا التقديرية اليت تعرتف هبا احملكمة 

األوروبية للدول األطراف يف االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
وأكدت املشتكية من طرفها بأن ما أختذ يف حقها من إجراءات يّعد تدخال يف حريتها الدينية، وأن 
لبسها للحجاب هو احرتام ألوامر قرآنية، وان على نظام التعليم العايل أن حيرتم هذه احلرية والقبول بلبس 
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احلجاب. كما أن لبس هذا األخري يف اجلامعات ال يسبب أية اضطرابات وال يؤثر على تعايش خمتلف 
الديانات وتفامهها، وأن على السلطات الرتكية أن تتسامح مع لبس احلجاب ألنه ميثل شكال من أشكال 

التعددية الدينية.
أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، احلكم الصادر عن غرفتها املؤلفة من سبعة قضاة )القسم 
الرابع(، وبتاريخ ]00]/]/]، والذي أوضح بأنه ال ميكن الفصل، يف هذه املرحلة من الدعوى، فيما 
تضمنته الشكوى من حيث الوقائع اعتمادا على حجج طريف النزاع وذلك تبعا للجوانب العملية والقانونية 
اليت تطرحها هذه الشكوى. وأهنا جيب دراستها من حيث املوضوع مقرة بذلك قبول الشكوى من حيث 
الشكل بالرجوع ملا نصت عليه الفقرة ] من املادة ]] من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وأنه ال 

يوجد أي سبب آخر لرفضها.
ومل تتح الفرصة هلذه احملكمة األوروبية أن تنظر يف هذه القضية، أي أن تدرسها من حيث املوضوع. 
فقد تقدمت املشتكية، بتاريخ ]00]/]/9]، بطلب سحب شكواها من دون تقدمي أية إيضاحات تربر 
سحب الشكوى. كما أن املشتكية مل ترد على الرسالة اليت أرسلتها هلا احملكمة مستوضحة عن األسباب 
الشكوى.  سحب  على  جهتها  من  تعلق  مل  الرتكية  احلكومة  أن  كما  شكواها.  لسحب  دفعتها  اليت 
وقررت عندئذ احملكمة وباإلمجاع تبعا لنص املادة ]] من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وبتاريخ 

]00]/]/9]، شطب هذه القضية.
3 ( قضية ساهين 

اجتمعت، يف ]00]/]/]، الغرفة الرابعة، للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، واملؤلفة من سبعة 
قضاة، لتدارس وقائع هذه القضية وإصدار حكمها. تتعلق هذه القضية بشكوى قدمتها املواطنة الرتكية 

)ليلى ساهني(، طالبة يف كلية الطب مبدينة فيينا النمساوية، إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان.
أوضحت املشتكية بأهنا كانت تضع »احلجاب اإلسالمي« عندما كانت طالبة يف السنة اخلامسة 
بكلية الطب جبامعة )بورسا( الرتكية احرتاما لعقيدهتا الدينية، وقامت الحقا باالنتساب إىل كلية الطب 
امللتحني  على  حيظر   ،[[/[/[99[ بتاريخ  مرسوما،  اجلامعة  هذه  إدارة  وأصدرت  اسطنبول.  مبدينة 

والطالبات احملجبات حضور احملاضرات والدورات والدروس العملية يف اجلامعة.
»االعتبارات   : عنواهنا  نشرة   ،[[/[/[99[ بتاريخ  العايل،  التعليم  جملس  جهته،  من  وأصدر، 
القانونية فيما يتعلق باللباس«، بقصد تنظيم هذا اللباس أو الزي يف أماكن التعليم العايل. وأوضح اجمللس 
الدولة واحملاكم اإلدارية، وعلى  الدستورية وجملس  اُعتمدت على ضوء قرارات احملكمة  النشرة  بأن هذه 
اجتهادات اللجنة واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. وأوضحت هذه النشرة بأن احلجاب اإلسالمي يف 

هذه األماكن يعّد خمالفا من الناحتني النظامية واجلنائية.
و كان أن ُمنعت املشتكية، وبتاريخ ]99]/]/]]، وقبل صدور هذه النشرة من التقدم لالمتحانات 
تأديبية  عقوبة   [[/[/[99[ بتاريخ  للكلية،  اإلداري  اجمللس  وأصدر  احلجاب.  تضع  ألهنا  الكتابية 
حبقها ملخالفتها لألوامر اجلامعية. كما رفضت سكرتارية بعض األقسام الطبية، بتاريخ ]99]/]/0]، 
ولنفس  املشتكية،  ُمنعت  كما  للحجاب.  لبسها  بسبب  املشتكية  هبا  تقدمت  اليت  التسجيل  طلبات 
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األسباب، بتاريخ ]99]/]/]]، من حضور حماضرات مادة »األعصاب«. كما صدر حبقها، بتاريخ 
]99]/]/]، »توبيخ«، ألهنا تضع احلجاب وختالف القواعد التنظيمية اجلامعية. وُمنعت أخريا املشتكية، 
بتاريخ ]99]/]/0]، من التقدم المتحانات إحدى املواد اجلامعية، مما دفعها أخريا للتخلي عن متابعة 

دراستها يف جامعة استنبول، والتسجيل يف 999]/9/]] يف جامعة فيينا النمساوية.
ميكن تلخيص الشكوى اليت تقدمت هبا املدعية الرتكية يف النقاط التالية : 

 متت حسب ادعاءات املشتكية خمالفة املادة 9 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان حني مت . ]
منعها من لبس احلجاب وهو ما حّيد من حريتها الدينية اليت نصت عليها هذه املادة. كما بينت 

بأن الديانة اإلسالمية تلزمها بلبس احلجاب وأن ارتداءه ميثل عادة »معروفة بشكل عام«.
ادعت املشتكية مبخالفة املادة ] من الربوتوكول رقم ] الذي ينص على احلق يف التعليم، وأن . ]

منعها من متابعة دراستها العليا بسبب وضعها احلجاب خيل مببدأ تعددية التعليم يف اجلامعات 
واملراكز التعليمية العليا.

وادعت أيضا بأن منعها من لبس احلجاب يعترب متييزا حتظره املادة ]] من االتفاقية األوروبية . ]
جمتمعة مع املادة 9 ألنه يفرض عليها أن ختتار بني احرتام ديانة وممارسة تعليمها مما يعّد متييزا 

بني املؤمنني وغري املؤمنني.
 وأشارت أيضا املدعية، ولكن من دون أن تعطي أية إيضاحات، إىل انتهاك كل من املادتني . ]

] و0] من االتفاقية األوروبية.
ودارت دفوع احلكومة الرتكية حول النقطتني التاليتني : 

-] استنفاد طرق الطعن الداخلية : ادعت احلكومة الرتكية بأن املشتكية مل تستنفد هذه الطرق 
أوضحت هذه  باأللبسة. كما  اخلاصة  اإلجراءات  اإلدارية يف شرعية  احملاكم  أمام  تطعن  ألهنا مل 

احلكومة بأنه كان بإمكان املدعية أن تطلب إلغاء العقوبات التأديبية اليت اختذت يف حقها.
واعرتضت املشتكية على هذه الدفوع بأن اجتهادات احملاكم الداخلية يف تركيا، واحملكمة الدستورية 
وجملس الدولة فيما يتعلق بلبس احلجاب يف اجلامعات ومراكز التعليم العليا ال يفسح اجملال ألي طعن يف 
اإلجراءات التأديبية أو العقابية بأن يكلل بالنجاح. ناهيك بأن مهلة الطعن أمام احملاكم اإلدارية، واليت 

ترتاوح ما بني أربع إىل مخس سنوات، ال جتعل من هذا الطعن وسيلة قانونية ناجعة.
أوضحت احملكمة األوروبية، من جهة، بأن هدف الفقرة ] من املادة ]] من االتفاقية األوروبية هو 
إعطاء الدول األطراف يف هذه االتفاقية الفرصة لتجنب أو إبطال اإلدعاء مبخالفتها ألحكام هذه االتفاقية 
قبل أن تُقدم شكوى ضدها، وذكرت باجتهاداهتا يف هذا اخلصوص. كما أهنا ذكرت بأن هذه الفقرة ال 
تعفي من استنفاد طرق الطعن الداخلية. وأنه جيب أن يكون هناك قناعة نظرية وعملية بضرورة اللجوء إىل 
هذه الطرق وإال فقدوا أمهيتهم، وأن على الدولة املشتكى هبا أن تثبت وجود هذه الضرورة وأمهيتها فيما 

يتعلق بالشكوى املقدمة ضدها.
وبينت احملكمة األوروبية، من جهة ثانية، بأنه جيب األخذ بعني االعتبار خمتلف الظروف واملعطيات 
فيما يتعلق بقاعدة استنفاد طرق الطعن الداخلية، وأن تطبيق الفقرة ] من املادة ]] من االتفاقية األوروبية 
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جيب أن يتم بشكل مرن ودون شكليات مبالغ فيها، مما يعين بأن املطالبة بتطبيق هذه القاعدة ال يتم 
بشكل تلقائي وليس له صفة إلزامية مطلقة، بل جيب النظر يف ظروف كل قضية وأوضاعها، وأن على 
الدولة املشتكي هبا أن تثبت بأن استنفاذ هذه الطرق سيكون متاحا ومفيدا وعمليا، ويسمح للمشتكي 
أن يتقدم بشكواه أمام احملاكم الوطنية ويتوصل إىل حكم مرض ويف مهلة معقولة، وأن على املشتكية، 

يف حال عدم توفر هذه الشروط، أن تبني عدم فائدة استفاذ طرق الطعن الداخلية أو عدم متكنه منها.
وقررت احملكمة األوروبية بعدئذ أن تتم دراسة إدعاء احلكومة الرتكية بعدم استفاذ املشتكية لطرق 
الطعن الداخلية من حيث املوضوع، مما يعين بأهنا مل ترفض هذا اإلدعاء، كما يعين بأهنا مل ترفض ما 

تقدمت به املشتكية من أجوبة، وهو ما ستبت به الحقا.
-2 الوقائع : ادعت احلكومة الرتكية بأن منع املشتكية من وضع احلجاب أثناء حضورها للمحاضرات 
أو مشاركتها باألعمال التدريبية ال يعّد تدخال يف احلق باحلرية الدينية طاملا أن هذا املنع ناتج عن القواعد 
اخلاصة بنظام ألبسة الطلبة املعتمد من قبل اجلامعة، وقواعد القانون الدويل حيث أن اجتهادات هيئات 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واخلاصة باملادة 9 من هذه االتفاقية ال حتمي دائما احلق بالتصرف يف 
األماكن العامة بشكل متليه املعتقدات وال يعطي احلق باإلدعاء هبذه املعتقدات لرفض اخلضوع لقانون 

معني، وأن االتفاقية األوروبية تنص على احرتام نصوصها بشكل عام وحمايد يف األماكن العامة.
كما ادعت هذه احلكومة بأن القواعد اخلاصة باأللبسة يف أماكن التعليم العايل هتدف للحفاظ على 
الطابع العلماين للجامعة، وأن هذا املبدأ يضمن التعايش السلمي ملختلف املعتقدات يف اجملتمع واألماكن 

العامة، هذا من جهة.
وأوضحت احلكومة الرتكية، من جهة ثانية، بأنه على فرض أن احملكمة األوروبية ستنظر إىل اإلجراءات 
اليت اختذهتا كنوع من التعدي على احلرية الدينية للمشتكية، فإهنا ستدفع عندئذ، وبشكل مكمل، بأن 
الفقرة ] من املادة 9 تربر مثل هذه اإلجراءات اليت مت اختاذها الحرتام مبدأ احلياد الديين يف املدارس 

ولضمان السلم الديين أيضا.
الدستورية  احملكمة  اجتهادات  على  أيضا  يعتمد  احلجاب  ارتداء  منع  بأن  احلكومة  هذه  وذكرت 
الرتكية، وأن هذه األخرية بررت قراراها، بتاريخ 9]9]/]/]، بضرورة احلفاظ على حياد التعليم العايل. 
وترى احلكومة أيضا بأن ما اختذته من إجراءات يتناسب مع األهداف اليت تسعى إليها، وأن منع املشتكية 
من حضور احملاضرات مرتبط بالدرجة األوىل بارتدائها للحجاب. وختمت احلكومة الرتكية بالتأكيد على 
أن ما اختذته من إجراءات يعّد ضروريا يف جمتمع دميقراطي، وان املدعية حرة يف متابعة دراستها العليا بشرط 

احرتام مبادئ العلمانية اليت هي جزء ال يتجزأ من مبدأ حيادة املعتقد يف اجلامعات.
ودفعت املشتكية من جهتها ادعاءات احلكومة الرتكية وأكدت على أن اإلجراءات اليت اختذت يف 
حقها تعّد تدخال يف حريتها الدينية ألهنا وضعها للحجاب يعّد احرتاما ألوامر القرآن الكرمي، كما أهنا 
ترى بأن نظام التعليم العايل جيب أن حيرتم هذه العادة، وأن وضع احلجاب يف اجلامعات ال يؤثر على 
السلم الديين فيها، وهي ترى بأن السماح بوضعه يعّد احرتاما للتعددية الدينية. كما انتقدت املشتكية 
قرارات احملاكم الرتكية حيث ترى بأهنا اعتمدت موقفا عقائديا يف مقابل أوامر دينية. وهي تعتقد بأن مبدأ 
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العلمانية ال يربر تقييد احلقوق األساسية، وذكرت املشتكية بقرار جملس الدولة الفرنسي يف هذا اخلصوص.
مر احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان مبرحلتني : 

مرحلة الشكل : قررت احملكمة األوروبية يف احلكم الصادر عن غرفتها املؤلفة من سبعة قضاة . ]
)القسم الرابع(، بتاريخ ]00]/]/]، والذي أوضح بأنه ال ميكن الفصل، يف هذه املرحلة من 
الدعوى، فيما تضمنته الشكوى من حيث الوقائع اعتمادا على حجج طريف النزاع وذلك تبعا 
للجوانب العملية والقانونية اليت تطرحها هذه الشكوى. وأنه جيب دراستها من حيث املوضوع 
مقرة بذلك قبول الشكوى من حيث الشكل بالرجوع ملا نصت عليه الفقرة ] من املادة ]] 

من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، وأنه ال يوجد أي سبب آخر لرفضها.
من . ] قدمتها كل  اليت  الدفوع  يف  املرحلة  هذه  يف  األوروبية  احملكمة  نظرت   : املوضوع  مرحلة 

املشتكية واحلكومية الرتكية خبصوص النقاط التالية : 
أ- عدم استنفاد طرق الطعن الداخلية : ادعت احلكومة الرتكية بأن املشتكية مل تستنفذ هذه 
الطرق، وهو ما سبق أن عرضناه آنفا. لكن احملكمة األوروبية ردت هذا اإلدعاء موضحة بأن املشتكية 
استنفدت هذه الطرق، عمال مبا نصت عليه الفقرة األوىل من املادة ]] من االتفاقية األوروبية، وهو ما 

سبق أن أكدت عليه احملكمة يف املرحلة الشكلية من الدعوى.
ب- مخالفة المادة 9 من االتفاقية األوروبية : كررت املشتكية ما سبق أن عرضته يف املرحلة 
الشكلية من أن منعها من ارتداء احلجاب خيالف أحكام هذه املادة. وأنكرت احلكومة الرتكية، من جهتها، 
خمالفة هذه األحكام، يف حني أوضحت احملكمة األوروبية بأن املادة 9، وعلى الرغم من محايتها حلرية 
التفكري والضمري والدين، وهي دعائم أساسية يف »جمتمع دميقراطي«، لكنها ال حتمي كل عمل أو تصرف 
متليه ديانة أو عقيدة ما، كما أهنا ال حتمي احلق يف التصرف باإلمكان العامة بشكل ميليه معتقد ما. ومن 
الواجب على احملكمة أن تبحث فيما إذا كان هناك »تدخال« يف ممارسة احلق الذي نصت عليه هذه 
املادة 9، وعما إذا كان هذا احلق«جييزه القانون«، والتحقق من كون هذا التدخل مشروعا، وعما إذا كان 

»ضروريا« يف جمتمع دميقراطي كما نصت على ذلك الفقرة ] من املادة 9.
ارتداءها  بأن  املشتكية  أوضحت   : الدينية  الشعائر  ممارسة  حرية  في  »تدخل«  وجود  ج- 
للحجاب يعّد قاعدة دينية، وهي »عادة متبعة«. وأن منعها من ارتداءه وطردها من اجلامعة يشكل تدخال 
بأن األنظمة  الرتكية هذه االدعاءات موضحة  الدينية. ودحضت احلكومة  يف حريتها مبمارسة شعائرها 
اجلامعية تعّد جزءا من القانون الداخلي فيما يتعلق بلباس الطالب. كما أن هذه األنظمة هي من مبادئ 
القانون الدويل، وأن املادة 9 ال جتيز رفض املثول للتشريعات الوطنية اليت تعتمد عليها أصال االتفاقية 
األوروبية ليتم وضع أحكامها موضع التنفيذ ويتم تطبيقها يف الدول األطراف باالتفاقية بشكل عام وحمايد.

تعرضت  املشتكية  أن  على  يدل  ال  القضية  ملف  بأن  من جهتها،  األوروبية،  احملكمة  وأوضحت 
إلجراءات تأديبية نتج عنها طردها النهائي من اجلامعة لعدم تقيدها بالقواعد اخلاصة باأللبسة اجلامعية. 
كما أن املشتكية ال تطعن يف العقوبات التأديبية اليت نزلت حبقها. والسؤال الذي تطرحه هذه القضية 
على هذه احملكمة يتعلق فقط بالقرار الذي اختذته اجلامعة بتاريخ ]99]/]/]] وتطبيقاته. وخلصت 
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احملكمة بأن اإلجراءات اليت اختذت يف حق املشتكية واليت ختضع لبس احلجاب اإلسالمي لتعليمات تتعلق 
بارتدائه، وأماكن ارتداءه يف اجلامعات، يعّد تدخال يف حق املشتكية مبمارسة شعائرها الدينية.

د- هل هذا التدخل »نص عليه القانون«؟ : ادعت املشتكية بأن التدخل يف ممارسة شعائرها 
الدينية مل »ينص عليه القانون«، ألن منعها من ارتداء احلجاب يف اجلامعة يفتقر لسند قانوين، وأن هذا 
الرتكية.  الدستورية  احملكمة  الجتهادات  اجلامعية،  السلطات  قبل  من  خاطئ،  تفسري  على  يعتمد  املنع 

وطعنت بالطبع احلكومة الرتكية يف ادعاءات املشتكية.
وأوضحت احملكمة األوروبية، من جهتها، بأن عبارة »نص عليه القانون« ال تتعلق فقط باإلجراءات 
اليت مت اعتمادها، ولكن يتعلق أيضا بنوعية القانون موضع اخلالف، حيث جيب أن يكون هذا القانون يف 
متناول اجلميع، ومتت صياغته بشكل حمدد وواضح. وترى احملكمة، وبعد اإلطالع على املادة ]] املؤقتة 
من القانون الرتكي رقم ]]]]، والذي اعتمد عليه قرار منع لبس احلجاب بتاريخ ]99]/]/]]، بأن 
هذا القانون واضح وحمدد. ورأت احملكمة بأن كان على املشتكية أن تقدر، وبعد انتساهبا جلامعة استنبول، 

بأنه سيتم منعها من حضور احملاضرات إذا استمرت بوضع احلجاب.
هـ - هل يسعى القانون لتحقيق »هدف مقبول«؟ : أوضحت احلكومة الرتكية بأن تدخلها يف 
موضوع اللباس اجلامعي يهدف لتحقيق »هدف مقبول«، أال وهو محاية مبدأ العلمانية، وحقوق اآلخرين 
وحرياهتم. ومل تعرتض املشتكية على فكرة أن التدخل يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة ] من املادة 9 من 
االتفاقية األوروبية. وأكدت احملكمة، من جهتها، بأن ما قامت به احلكومة الرتكية يسعى لتحقيق غايات 

أساسية هدفها محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم، ومحاية النظام العام.
من  جزءا كبريا  األوروبية  احملكمة  : خصصت  ديمقراطي«  مجتمع  في  »ضروري  التدخل  ز- 

حيثيات حكمها ملعرفة ما إذا كان التدخل يف ممارسة الشعائر الدينية »ضروري يف جمتمع دميقراطي«.
فقد أوضحت املشتكية بأن التدخل يف حقها يف ممارسة شعائرها الدينية يعّد يف نظرها أمرا خطريا وأنه 
جيب أن يكون هناك مربر جدي جييز فعال هذا التدخل. فهي كمسلمة حترتم دينها حني قامت بارتداء 
احلجاب حسب تعاليم هذا الدين، وأهنا مل هتاجم ومل تعتد على املبادئ الدستورية للدولة الرتكية ومن بينها 

مبدأ العلمانية، وهي تؤكد بأن قيامها بارتداء احلجاب ال يشكل أي هتجم أو حتد ديين.
و ترى املشتكية بأن احلكومة الرتكية مل تثبت بأن لبس املشتكية للحجاب خالل سنوات دراستها 
األربعة يف جامعة )بورسا( والفرتة الالحقة لذلك قد سبب أي هتديد للنظام العام يف اجلامعة. وأضافت 
بأنه ال توجد يف تركيا أية جامعة أو معهد عايل للدراسات ميكن هلا أن تتابع دارستها فيه وهي مرتدية 

للحجاب.
و أكدت املشتكية كذلك بأن اجملتمع الرتكي مع احرتامه ملبدأ العلمانية إال أنه ال يعارض ارتداء 
احلجاب وأن هذا األخري ال ميثل أي هتديد ملبادئ اجلمهورية وحقوق اآلخرين وال يعّد حبد ذاته معارضا 

ملبدأ العلمانية وحياد التعليم.
الرتكيات، وهي  املسلمات  النساء  املعاملة يف حق  بأن هناك متييز يف  أيضا  املشتكية  و أوضحت 
تشري إىل أن االتفاقية األوروبية حتظر أي متييز، هذا من جهة. وهي تعتقد، من جهة ثانية، بأن من حق 
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الطالبات املسلمات أن يستفدن من معاملة خاصة. وأعطت املشتكية مثاال أوضحت فيه بأن احلكومة 
الرتكية مل متنع اليهود من وضع »الطاقية« وال املسيحيات من وضع الصلبان، وأن رسالة اجمللس األعلى 
اليت قدمها  قبول طلبات اإلجازات  اجلامعية  السلطات  الذي يطلب من   [/[/[00[ بتاريخ  للتعليم 

الطالب اليهود مبناسبة أعيادهم يشكل متييزا مارسته هذه السلطات.
و ردت احلكومة الرتكية، من جهتها، على هذه االدعاءات موضحة بأن هناك حدودا للحق يف 
ممارسة الشعائر الدينية، وأن االجتهادات القضائية الوطنية والدولية أخذت دائما بعني االعتبار ضرورة 

احملافظة على حياد اخلدمات العامة.
و أكدت بأن مبدأ العلمانية هو شرط أساسي لدميقراطية تعددية وليربالية وأن هناك أسبابا معينة 
جتعل من مبدأ العلمانية مبدأ هاما بالنسبة للجمهورية الرتكية قياسا لبقية البلدان، كما أن تطبيق هذا املبدأ 
جيعل من تركيا البلد املسلم الوحيد الذي يطبق الدميقراطية الليربالية أسوة بالبلدان الغربية، كما أن محاية 

الدول العلمانية هو شرط أساسي لتطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف تركيا.
كما قامت احلكومة الرتكية بتحليل ما دفعت به املشتكية من أن احلجاب اإلسالمي هو واجب 
يفرضه القرآن الكرمي، موضحة بأنه من الصعب التوفيق بني الواجب الديين واحلرية ألهنما خمتلفني. كما 
أهنا عرضت ملختلف أنواع احلجاب الذي يتم ارتداؤه يف أفغانستان أو إيران لتخلص بأنه من الصعب 

التوفيق مع هذا التنوع بني الواجب الديين ومبدأ حياد التعليم العام.
و أوضحت هذه احلكومة بأن ارتداء احلجاب غري حمظور يف اجملالس اخلاصة واألماكن العامة، وميكن 
ارتداؤه خارج املدارس. ولكنه ممنوع يف أماكن التعليم العام، واليت تقدم خدمات عامة، حيث جيب احرتام 
مبدأ العلمانية واحلياد. و أكدت بأن احلجاب يف تركيا أصبح يرمز للتعاطف مع احلركات الدينية األصولية 

اليت هلا أهداف سياسية واليت تشكل هتديدا حلقوق املرأة.
و ترى احلكومة بأن طلب السماح القانوين بارتداء احلجاب يف أماكن اخلدمات العامة يعين طلب 
تفضيل ديانة ما )واملقصود هنا الديانة اإلسالمية(، مما يعين تعدد األنظمة القانونية وهو ما ستحكم به 
احملكمة األوروبية كمخالف لالتفاقية األوروبية )وذكرت احلكومة الرتكية يف هذا اخلصوص باجتهادات 
احملكمة األوروبية خبصوص الدعوى اليت سبق أن رفعها أمامها حزب الرفاه الرتكي(. وذكرت احلكومة بأن 
هناك قواعد حمددة يف الشريعة اإلسالمية تتعلق بالقانون اجلنائي، واحلدود، وحقوق املرأة وهو ما خيالف 

مبدأ العلمانية ومواد االتفاقية األوروبية.
و بينت احلكومة الرتكية بأن املشتكية قد اختارت دراسة الطب وهو جمال يتطلب منها احرتام قواعد 
حمددة للنظافة ال تتناسب مع واجباهتا الدينية احملافظة اليت ستدفع هبا بتطبيق معاملة مميزة يف حق املرضى 

من الرجال.
و أوضحت أخريا احلكومة الرتكية يف جلسة احملكمة بتاريخ ]00]/]]/9]، بأن سلطات جامعة 
اسطنبول قد وضعت قواعد خاصة بالطالب امللتحني والطالبات احملجبات يف اجلامعة نتيجة شكاوى 
للجماعات  املنتسبني  الطالب  طرف  من  ضغوط  من  حبقهم  ميارس  ما  بسبب  الطالب  بعض  قدمها 
الراديكالية، وأن منع  الدينية. وأن احلرم اجلامعي كان مسرحا للتصادم بني خمتلف اجلماعات  األصولية 
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ارتداء احلجاب سيسمح باحملافظة على حياد اجلامعات.
بدأت احملكمة األوروبية، بعرض وجهة نظرها، وبالتأكيد على أنه ميكن احلد أو تقييد حرية ممارسة 
الشعائر الدينية أو املعتقدات اخلاصة يف جمتمع دميقراطي تتعايش فيه خمتلف الديانات وذلك هبدف التوفيق 

ما بني خمتلف املصاحل واجلماعات وضمان حرية املعتقد لكل فرد.
وذكرت هذه احملكمة باجتهاداهتا القضائية السابقة وكيف أنه جيوز حلكومة دولة طرف يف االتفاقية 
اآلخرين  حقوق  محاية  على  األخري  هذا  أثر  إذا  اإلسالمي  احلجاب  ارتداء  حق  من  حتد  أن  األوروبية 
وحرياهتم، واألمن والنظام العام، وأعادت احملكمة لألذهان، يف هذا اخلصوص، قرارها يف قضية )دحالب( 

اليت سبق أن تعرضنا هلا آنفا بالتفصيل.
و أوضحت احملكمة بأن مبدأ العلمانية هو أحد األسس اليت تقوم عليها اجلمهورية الرتكية اليت حترص 
اختذهتا  اليت  اإلجراءات  احملكمة  وتفهمت  والدميقراطية.  اإلنسان،  واحرتام حقوق  القانون،  سيادة  على 
اجلامعة، خبصوص اللباس يف اجلامعة، وما ميكن أن ميثله من رموز، وملنع بعض اجلماعات األصولية الدينية 
من ممارسة ضغوط على طالب ال يدينون بنفس دين هذه اجلماعات أو ال ميارسون شعائرهم الدينية، 

وذلك عمال مبا نصت عليه الفقرة ] من املادة 9 من االتفاقية األوروبية.
و نبهت احملكمة األوروبية إىل أن السلطات الوطنية يف كل دولة طرف يف هذه االتفاقية هي أفضل، 
من القاضي الدويل، لتقدير احلاجة الختاذ بعض اإلجراءات أو اعتماد القوانني اليت تبدو ضرورية واليت 
يعود هلذه  بأنه  األوروبية، علما  االتفاقية  تنص عليها  اليت  احلقوق  بالتدخل يف ممارسة حق من  تسمح 

احملكمة تقدير موافقة هذه اإلجراءات والقوانني ملا هتدف إليه هذه االتفاقية.
و ترى هذه احملكمة بأن دور املشرع الوطين يتزايد عندما يتعلق األمر بعالقة الدولة الطرف يف االتفاقية 
مع الديانات اليت متارس على أراضيها واليت ميكن أن تؤثر على االجتاه الدميقراطي هلذه الدولة، ومن هنا 
تأيت أمهية حتقيق التوازن بني خمتلف املصاحل : حقوق اآلخرين وحرياهتم، السالم الوطين، متطلبات النظام 

العام والتعددية.
و يعود للدول األطراف يف االتفاقية تقدير ما تراه مناسبا فيما يتعلق بارتداء الرموز الدينية يف املدارس، 
وهو ما خيتلف من دولة إىل أخرى حسب العادات الوطنية، طاملا أنة ال يوجد بعد لدى الدول األوروبية 
مفهوم موحد ملتطلبات »محاية حقوق اآلخرين«، و«النظام العام«. كما ذكرت احملكمة بأن نطاق التعليم 
الوقت الذي ال جيب أن تؤثر فيه هذه  يتطلب إجراءات تنظيمية، مع عدم استبعاد رقابة أوروبية، يف 
اإلجراءات على مبدأ التعددية، وال تنتهك احلقوق اليت كرستها االتفاقية األوروبية، وال أن تلغي كلية احلق 

يف ممارسة الدين أو املعتقد.
و قامت احملكمة األوروبية، بعد هذا العرض العام، ويف مرحلة الحقة، بتقدير »الضرورة« اليت دفعت 
باحلكومة الرتكية الختاذ اإلجراءات املذكورة تاريخ ]99]/]/]] واملتعلقة بلباس املشتكية وما ترتديه يف 
احلرم اجلامعي. وأوضحت احملكمة بأن مهمتها هي حتديد ما إذا كانت الدوافع وراء هذا التدخل مناسبة 

وكافية داخل النطاق الوطين.
 : مببدأين  يتعلق  الرتكية،  واحلكومة  املشتكية  بني  اخلالف،  موضوع  التدخل  بأن  احملكمة  ورأت 
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العلمانية واملساواة وأن هناك ترابط وتالحم بينهما.
و الحظت احملكمة بأن القضاء الرتكي، يف حكمه بتاريخ 9]9]/]/]، أكد على أن العلمانية يف 
تركيا من بني مبادئ أخرى تضمن القيم الدميقراطية ومبادئ محاية احلرية الدينية، واملساواة بني املواطنني 
أمام القانون. كما حتمي العلمانية األفراد من الضغوط اخلارجية، وأنه ميكن احلّد من حرية ممارسة املعتقد 
هبدف محاية هذه املبادئ والقيم. و اتفقت احملكمة األوروبية مع هذا املفهوم الرتكي للعلمانية، ورأت فيه 

احرتاما ملا تضمنه االتفاقية األوروبية، وحتمي املبادئ اليت تقوم عليها الدميقراطية يف تركيا.
تعكسه  ما  املرأة، وهو  يهتم حبماية حقوق  الرتكي  الدستوري  النظام  بأن  أيضا  احملكمة  والحظت 
اجتهادات هذه احملكمة، وأحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وأهداف منظمة جملس أوروبا من 
اعرتاف باملساواة بني اجلنسني، وهو ما أكدت عليه بدورها احملكمة الدستورية الرتكية كمبدأ أساسي يعتمد 

عليه الدستور الرتكي.
واعرتفت احملكمة األوروبية بأن معاجلتها ملوضع احلجاب اإلسالمي يتطلب منها معرفة تأثري ارتداء 
هذا الرمز على من ال يرتديه وهو ما ينعكس بالتايل على مبدأ محاية »حقوق اآلخرين وحرياهتم«، ومحاية 
»النظام العام« يف بلد حترص فيه غالبية سكانه على حقوق املرأة وعلى نظام علماين مع اعتناقها للديانة 
اإلسالمية. مما يعين بأن تقييدا معينا للحقوق ميكن أن يُفهم بقصد احملافظة على »ضرورات اجتماعية 
أساسية« هتدف للحفاظ على هذا املبدأ يف الوقت الذي أصبح هلذا الرمز الديين، ومع مرور األعوام، بُعدا 

سياسيا كما أوضح ذلك القضاء الرتكي.
بأن هناك مجاعات سياسية متطرفة حتاول أن تفرض على  ومل يغب عن أذهان احملكمة األوروبية 
اجملتمع كله رموزها الدينية ومفاهيمها االجتماعية اليت تقوم على قواعد دينية. وذكرت احملكمة بأنه سبق 
هلا أن أوضحت بأن دولة طرفا يف االتفاقية األوروبية جيوز هلا أن تتخذ إجراءات ضد مثل هذه اجلماعات، 
ولكن مع مراعاة أحكام هذه االتفاقية. وهي ترى بأن اإلجراءات موضوع اخلالف يف هذه القضية تدخل 
التعددية يف  مبدأ  تسعى حلماية  وأهنا  آنفا،  واليت ذكرهتا  املشروعة  األهداف  ذات  اإلجراءات  إطار  يف 

اجلامعات.
برر  الذي  هو  الرتكية  الدستورية  احملكمة  فسرته  العلمانية كما  مبدأ  بأن  األوروبية  احملكمة  وتتفهم 
منع ارتداء الرموز الدينية يف اجلامعات. كما تتفهم هذه احملكمة بأن ارتداء هذه الرموز مثل احلجاب 
اإلسالمي يعّد خمالفا ملبادئ التعددية، واحرتام حقوق اآلخرين وحرياته، وخباصة املساواة بني املرأة والرجل 

أمام القانون.
والحظت هذه احملكمة بأن اإلجراءات اليت اختذت تشمل كل أنواع األلبسة مهما كانت وهي ترمز 

إىل أديان أو معتقدات، ومل ختص واحدا دون آخر.
الرتكي. وأن اختالف تطبيق  للدستور  يعّد خمالفا  وترى احملكمة األوروبية بأن احلجاب اإلسالمي 
اإلجراءات اليت اختذت يف حقه من جامعة إىل أخرى ال يربر خمالفة هذه اإلجراءات والقيام بارتدائه، كما 
ال حيول بني سلطات اجلامعات وحقها يف منعه، وال حيول ذلك دون أن متارس احملاكم اإلدارية صالحياهتا 

مبراقبة هذه اإلجراءات.
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وخلصت احملكمة األوروبية بأنه اعتمادا على ما سبق أن عرضته، وبالنظر ملا ُيرتك للدول األطراف يف 
االتفاقية األوروبية من جمال لتنفيذ التزاماهتا، فإهنا تقرر بأن اإلجراءات اليت اختذهتا جامعة استنبول واليت 
حدت من ارتداء احلجاب اإلسالمي وما تبعه من إجراءات تعّد مقبولة يف حدود املبادئ واألهداف اليت 

تعترب »ضرورية يف جمتمع دميقراطي«.
بتاريخ  قضاة،  سبعة  من  املؤلفة  غرفتها  عن  الصادر  احلكم  يف  األوروبية  احملكمة  أخريا  وحكمت 

]00]/]/9]، مبا يلي : 
رد الدفوع االستثنائية للحكومة الرتكية.. ]
ال يوجد أي انتهاك ألحكام املادة 9 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.. ]
[ . ،9 املادة  مع  جمتمعة  و]]  و0]،   ،[ املواد  فيها خبصوص  النظر  يتم  دفوع  أي  يوجد  ال 

وخبصوص املادة ] من الربوتوكول األول امللحق باالتفاقية األوروبية.
 قضية الحسكي : 

أندن  املغريب احلسني احلسكي من داخل سجن  املواطن  به  بناء على طلب تقدم  القضية  أقيمت 
ببلجيكا بتاريخ ]] ديسمرب ]00].

وكانت السلطات البلجيكية قد حكمت على احلسني احلسكي يف ]00]/]0/]] بتهمة الدخول 
املغربية«  املقاتلة  إىل بلجيكا بوثائق مزورة، واالنتماء إىل تنظيم إرهايب حيمل اسم »اجلماعة اإلسالمية 
بعدما ثبت تلقيه لتدريبات يف معسكرات القاعدة يف أفغانستان ما بني ]99] و ]99] كما جرى 
اهتامه بالتورط يف تفجريات ]] مايو ]00] يف الدار البيضاء وذلك بناء على حماضر إ استماع قدمها 
القضاء املغريب ألربعة مغاربة اهتموا احلسكي بكونه مسؤول جلنة األمن باجلماعة وأنه أشرف رفقة آخرين 
على إعادة هيكلة اجلماعة. بعد دراسة القضية أصدرت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان حكمها يوم 
] سبتمرب ]]0] والذي نشرته يوم ]] سبتمرب من الشهر نفسه ويفسر الدالئل القانونية اليت اعتمدهتا 
العتبار حكم القضاء البلجيكي ضد احلسني احلسكي غري منصف بل وجيب تعويضه خبمسة آالف يورو.

البلجيكي مل يكن  القضاء  أن  الصادر عنها  احلكم  اإلنسان يف  األوروبية حلقوق  احملكمة  وتعتمد 
منصفا العتماده على تقارير وحماضر قضائية صادرة عن السلطات املغربية وأن التقارير الدولية الصادرة 
عن منظمات كربى وعن األمم املتحدة تؤكد وجود تعذيب يف هذا البلد وخاصة يف امللفات السياسية 

وذات الطابع اإلرهايب.

الفقرة الثانية : مستقبل المحكمة في ظل المشاكل األوروبية و تهاطل الشكاوي.
يف الوقت الذي تتسبب أزمة الديون األوروبية احلالية يف حتطيم الثقة العامة باملؤسسات السياسية 
واالقتصادية يف القارة، يتوقع املرء من القادة األوروبيني أن يعملوا على تعزيز أكرب عدد ممكن من رموز 
التكامل  جموهرات  إحدى  تشمل  بأن  اخلطر  لدائرة  القادة  أولئك  فقد مسح  ذلك،  من  وبداًل  االحتاد. 
األورويب يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، وهي احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان. وخالفاً لالحتاد 
األورويب، الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، واحملاصر منذ فرتة طويلة بعجزه الدميقراطي، فإن حمكمة حقوق 
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اإلنسان األوروبية حتظى بشعبية واسعة. ففي عام ]]0]، طلب أكثر من 0] ألف شخص مساعدهتا. 
ويف سبيل ختليص حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية من هذا العبء الثقيل، فقد اقرتحت بعض الدول 

األعضاء تغيريات قد تضعفها، ولو من دون قصد.
بعد تأسيسها يف أعقاب احلرب، أصبحت احملكمة رمزاً اللتزام أوروبا باحلكم وفقاً للقانون، ال القوة، 

من خالل صون احلق يف احلياة واملعاملة اإلنسانية وحرية التعبري واحلصول على حمام.
أوروبا. وحني  يتجاوز حدود  األوروبية  اإلنسان  تأثري حمكمة حقوق  فإن  الصائبة،  آلرائها  نظراً  و 
تتحدث سرتاسبورغ، يصغي القضاة واحملامون يف خمتلف أرجاء العامل.ومع ذلك، فإن مستقبل احملكمة 
معرض خلطر شديد. وباعتبارها الوسيلة غري املتحيزة الوحيدة اليت حتول دون استغالل السلطة يف بعض 
البلدان، فإن هذه احملكمة تغرق بالشكاوى، اليت يصدر أكثر من %0] منها من روسيا وتركيا وايطاليا 

ورومانيا وأوكرانيا.
وجيادل البعض بأن احلل األمثل هلذا الفيضان من القضايا هو تقليص صالحيات احملكمة. ولكن 
هذا النهج ال يبدو حكيماً. وقال رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون، على سبيل املثال، خماطباً اجلمعية 
الربملانية جمللس أوروبا إن القرارات الوطنية »جيب ان تعامل باحرتام«، أي جيب أن ختضع لرقابة قضائية 
أقل. وباملثل، فقد دعا مسئولون كبار آخرون إىل فرض قيود جديدة على القضايا اليت حيق للمحكمة أن 

تنظر فيها.
و يعتمد احلد من تدفق الشكاوى، يف املقام األول، على بذل احلكومات مزيداً من اجلهد لرتسيخ 
سيادة القانون يف الداخل، وإن كان ال بد من إرغامها على ذلك. وتعد أحكام احملكمة اجلازمة وامللزمة، 

واليت يلزم كثري منها احلكومات بتعويض الضحايا، من أكثر األدوات فعالية ملمارسة ضغوط بناءة.
و عالوة على ذلك، فإنه ال بد من إعطاء اإلصالحات التشريعية اليت سنت يف عام 0]0] الوقت 
واملوارد الالزمة لنجاحها. ويقر اجلميع بأن حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية حترز تقدما يف احلد من تراكم 

الطلبات املعلقة.
و بالتأكيد، فإنه ال وجود حملكمة تصيب يف مجيع قراراهتا، أو ترضي مجيع األطراف. ولكن حىت 
احلكومات الدميقراطية ترتكب يف بعض األحيان أخطاء كبرية. ويبدو أن بعض القادة السياسيني أكثر 
انشغااًل من أن يروا املصلحة األكرب املتمثلة يف احلفاظ على مؤسسة أوروبية حتظى باإلعجاب على نطاق 
واسع. وعلى الرغم من أن العواصم األوروبية تناقش مشروع قانون معني، فإن دور مجاعات اجملتمع املدين 
ال يزال مبهماً. ومن الضروري أن يبادر أولئك الذين حيظون بأكرب حصة من حمكمة حقوق اإلنسان 

األوروبية، أي شعوب أوروبا، إىل املشاركة الفعالة يف هذه املناقشات.
و يف زمن تكبله القيود املالية، يصدر قضاة احملكمة ما يزيد على 000] حكم سنوياً، لقاء مبلغ 
يقل عن تكاليف ميزانية منشورات االحتاد األورويب. وبعد مرور نصف قرن على والدهتا، تقدم حمكمة 
حقوق اإلنسان األوروبية خدمة عامة ال تقدر بثمن، ليس فقط لألوروبيني، ولكن لكل من يهتم حبقوق 

اإلنسان يف أي مكان.



اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

107 || معهد جنيف حلقوق اإلنسان 

مراجع الفصل االول من الباب الثاني :

بتاريخ 	  املعتمدة  االنسان  حلقوق  االوروبية  االتفاقية   : الرسمية  والوثائق  النصوص   -  [
0]9]/]]/]0 وبروتوكوالهتا االضافية االربعة عشرة 

] - د. عبد العزيز محمد سرحان، االتفاقية االوروبية حلماية حقوق االنسان واحلريات االساسية..	 
دار النهضة القاهرة ]]9]. 

] – د. دنداني ضاوية، ضرورة تدعيم احلماية الدولية حلقوق االنسان، اطروحة لنيل دكتوراة الدولة 	 
اجلزائر ابريل ]99]، ]]] ص.

] – زيدان لوناس، الضمانات الدولية حلقوق االنسان يف وقت السلم، اطروحة لنيل دكتوراة الدولة 	 
يف القانون اجلزائر 0]0].

•	 5	–	Cohen-jonathan	(G)	،	La	convention	européenne	des	droits	de	
l’homme،	Economia	–	PUAM،	1989،	616	p.

•	 6-J.-F.	VILLEVIEILLE،	«	la	ratification	par	la	France	de	la	Convention	
européenne	des	droits	de	l’homme	»،	Annuaire	Français	de	Droit	
International،	1973،	p.	924

•	 7-J.Velu،	 R.Ergec،	 La	 Convention	 européenne	 des	 droits	 de	
l’homme،	Bruxelles،	Bruylant،	1990،	para.	724،	p.	604.



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 108 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

الفصل الثاني : حمكمة العدل األوروبية

تعترب حمكمة العدل األوروبية أعلى هيئة قضائية لالحتاد األورويب، فقد مت انشاؤها سنة ]]9]، 
ويوجد مقرها بلوكسمبورغ]]0]].، وهي خمولة بالنظر يف القضايا ذات العالقة بالقوانني اليت جييزها االحتاد 
التنفيذية وجملس الوزراء وحكومات الدول  األورويب. كما أهنا تنظر يف القرارات املتخذة من قبل اهليئة 
األعضاء واملنظمات اخلاصة، وتقرر مدى خضوعها ألنظمة االحتاد وقوانينه. وميكن للمحكمة أيضا النظر 
يف القضايا املثارة من قبل الدول األعضاء، أو من اهليئة التنفيذية، أو جملس الوزراء، أو املؤسسات أو 

املواطنني.
إضافة ملهامها تلك، تقوم احملكمة بتفسري قوانني ولوائح االحتاد األورويب، فيما يتعلق بالقضايا احملالة 
عليها من احملاكم الوطنية، كما متتلك صالحية إلغاء األحكام الصادرة عن احملاكم الوطنية. وتعد قرارات 

احملكمة ملزمة لكل األطراف مبا يف ذلك الدول األعضاء.
وتشكل محاية حقوق األفراد يف االحتاد األورويب إحدى األولويات اليت هتتم هبا احملكمة املذكورة، 
باإلضافة إىل عالقات اإلحتاد جبواره يف اجلنوب املتوسطي، ذلك أن تزايد القضايا املعروضة أمام أنظار 
الوحدة  ترسيخ  املؤسسة يف  تلعبه هذه  الذي  الدور  أمهية  تعكس جبالء  اليت  املظاهر  أهم  احملكمة، من 
قوانني االحتاد األوريب، خاصة مع  للدول األعضاء مع  الوطنية  التشريعات  األوربية، من خالل مالءمة 
اإلصالحات اليت أدخلت على صالحياهتا يف إطار مراجعة منظومة عمل املؤسسات األوربية، مبقتضى 
معاهدة لشبونة اليت دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ] دجنرب 009]. وتنظر هذه احملكمة يف حوايل 00] 
قضية سنويا، من أمهها ما يتعلق باهلجرة واللجوء وكذا امللفات املرتبطة بعالقات الدول األعضاء مع دول 

اجلوار جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط]]0]].
تفسري  خالل  من  القانون،  احرتام  ضمان  مهمة  األوروبية  العدل  مبحكمة  أنيطت  نشأهتا،  فمنذ 
احرتام  األوروبية وفرض  املؤسسات  أعمال  مراقبة شرعية  األوربية، وذلك عن طريق  االتفاقيات  وتطبيق 
القانونية  القواعد  بتفسري  التكفل  باإلضافة إىل  املعاهدات،  املفروضة مبوجب  الدول األعضاء اللتزاماهتا 
لإلحتاد األوريب، بناء على طلب احملاكم الوطنية، فهي بذلك تشكل السلطة القضائية العليا لإلحتاد، وذلك 
 le droit( من خالل قيامها بتعاون مع احملاكم الوطنية، بالتأويل والسهر على تطبيق القانون األورويب

.)communautaire
فأمهية هذا املوضوع، تكمن على املستوى النظري يف كونه حياول إلقاء الضوء على عمل إحدى 
الفاعلني اإلقليميني يف ميدان محاية حقوق اإلنسان، خاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن هذه احملكمة تعترب 
نتاجا للصريورة التارخيية اليت عرفها العمل الوحدوي األوريب، وهو ما سيمكننا من تبيان املوقع الذي حتتله 
مسألة محاية احلقوق داخل النسق املؤسسايت لإلحتاد، أما على املستوى التطبيقي فإلقاء نظرة على خمتلف 

http : //fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_justice_de_l’Union_europeenne : 0] عن املوقع االلكرتوين[

http : //www.dw.de /تنامي-دور-حمكمة-العدل-األوروبية-يف-حياة-األوروبيني-وجوارهم-املتوسطي /a-[[[[[0[ [0[
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القضايا اليت نظرت فيها هذه اهليئة القضائية، سيمكننا ال حمالة من الوقوف على تكريس هذه احملكمة 
إلحدى ركائز املمارسة الدميقراطية، أال وهي محاية حقوق اإلنسان، رغم أن جمال عملها يف هذا الباب 
يقتصر فقط على محاية احلقوق اليت تالمسها املعاهدات الناشئة يف إطار اإلحتاد األورويب أو اليت يشملها 
جمال عمل إحدى مؤسساته، ومن مث ميكن القول بأن التطرق هلذه التجربة يبقى ذو بعد تربوي أكثر منه 

.)contenu pédagogique( تكويين
يتعلق هبيكلة  األول،  املبحث  أساسيني،  مبحثني  إىل  تقسيمه  املوضوع، سيتم  لتناول هذا  وعليه، 
حمكمة العدل األوربية، ليتم التطرق من خالل املبحث الثاين إىل صالحيات خمتلف مكوناهتا، مع اإلشارة، 
من خالل نفس املبحث، إىل كيفية مسامهة هذه احملكمة يف محاية حقوق اإلنسان داخل االحتاد األوريب، 
وذلك من خالل التطرق لبعض القرارات اليت أصدرهتا، واليت أصبحت تشكل اجتهادا قضائيا مستقال 

فيما خيص محاية حقوق اإلنسان، عرب تفسري قواعد القانون االحتادي.

املبحث األول : اهليكل التنظيمي حملكمة العدل األوروبية :
 

 [[000 حوايل  إنشائها  منذ  أصدرت  حيث  بلوكسمبورغ،  األوروبية  العدل  حمكمة  مقر  يوجد 
 le( العدل، واحملكمة االبتدائية وتدعى احملكمة قرارا، وتتكون من ثالت هيئات قضائية، وهي حمكمة 

tribunal(، وحمكمة الوظيفة العمومية.
فبتاريخ ]] أكتوبر ]]9]، اختذ اجمللس األورويب قرارا دخل حيز التنفيذ بتاريخ ] يناير 9]9]، مت 
مبوجبه انشاء حمكمة ابتدائية إىل جانب حمكمة العدل، تدعى احملكمة وهي عبارة عن درجة أوىل للتقاضي، 
هبدف ختليص حمكمة العدل من بعض القضايا، خاصة القضايا املتعلقة مبنازعات الوظيفة العمومية داخل 
مؤسسات االحتاد، وكذا الطعون املباشرة املقدمة من طرف اخلواص، مع اإلشارة إىل أن خلق درجتني من 

التقاضي، كان اهلدف منه هو تعزيز احلماية القضائية للمتقاضني.
وبتاريخ ] نوفرب ]00]، مت انشاء حمكمة أخرى تدعى حمكمة الوظيفة العمومية، متت اإلشارة إليها 
يف اتفاقية نيس املوقعة سنة ]00]، حيث نص فصلها ]]]، أ، على انشاء غرف قضائية للتخفيف 
من القضايا اليت تثقل كاهل احملكمة االبتدائية، قبل أن يقرر جملس االحتاد األورويب انشاء حمكمة مستقلة 
هلذا الغرض، وهي حمكمة الوظيفة العمومية، وذلك لتخليص احملكمة االبتدائية، من النظر يف النزاعات 

الناشئة بني خمتلف أجهزة اإلحتاد األورويب وموظفيها.

la cour de justice المطلب األول : محكمة العدل

اللغات، وميكن استعمال  أهنا متعددة  العامل، ذلك  الفريد يف  اللغوي  بنظامها  تتميز هذه احملكمة 
اللغات الرمسية للدول األعضاء يف اإلجراءات املسطرية، ضمانا للتواصل مع األطراف وكذا نشر  مجيع 
اجتهاداهتا القضائية يف مجيع هذه الدول، وبدخول اتفاقية لشبونة بتاريخ ] دجنرب 009] حيز التنفيذ، 



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 110 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

أصبح االحتاد األورويب حيظى بالشخصية املعنوية ويتمتع بالصالحيات اليت كانت خمولة سابقا للمجموعة 
األوربية، فقد أصبح القانون األورويب هو قانون االحتاد.

تتألف هذه احملكمة من ]] قاضيا و] حمامون عامون، حيث يتم تعيني القضاة واحملامون العامون، 
بناء على اتفاق مشرتك بني حكومات الدول األعضاء، بعد التشاور مع جلنة مكلفة بإبداء الرأي يف هذا 

الصدد، خاصة فيما يتعلق بتناسب أو مالءمة الشخص املقرتح مع مزاولة الوظيفة املطلوبة]]0]].
مدة انتداب هؤالء القضاة هي ] سنوات، قابلة للتجديد ويتم اختيارهم من من بني األشخاص 
الذين تتوفر فيهم شروط االستقاللية وكذا توفرهم على الشروط املطلوبة ملزاولة املهام القضائية العليا يف 
بلداهنم، ويعني القضاة من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس ملدة ] سنوات قابلة للتجديد، حيث يوكل إىل 
الرئيس تسيري أشغال احملكمة ورئاسة اجللسات واملداوالت املتعلقة هبيئات احلكم الكربى، يف حني يقوم 

نائبه مبساعدته يف مهامه والنيابة عنه يف حالة غيابه لسبب قاهر.
أما دور احملامني العامني فيتجسد يف تقدمي املساعدة للمحكمة، وذلك من خالل تقدمي استشارات 

القانونية تدعى »خالصات« حول القضايا الرائجة أمام احملكمة، وذلك بكل حياد واستقاللية.
الكتابة العامة للمحكمة يضطلع هبا كاتب الضبط، حيث يقوم بتسيري مرافقها حتت إشراف الرئيس.

تنعقد يف جلسة عمومية أو يف جلسة كربى )]]  أن  بالنسبة لطريقة عمل احملكمة، فهي ميكن 
قاضيا( أو يف إطار غرف مشكلة من ] أو ] قضاة.

تنعقد احملكمة يف جلسة عمومية يف حالة خاصة ينص عليها القانون األساسي للمحكمة، خاصة 
عندما يتعلق األمر باإلعالن عن استقالة الوسيط األورويب أو اإلقالة الفورية ملفوض أوريب ختلف عن القيام 
بالواجبات امللقاة على عاتقه، كما ميكن هلا أن تنعقد يف حالة ما إذا أقرت أن قضية ما تكتسي أمهية 

خاصة.
وتنعقد احملكمة يف جلسة كربى بناء على طلب من إحدى الدول األعضاء أو املؤسسات األوروبية 
األطراف وعندما يتعلق األمر بالقضايا املعقدة ذات األمهية اخلاصة. باقي القضايا يتم النظر فيها على 
مستوى الغرف املشكلة سواء من ] أو ] قضاة. رؤساء الغرف املشكلة من ] قضاة، ينتخبون ملدة ] 

سنوات يف حني أن رؤساء الغرف املشكلة من ] قضاة ينتخبون لسنة واحدة.

المطلب الثاني : المحكمة، محكمة ابتدائية كدرجة أولى للتقاضي

تتألف احملكمة من عدد من القضاة مساوي لعدد الدول األعضاء )]] قاضيا(، ويتم تعيينهم بناء 
على اتفاق مشرتك بني حكومات الدول األعضاء، بعد استشارة جلنة مكلفة بإبداء الرأي حول تناسب 
املرشح املقرتح مع املهمة اليت ستعهد إليه، وذلك ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويعني القضاة من 
بينهم رئيسا ملدة ثالث سنوات وكاتبا للضبط ملدة ] سنوات، مع اإلشارة إىل أنه يتعني على القضاة 

ممارسة مهامهم بكل حياد واستقاللية.

 /http : //curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024 : 0] عن املوقع االلكرتوين اخلاص مبحكمة العدل األوربية[
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على عكس حمكمة العدل، فاحملكمة ال تتوفر على حمامني عامني دائمني، بل ميكن وبصفة استثنائية، 
انتداب أحد القضاة للقيام مبهامهم.

بقاضي وحيد يف بعض  تبت  ] قضاة، كما  أو   [ احملكمة على شكل غرف مكونة من  تنعقد 
األحيان، إال أنه ميكنها االنعقاد على شكل غرفة كربى مكونة من ]] قاضيا أو يف جلسة عمومية، 
عندما يتعلق األمر بقضية تطرح تعقيدات قانونية أو تكتسي أمهية قصوى، مع العلم أن 0] يف املائة من 
القضايا اليت متت إحالتها على هذه احملكمة، مت الفصل فيها على مستوى غرفة مكونة من ثالث قضاة.

القضاة ملدة ثالث سنوات، وتتوفر احملكمة  الغرف املكونة من ] قضاة، من بني  ينتخب رؤساء 
على كتابة ضبط خاصة هبا، لكنها تعتمد يف باقي حاجياهتا اإلدارية واللغوية، على حمكمة العدل]]0]].

المطلب الثالث : محكمة الوظيفة العمومية

تتكون حمكمة الوظيفة العمومية التابعة لالحتاد األورويب من ]0 قضاة يعينهم اجمللس األورويب ملدة 
 0[ الرأي من طرف جلنة مكونة من  وإبداء  الرتشيح  اإلعالن عن  بعد  للتجديد،  قابلة  ست سنوات 
هلم  املشهود  القانونيني  أو  االبتدائية  احملكمة  أو  العدل  حملكمة  القدامى  األعضاء  بني  من  شخصيات 

بالكفاءة.
عند تعيينهم، حيرص اجمللس على أن تكون تركيبة حمكمة الوظيفة العمومية متوازنة جغرافيا، يعين أن 
تضمن متثيال جغرافيا ملختلف دول االحتاد، باإلضافة إىل ضمان حضور خمتلف األنظمة القانونية الوطنية.

يعني القضاة من بينهم رئيسا ملدة ]0 سنوات قابلة للتجديد.
األمر  يتعلق  ] قضاة، لكن عندما  العمومية على شكل غرف مكونة من  الوظيفة  تنعقد حمكمة 
بقضية صعبة أو تكتسي أمهية خاصة على املستوى القانوين، ميكن أن حتال القضية على اجللسة العمومية، 
باإلضافة إىل إمكانيتها النظر طبقا لنظامها املسطري اخلاص، يف بعض القضايا على شكل غرفة مشكلة 

من ] قضاة أو من قاضي وحيد.
يعني القضاة كاتبا للضبط ملدة ست سنوات. وحملكمة الوظيفة العمومية كتابة ضبط خاصة هبا، إال 

أنه ميكنها اللجوء إىل خدمات حمكمة العدل، خاصة يف امليدانني اإلداري واللغوي.

املبحث الثاني : صالحيات حمكمة العدل األوروبية : 

المطلب األول : صالحيات وطريقة اشتغال محكمة العدل 

الصالحيات : 
/http : //curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024 : 0] عن املوقع االلكرتوين اخلاص مبحكمة العدل األوربية[
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لكي تقوم هذه احملكمة مبهامها على أحسن وجه، مت متتيعها بصالحيات قضائية ميكن ممارستها 
كما يلي : 

le renvoi préjudiciel : 1-1 اإلحالة من أجل الضرر
تعمل حمكمة العدل بتعاون مع احملاكم الوطنية للدول األعضاء، على تطبيق قانون االحتاد األوريب، 
ولضمان تطبيق فعلي ومتناسق للتشريع األورويب وجتنب كل تفسري خمتلف بشأنه، ميكن للقضاة الوطنيني، 
ويف بعض احلاالت، يتعني عليهم اللجوء إىل حمكمة العدل قصد تدقيق بعض النقاط املتعلقة بتفسري قانون 

اإلحتاد، وبالتايل التثبت من مدى مالءمته مع مقتضيات القانون الداخلي. 
وميكن ان تتعلق اإلحالة من أجل الضرر أيضا مبراقبة صحة فعل من األفعال الناجتة عن قانون اإلحتاد 
األوريب، ففي هذه احلالة ال جتيب احملكمة مبجرد رأي، ولكنها تقوم بإصدار قرار أو أمر قضائي معلل، 
حيث تصبح احملكمة الوطنية املعنية بالقرار، ملزمة بفحوى التفسري الصادر عن حمكمة العدل، كما يصبح 

القرار املذكور ملزما جلميع حماكم الدول األعضاء اليت طلب رأيها يف قضايا مماثلة.
فمن خالل هذا النوع من الدعاوى، ميكن كذلك ألي مواطن أوريب أن يطلب تدقيق قواعد االحتاد 
املتعلقه به، فرغم أن هذا النوع من القضايا ال ميكن إثارهتا إال من طرف احملاكم الوطنية، إال أن مجيع 
األطراف املعنية من دول أعضاء ومؤسسات االحتاد، ميكن أن يشاركوا يف املسطرة اجلارية أمام حمكمة 
العدل؛ عن طريق هذا النوع من القضايا، ومت التأكيد واإلعالن على جمموعة من مبادئ القانون األوريب، 

رغم إثارهتا من طرف حماكم وطنية ابتدائية.
le recours en manquement : 2-1 دعوى االنتهاك

هذا النوع من الدعاوى خيول حملكمة العدل مراقبة احرتام الدول األعضاء اللتزاماهتا الناجتة عن القانون 
االحتادي )droit communautaire(، فطلب رأي احملكمة ينتج عن مسطرة أولية تتم مباشرهتا 
املؤاخذات  على  اإلجابة  فرصة  بالقضية،  املعنية  العضو  للدولة  تعطي  واليت  األوربية،  اللجنة  من طرف 
املوجهة إليها، ويف حالة عدم إعطاء هذه املسطرة ألي نتيجة خبصوص وضع حد لالنتهاك أو التجاوز، 

ميكن آنذاك مباشرة دعوى االنتهاك من أجل خرق قواعد القانون األورويب أمام حمكمة العدل.
هذه الدعوى ميكن مباشرهتا سواء من طرف اللجنة األوروبية وهي احلالة اجلاري هبا العمل يف أغلب 
التجاوز، فعلى  العدل على  الدول األعضاء، ففي حالة وقوف حمكمة  احلاالت، أو من طرف إحدى 
الدولة الفاعلة أن تضع له حدا فورا ودون أي تأخر، ويف حالة مراجعة احملكمة من طرف اللجنة األوروبية 
على أساس أن الدولة املعنية مل تقم بأي إجراء لتطبيق قرارها، تقوم احملكمة آنذاك بفرض غرامة جزافية 

على الدولة املعنية.
le recours en annulation : 3-1 دعوى اإللغاء

من خالل هذه الدعوى يقوم الداعي بطلب إلغاء عمل من أعمال مؤسسة أو جهاز من أجهزة 
االحتاد األوريب، فمحكمة العدل هي املختصة ابتدائيا يف هذا النوع من القضايا، حيث تبت يف ما ميكن 
أن تثريه دولة عضو يف حق الربملان األورويب أو اجمللس األورويب )باستثناء ما يتعلق باملساعدات املوجهة 
اختصاصات جهاز  من  واليت هي  التنفيذ،  أو صالحيات   dumping األسواق  إغراق  للدول وكذا 
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قضائي آخر يدعى احملكمة كما سنرى الحقا(.
تقيمها إحدى مؤسسات اإلحتاد ضد مؤسسة  اليت  الدعاوى  أيضا يف  النظر  العدل  ميكن حملكمة 

أخرى، كما ميكن أيضا للخواص أن يباشروا هذا النوع من الدعاوى.
le recours en carence : 4-1 دعوى عدم التصرف

ختتص حمكمة العدل مبراقبة شرعية عدم حترك مؤسسات االحتاد أو ختلف أحد أجهزهتا عن القيام 
باملهام املنوطة هبا، وال ميكن إثارة هذه الدعوى إال بعد دعوة املؤسسة املعنية بالتحرك.

عندما يتم الوقوف على عدم شرعية نسيان إحدى املهام امللقاة على عاتق مؤسسة من مؤسسات 
االحتاد، من خالل ختلفها عن القيام بوظيفتها، يتعني عليها فورا وضع حد هلذه احلالة، من خالل القيام 

بالتدابري الالزمة.
صالحية النظر يف هذا النوع من القضايا تقتسمها حمكمة العدل مع احملكمة االبتدائية، حسب نفس 

املعايري املتعلقة بدعوى اإللغاء.
le pourvoi : 5-1 الطعن

جيوز حملكمة العدل النظر يف الطعون املتعلقة ببعض النقاط القانونية ضد القرارات واألوامر الصادرة 
عن احملكمة االبتدائية، وعندما تكون القضية جاهزة للحكم، ميكن حملكمة العدل أن تفصل بنفسها يف 
النزاع، ويف احلالة املضادة، تقوم بإحالتها على احملكمة، اليت تصبح ملزمة بالقرار الصادر عن حمكمة العدل 

يف إطار الطعن.
le réexamen : 6-1 إعادة الفحص

يف  بالطعون  يتعق  فيما  االبتدائية،  احملكمة  عن  الصادرة  القضايا  يف  بالنظر  العدل  حمكمة  ختتص 
القرارات الصادرة عن حمكمة الوظيفة العمومية، لكن فقط يف حاالت استثنائية ينص عليها نظام حمكمة 

العدل التابعة لالحتاد األوريب.
المسطرة : 

كيف ما كان نوع القضية، تنقسم املسطرة إىل مرحلتني، مرحلة كتابية ومرحلة شفوية تكون عمومية، 
إال أنه جيب التمييز بني املسطرة يف الطعون املباشرة وبني املسطرة يف اإلحالة من أجل الضرر. ففي اإلحالة 
من أجل الضرر، تقوم احملكمة الوطنية بإحالة الدعوى على حمكمة العدل، خبصوص التفسري أو التأكد من 
صحة إحدى مقتضيات قانون االحتاد األوريب، على شكل قرار قضائي طبقا للقواعد املسطرية الوطنية، 
وبعد ترمجته إىل مجيع لغات دول االحتاد من طرف املصلحة املكلفة بالرتمجة هبذه احملكمة، تقوم كتابة 

الضبط بتبليغه إىل األطراف املعنية بالقضية وكذا إىل مجيع دول ومؤسسات اإلحتاد.
كما تقوم أيضا بنشر إعالن باجلريدة الرمسية لالحتاد األوريب، يبني أطراف القضية وموضوعها، وبذلك 

يبقى أمام األطراف والدول األعضاء واملؤسسات، شهرين لتبليغ احملكمة مبالحظاهتم حول املوضوع.
في الدعاوى المباشرة : 

تضع احملكمة يدها على القضية بناء على شكاية موجهة إىل كتابة ضبطها، اليت تقوم بدورها بنشر 
إخبار يتعلق بالدعوى باجلريدة الرمسية لالحتاد األوريب، مع تبيان دفوعات و خالصات الشاكي، كما 
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يتم يف نفس الوقت تبليغ الشكاية إىل الطرف املشتكي به، لتبقى أمامه مدة شهر واحد لإلدالء مبذكرته 
اجلوابية. مبجرد االنتهاء من املسطرة الكتابية، ميكن لألطراف، داخل أجل ثالث أسابيع التعبري عن رغبتهم 

يف انعقاد جلسات للمرافعة، مع تعليل ذلك.
المسطرة الضررية االستعجالية : 

يتعلق  فيما  خاصة  مقتضب،  أجل  يف  القضية  يف  النظر  العدل  حملكمة  ختول  املسطرة  هذه   
بالقضايا احلساسة املرتبطة مبجال احلريات واألمن والعدالة و التعاون األمين والقضائي، يف امليادين املدنية 

واجلنائية وقضايا التأشريات واللجوء واملتعلقة حبرية جتوال األشخاص.
القضايا اليت تسري عليها هذه املسطرة، يتم فحصها من طرف غرفة مشكلة من ] قضاة   
واجلزء الكتايب من املسطرة يتم بطريقة إلكرتونية وخمتزلة يف مدهتا ويف عدد الفاعلني املسموح هلم بإبداء 

مالحظات مكتوبة، مع اإلشارة إىل أن غالبية الفاعلني يتدخلون يف املرحلة الشفوية اليت تعترب ضرورية.

المطلب الثاني : موقع محكمة العدل داخل النظام القضائي لالتحاد األوروبي 

تعترب حمكمة العدل اهليئة القضائية اخلاصة باالحتاد األورويب واجملموعة األوروبية للطاقة النووية. فمن 
خالل اجتهادها القضائي، أكدت حمكمة العدل على ضرورة قيام القضاة الوطنيني واإلدارات بالتطبيق 
الكامل لقوانني االحتاد يف جمال صالحياهتم، وكذا واجب محاية احلقوق املعرتف هبا للمواطنني من خالل 
هذه القوانني، مع اإلشارة إىل عدم تطبيق مقتضيات القانون الداخلي للدول األعضاء اليت تتعارض مع 
القانون االحتادي، سواء كانت سابقة أو الحقة هلذا القانون، وذلك طبقا ملبدأ مسو قانون االحتاد األورويب 

على القوانني الوطنية للدول األعضاء.
وقد اعرتفت احملكمة أيضا مببدأ مسؤولية الدول األعضاء فيما خيص خرق قانون االحتاد، والذي 
يشكل من جهة، عنصرا أساسيا لتعزيز محاية احلقوق املكفولة للخواص يف قانون االحتاد األوريب، ومن 
جهة أخرى، عامال من شأنه أن يساهم يف تنزيل هذه القواعد على أرض الواقع من لدن الدول األعضاء.

فخرق هذه القواعد قد يفتح اجملال أمام ميالد التزامات بالتعويض واليت تشكل يف بعض األحيان 
عبأ ثقيال على املالية العامة للدول، مع العلم أن كل خرق لدولة عضو لقوانني االحتاد، ميكن أن يكون 
موضوع دعوى أمام احملكمة ويف حالة عدم تنفيذ قرار للمحكمة يقر بوجود انتهاك معني، ميكنها أن حتكم 
بعقوبة على الطرف املنتهك. ويربز الدور اهلام حملكمة العدل يف محاية حقوق اإلنسان من خالل التطور 

الذي عرفه اجتهادها القضائي.
املبادئ األساسية اليت كرسها االجتهاد القضائي للمحكمة : 

العدل  أصدرهتا حمكمة  اليت  القرارات  بعض  على  الضوء  تسليط  الفقرة سنحاول  هذه  من خالل 
األوربية، قصد تبيان مدى مسامهتها يف محاية حقوق اإلنسان.

 ،[9[[ الصادر سنة   van gend et los فان جند ولوس املتعلق بشركة  قرارها  من خالل 
أدخلت احملكمة مبدأ األثر املباشر لقانون االحتاد األورويب بالدول األعضاء، وهو ما يسمح للمواطنني 
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األوربيني، بالدفع مباشرة بقوانني االحتاد يف مواجهة حماكمهم الوطنية.
فشركة النقل فان جند ولوس، اليت تقوم باسترياد السلع من أملانيا إىل هولندا، كان يتوجب عليها 
أداء الرسوم اجلمركية، اليت اعتربهتا منافية لقواعد اتفاقية السوق األوروبية املشرتكة، اليت متنع على الدول 

األعضاء يف االتفاقية، الزيادة يف هذه الرسوم أثناء عالقاهتا التجارية البينية.
 ،CEE هذه القضية أثارت التنازع بني القانون الداخلي وقواعد اتفاقية السوق األوروبية املشرتكة
وبناء على طلب تقدمت به حمكمة هولندية، فصلت حمكمة العدل يف هذا النزاع عندما تبنت مبدأ األثر 
أمام  القانون األورويب  املباشر حلقوقها كما حيفظها  الضمان  الشركة من االستفادة من  لتمكن  املباشر، 

احملكمة الوطنية.
droit commu-( ليقر بسمو قانون االحتاد األورويب Costa 9] أتى قرار كوسطا[[  سسنة

nautaire( على القانون الداخلي، حيث قامت حمكمة إيطالية بطلب رأي حمكمة العدل فيما إذا كان 
القانون اإليطايل لتأميم قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، يتالءم ومقتضيات قواعد اتفاقية اجملموعة 
االقتصادية األوربية، فكانت مناسبة كرست فيها هذه احملكمة مسو قانون االحتاد األوريب، حيث عللت 

قرارها خبصوصية النظام القانوين االحتادي، الذي جيب أن حيظى بتطبيق موحد يف مجيع دول االحتاد.
األوروبية  العدل  فرانكوفيتش Francovitche طورت حمكمة  قرار  ]99]، ومن خالل  سنة 
إحدى أهم املفاهيم األساسية، ويتعلق األمر مبسؤولية الدولة العضو أمام اخلواص فيما يتعلق بانتهاك قواعد 
االحتاد األوريب، ومنذ ذلك التاريخ أصبح املواطنون األوربيون بإمكاهنم التقدم بدعوى التعويض ضد دوهلم 

يف حالة خرقها لقوانني االحتاد األوريب.
من خالل هذه القضية أقدم مواطنان إيطاليان، يدين هلما مشغلهما املفلس ببعض التعويضات،على 
رفع دعوى تثري ختلي الدولة اإليطالية عن الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة بتطبيق مقتضيات قانون االحتاد األورويب 
املرتبطة حبماية العمال يف حالة عدم وفاء مشغلهم باحرتام حقوقهم؛ فبعد طلب رأيها من طرف حمكمة 
إيطالية، أقرت حمكمة العدل بضرورة متتيع اخلواص باحلقوق اليت سلبت منهم، حتت طائل عدم وفاء الدولة 
بالتزاماهتا املتعلقة حبفظ مصاحلهم، طبقا لقواعد القانون األوريب، ومن مث فتحت الباب لدعوى التعويض 

يف حق الدولة نفسها )](.

المطلب الثالث : دور المحكمة في حياة المواطن األوروبي

من بني آالف القرارات الصادرة عن احملكمة، خاصة املتعلقة بدعوى رفع الضرر، فأغلبيتها كانت هلا 
آثار هامة على احلياة اليومية ملواطين االحتاد األوريب، ومن بني أهم القرارات ميكن ذكر ما يلي : 

حرية تنقل السلع : 
منذ أن صدر قرار كاسيس دو دجيون Cassis de Dijon سنة 9]9]، املتعلق حبرية تنقل 
السلع، أصبح من حق التجار استرياد أي سلعة من باقي دول االحتاد، شريطة أن يتم انتاجها وتسويقها 
بطريقة شرعية، دون وجود أي مانع أو سبب ضروري ملنعها، مثل ما يتعلق بتدابري محاية الصحة واحملافظة 
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على البيئة بالدولة اليت ستستهلك فيها هذه السلعة.
حرية تنقل األشخاص : 

من بني القرارات اليت مت إصدارها يف هذا املوضوع، هناك قرار كراوس Kraus الذي صدر سنة 
]99]، حيث أقرت احملكمة من خالله، أن وضعية مواطن أوريب حاصل على دبلوم جامعي للسلك 
الثالث حصل عليه يف دولة أخرى من دول االحتاد ميكنه من الولوج بسهولة إىل مهنة أو نشاط اقتصادي، 
ينظمها قانون االحتاد األورويب حىت يف اجلانب املتعلق بعالقته مع دولته األصل، وهكذا إذا ما أرادت دولة 
عضو إخضاع استعمال هذا الدبلوم يف تراهبا لرخصة إدارية، يتعني أن تكون مسطرة الرتخيص، هتدف 

فقط إىل التثبت من أن هذه الشهادة مت تسليمها بطريقة قانونية ال غري.
حرية الحصول على الخدمات العمومية : 

سنة 9]9]، أصدرت حمكمة العدل قرارا يتعلق هبذا املوضوع، ويتعلق األمر بسائح بريطاين تعرض 
لالعتداء مبيرتو باريس بفرنسا، أصيب على إثره جبرح بليغ، وبعد طلب رأي حمكمة العدل من طرف 
حمكمة فرنسية، فقد أقرت أنه باعتباره سائحا فمن حقه احلصول على خدمات خارج بلده وذلك انطالقا 
بناء على اجلنسية، الذي يقره قانون االحتاد األوريب، ومن مث فله احلق يف نفس  التمييز  من مبدأ عدم 

.)Cowan التعويض الذي يكفله القانون ملواطن فرنسي يف مثل حالته )قرار كوان
من  حمكمة  من  إحالة  على  بناء   Cohl اسم كوهل  حتت   [99[ سنة  صدر  آخر  قرار  يف 
اللوكسمبورغ، صرحت حمكمة العدل األوروبية بأن إقرار تشريع وطين بعدم أحقية مؤمن له يف التعويض 
الدول  أنه مت إعفاؤه من هذه املصاريف يف دولة أخرى من  عن مصاريف طب األسنان، حتت ذريعة 

األعضاء، يشكل جتاوزا غري مربر أمام مبدأ حرية االستفادة من اخلدمات.
قرار آخر أتى يف نفس السياق وهو قرار ديكر Decker صدر سنة ]99]، أقرت احملكمة من 
خالله بأن رفض تعويض شخص عن مصاريف شراء نظارات اقتناها من اخلارج )داخل اجملال اجلغرايف 

للدول لألعضاء( يشكل حاجزا غري مربر أمام تطبيق مبدأ حرية تنقل السلع.
المساواة في المعاملة والحقوق االجتماعية : 

يف هدا اإلطار ميكن ذكر قرار ديفرين Defrenne، الذي صدر سنة،]]9] بناءا على دعوى 
أقامتها مواطنة بلجيكية تعمل كمضيفة للطريان، أثارت من خالهلا التمييز الذي ينهجه جتاهها مشغلها 
من حيث الراتب الذي حتصل عليه مقارنة مع زمالئها الذكور، وقد أقرت احملكمة يف هذه احلالة بأن 
قاعدة االتفاقية اليت تنص على املساواة يف الرواتب بني الذكور واإلناث يف نفس العمل، يكتسي تطبيقها 

طابعا فوريا.
فبتفسريها لقواعد القانون األورويب املتعلقة باملساواة من حيث املعاملة بني الرجال والنساء، سامهت 
حمكمة العدل يف محاية النساء من التسريح املرتبط باحلمل، وقد بتت احملكمة يف قضية مماثلة سنة ]99]، 
حيث مت تسريح امرأة حامل عن العمل لعدم قدرهتا على القيام مبهامها بسبب احلمل، فقضت بأن هذا 
التسريح منايف لقانون االحتاد األوريب، معتربة بأن تسريح امرأة عن العمل خالل فرتة احلمل بسبب غياهبا 
.) Brown الناتج عن بعض األمراض املرتبطة باحلمل، يعترب متييزا ممنوعا ومبنيا على اجلنس )قرار براون
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قرار آخر يتعلق حبماية احلقوق االجتماعية وهو قرار بيكتو BECTU، الصادر سنة ]00]، 
قضت من خالله حمكمة العدل بأن احلق يف اإلجازة السنوية املؤدى عنها، حق اجتماعي يتمتع به مباشرة 

كل عمال االحتاد األوريب، طبقا لقوانني االحتاد وال ميكن حرمان أي عامل منه.
هذا القرار صدر عندما قامت أقدمت النقابة الربيطانية بيكتو على االحتجاج على قانون بريطاين 
توجيهات  وجود  ذريعة  السنوية، حتت  اإلجازة  من  املدة  قصري  عقد  مبوجب  املستخدمني  العمال  حيرم 

directives احتادية تقضي بضرورة إعداد وقت العمل.
الحقوق األساسية : 

اعتربت حمكمة العدل األوروبية محاية احلقوق األساسية ضمن املبادىء العامة اليت تسهر على ضماهنا 
ومن مث فقد سامهت بشكل كبري يف جتويد املقاييس املرتبطة حبماية هذه احلقوق.

وقد استلهمت يف هذا اإلطار من التقاليد الدستورية املشرتكة بني الدول األعضاء وكذا املعايري الدولية 
حلماية حقوق اإلنسان، خاصة االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.

ميثاق  وتفسري  تطبيق  العدل،  من حق حمكمة  أصبح  التنفيذ،  حيز  لشبونة  معاهدة  دخول  فمنذ 
احلقوق األساسية لإلحتاد األورويب الصادر بتاريخ ]0.]].000] والذي تعطيه اتفاقية لشبونة نفس 

القيمة القانونية كباقي املعاهدات.

le tribunal : 2 صالحيات المحكمة االبتدائية-
ختتص احملكمة بالنظر يف القضايا التالية : 

الدعاوى المباشرة املقدمة من طرف األشخاص الذاتيني أو املعنويني، ضد أعمال أو قرارات  -
املؤسسات واألجهزة واملنظمات التابعة لإلحتاد األورويب أو ضد األعمال التنظيمية اليت ختصهم 
مباشرة وال حتتوي على تدابري تنفيذية، كما ميكن هلا أن تنظر يف الدعاوى املتعلقة بعدم بت 
مؤسسات االحتاد األورويب يف قضية ما، على سبيل املثال دعوى مرفوعة من طرف شركة ضد 

قرار اللجنة األوروبية الذي يفرض عليها مبوجبه غرامة ؛
الدعاوى المرفوعة من طرف الدول األعضاء ضد اللجنة األوربية ؛ -
الدعاوى المرفوعة من طرف الدول األعضاء ضد المجلس األوروبي فيما خيص األعمال  -

إىل  باإلضافة   ،)dumping( التجارية  احلماية  وتدابري  الدول  إىل  الدعم  بتقدمي  املرتبطة 
األعمال اليت ميارس مبقتضاها صالحياته التنفيذية ؛

دعاوى التعويض عن األضرار النامجة عن مؤسسات اإلحتاد األورويب أو أحد وكالئه ؛ -
من  - صراحة  عليها  التنصيص  مت  واليت  األوربي،  االتحاد  عقود  بتنفيذ  المتعلقة  الدعاوي 

اختصاص احملكمة ؛
الدعاوى المتعلقة بالعالمات االتحادية )marques communautaires( ؛ -
العمومية  - الوظيفة  بقرارات حمكمة  يتعلق  فيما  القانونية،  المسائل  على  المقتصرة  القضايا 

التابعة لإلحتاد األوريب؛
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الدعاوى المرفوعة ضد قرارات المكتب االتحادي لألنواع النباتية، وكذا الوكالة األوروبية  -
للمنتجات الكيميائية.

ميكن استئناف األحكام الصادرة عن احملكمة، داخل أجل شهرين، وبصفة استثنائية بالنسبة للمسائل 
القانونية، أمام حمكمة العدل.

المسطرة : 
تتوفر هذه احملكمة على نظامها املسطري اخلاص، فاملسطرة أمامها تتم على مرحلتني، مرحلة كتابية 
و أخرى شفوية. تفتح املسطرة مبجرد توصل كتابة الضبط بالشكاية املكتوبة املرفوعة من طرف حمامي أو 
وكيل معني هلذا الغرض، لتقوم احملكمة بعد ذلك بنشر إعالن النقط األساسية للشكوى جبميع اللغات 

الرمسية للدول األعضاء، باجلريدة الرمسية لالحتاد األوريب.
يقوم بعد ذلك كاتب الضبط بإخبار الطرف املشتكى به مبضمون الشكاية، مع إعطائه أجل حمدد 
من طرف  للجواب  القابل  الرد  على  التعقيب  إمكانية  أيضا  الشاكي  وللطرف  اجلوابية  مبذكرته  لإلدالء 
يعللون  األوريب،  االحتاد  هيئات  هيئة من  أو  أو جهاز  لكل شخص  أنه  إىل  اإلشارة  مع  به،  املشتكى 
االحتاد  مؤسسات  أو  األعضاء  الدول  إحدى  أو  احملكمة  أمام  املرفوع  للنزاع  حل  إجياد  يف  مصلحتهم 
األوريب، احلق يف التدخل يف املسطرة من خالل اإلدالء مبذكرة ترمي إىل مساندة أو معارضة اخلالصات 

اليت أدىل هبا أحد أطراف الشكاية، واليت متكنهم من اإلجابة عليها.
ويف احلاالت األخرى، للمتدخل أن يديل مبالحظاته خالل مرحلة املسطرة الشفوية، وفيما خيص 
هذه املرحلة )املسطرة الشفوية(، تنعقد جلسة عمومية يقوم خالهلا القضاة مبساءلة ممثلي األطراف، ليقوم 
القاضي املقرر بتحرير تقرير يلخص فيه الوقائع املدىل هبا واحلجج اليت يدعم هبا كل طرف ادعاءاته، مع 

اإلشارة إىل أن هذا التقرير يتم وضعه رهن إشارة العموم باللغة اليت جرت هبا املسطرة.
يقوم القضاة باملداولة حول مشروع القرار الذي يعده القاضي املقرر، قبل النطق به يف جلسة عمومية.

املسطرة أمام احملكمة االبتدائية معفية من األداء باستثناء واجبات احملامي املسموح له بالرتافع أمام 
حمكمة من حماكم إحدى الدول األعضاء، والذي بواسطته يتمكن أطراف الشكاية من التقاضي أمام 
هذه احملكمة. بالنسبة لألشخاص الذاتيني غري القادرين على أداء املصاريف، ميكن هلم طلب املساعدة 

القضائية.
المسطرة االستعجالية : 

للمحكمة يف  الفعل موضوع االدعاء، لكن ميكن  تنفيذ  أمام احملكمة ال توقف  املرفوعة  الدعاوى 
بعض األحيان إيقاف التنفيذ أو إصدار تدابري مؤقتة، غري أنه ال ميكن لرئيس احملكمة أو يف حاالت أخرى 
لقاض بصفته قاضي املستعجالت، النظر يف هذا النوع من الدعاوى بإصدار أمر قضائي معلل، إال إذا 

كان الطلب يستويف الشروط التالية : 
جيب أن يتبني أن الدعوى مؤسسة على إطار قانوين من حيث اجلوهر ؛

للطالب أن يثبت الطابع االستعجايل للتدابري املؤقتة الواجب اختاذها، واليت من دوهنا ميكن له  -
أن يتعرض لضرر جسيم غري قابل للجرب ؛
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التدابري املؤقتة جيب أن تأخذ بعني االعتبار توازن املصاحل بني األطراف وكذا الصاحل العام ؛ -
يكتسي هذا األمر طابعا مؤقتا وال ميكنه أبدا أن يشكل حكما مسبقا للقضية الرائجة أمام  -

احملكمة، إال أنه ال ميكن استئنافه أمام حمكمة العدل.
المسطرة السريعة : 

طابع  ذات  تعترب  اليت  القضايا  يف  بسرعة  اجلوهر  حيث  من  النظر  للمحكمة  املسطرة  هذه  ختول 
استعجايل خاص.

وميكن طلب هذه املسطرة من الطرف املشتكي أو املشتكي به على حد السواء.
النظام اللغوي : 

ميكن استعمال مجيع اللغات الرمسية لدول االحتاد يف تقدمي الشكوي )]] لغة رمسية( وتكون لغة 
العمومية فورا،  اللغة اليت قدمت هبا الشكوي. ويتم ترمجة املرافعات اليت جترى هبا اجللسة  املسطرة هي 
حسب احلاجيات، إىل خمتلف اللغات الرمسية لدول االحتاد األوريب. ويتداول القضاة يف القضية بدون 

اللجوء إىل مرتجم باللغة اليت يتقنوهنا مجيعا واليت تكون غالبا الفرنسية.
االجتهاد القضائي : 

منذ إنشائها إىل سنة ]00]، نظرت احملكمة يف 00]] قضية، غري أن اجتهادها القضائي عرف 
منوا مضطردا خاصة فيما يتعلق مبيدان امللكية الفكرية واملنافسة ومساعدات الدول.

 Houtala/( هوتاال  قرار  هناك  احملكمة  عمل  خيص  فيما  بالذكر  اجلديرة  القرارات  أهم  ومن 
conseil 1999(، املتعلق باحلق يف الوصول إىل املعلومة وإىل الوثائق، يف هذه القضية تقدمت السيدة 
متعلق بصادرات  تقرير  األورويب قصد احلصول على  اجمللس  إىل  بطلب  األوريب،  الربملان  هوتاال، عضو 
األسلحة، إال أن اجمللس دفع حبماية الصاحل العام فيما يتعلق بالعالقات الدولية، لرفض طلب الربملانية 
املذكورة، معتربا أن هذا التقرير يضم معلومات حساسة، واليت من شأن إفشائها االنعكاس على عالقات 

االحتاد األورويب مع الدول األخرى.
وكرد فعل منها، قامت السيدة هوتاال برفع دعوى لدى احملكمة، تطلب من خالهلا إلغاء رفض اجمللس 
األورويب لطلبها وهو ما استجابت له هذه اهليئة مستندة اىل القاعدة اليت تقول بـ«أنه حيق للعموم الولوج 
الواسع إىل الوثائق، باستثناء ما يتم تفسريه وتطبيقه على حنو ضيق«، ومن مث كان على اجمللس األورويب 
أن يبحث عن إمكانية للتحفظ أو استثناء بعض الصفحات اليت يرى أن من شأهنا أن تؤثر على عالقاته 

الدولية وبالتايل إمكانية تسليم جزء من التقرير، ونظرا ألنه مل يقم بذلك، فقراره بالرفض يعد الغيا.
صالحيات محكمة الوظيفة العمومية : 

ختتص حمكمة الوظيفة العمومية التابعة لالحتاد األورويب باملنازعات املتعلقة مبجال الوظيفة العمومية 
يف اإلحتاد، هذه الصالحية كانت متارسها سابقا حمكمة العدل، مث من طرف احملكمة ابتداء من تاريخ 

انشائها سنة 9]9].
مبقتضى  األورويب وموظفيه،  االحتاد  بني  النزاعات  ابتدائيا جبميع  العمومية  الوظيفة  وختتص حمكمة 
اتفاقية سري عمل االحتاد األوريب)TFUE( فهي تنظر يف حوايل 0]] قضية يف  الفصل 0]] من 
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السنة، لعدد موظفني يناهز 000]] شخصا.
هذه النزاعات ال تتعلق فقط بعالقات الشغل (الرواتب، الرتقيات، التأديب)، بل تتعداها إىل نظام 
احلماية االجتماعية للموظفني (األمراض، الشيخوخة، اإلعاقة، حوادث الشغل، التعويضات العائلية....

). وليس هلذه احملكمة احلق يف النظر يف القضايا الناشئة بني احلكومات الوطنية وموظفيها. وميكن ان 
تستأنف القرارات الصادرة عن هذه احملكمة يف أجل شهرين أمام احملكمة االبتدائية، لكن فقط يف القضايا 

اليت تطرح إشكاالت قانونية.
المسطرة : 

العدل  حملكمة  األساسي  النظام  مقتضيات  تنظمها  العمومية  الوظيفة  حمكمة  أمام  املسطرة  قواعد 
التابعة لإلحتاد األورويب باإلضافة إىل نظامها املسطري اخلاص، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح 

نونرب ]00].
ومتر املسطرة مبرحلتني : 

مرحلة كتابية : 
حتال الشكاية كتابيا من طرف حمامي على كتابة الضبط، اليت تقوم بفتح املسطرة حيث يقوم كاتب 
الضبط بتبليغ الشكاية إىل الطرف املشتكى به، لتبقى أمامه مدة شهرين لإلدالء مبذكرته اجلوابية اليت تبقى 

قابلة لألخذ والرد بني طريف النزاع.
المرحلة الشفوية : 

يف هذه املرحلة تنعقد جلسة عمومية يطرح خالهلا القضاة أسئلة على ممثلي األطراف ويف بعض 
األحيان على األطراف بعينها، ليقوم القاضي املقرر بتحرير تقرير متهيدي للجلسة يشري من خالله إىل 
العناصر األساسية للقضية واجلوانب اليت جيب على األطراف الرتكيز عليها خالل مرافعاهتم، ويوضع هذا 
التقرير رهن إشارة العموم بلغة املسطرة. ويتداول القضاة يف القضية بناء على مشروع القرار الذي يعده 

القاضي املقرر، ليتم النطق باحلكم يف جلسة عمومية.
وتعترب املسطرة أمام احملكمة معفاة من الرسوم، باستثناء واجبات احملامي الذي ميثل األطراف، إال 
أنه يف حالة ما إذا تعذر على أحد الطرفني أداءها، ميكن له أن يتقدم بطلب املساعدة القضائية. يف 
مجيع مراحل املسطرة، حىت أثناء وضع الشكاية، ميكن للمحكمة أن تتدخل من أجل دفع األطراف إىل 

الوصول إىل حل حيب.
الثالث  القضائية  هبيئاهتا  األوربية،  العدل  بني حمكمة  التمييز  إىل ضرورة  األخري  اإلشارة يف  جتدر 
املؤسسايت  اإلطار  داخل  قضائية  هيئة  أعلى  تعترب  األوىل  أن  ذلك  اإلنسان،  األوروبية حلقوق  واحملكمة 
لإلحتاد األوريب، ومهمتها تتمثل أساسا يف مراقبة احرتام القانون األورويب (الناتج عن االتفاقيات املربمة 
بني الدول ]] األعضاء) وتفسريه واإلشراف على تنفيذه، وكذا النظر يف الطعون املتعلقة بتطبيقاته، يف 
حني أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، تعترب حمكمة فوق وطنية، تأسست يف سنة 9]9]، مبوجب 
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وتعىن بدراسة الشكاوي املقدمة إليها خبصوص خرق إحدى الدول 
األعضاء حلقوق اإلنسان املنصوص عليها يف االتفاقية وبروتوكوالهتا كما الحظنا يف الفصل السابق، وميكن 
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أن يتقدم امامها بالشكوى أفراٌد أو دوٌل أعضاٌء أخرى، وللمحكمة أيضاً حق اإلفتاء فيها. وقد مت تبين 
االتفاقية برعاية جملس أوروبا، ومجيع أعضائه السبعة واألربعون. فهذه احملكمة ليست جزءاً من مؤسسات 
االحتاد األورويب، كما هو احلال بالنسبة للمحكمة األوىل، لكن هلا والية عامة فيما خيص محاية حقوق 
اإلنسان، ومن مث ميكن القول أن هاتني املؤسستني هلما دور متكامل يف ميدان محاية حقوق اإلنسان بأوربا

مراجع الفصل الثاني

االتفاقيات املتعلقة باشتغال االحتاد األورويب	 
 )Traité sur le fonctionnement de l’union européenne )TFUE 

واحملدثة للمجموعة األوروبية للطاقة النووية	 
 Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie  

atomique
النظام الداخلي حملكمة العدل األوربية	 

املواقع االلكرتونية : 
•	 http	 :	 //fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_justice_de_l’Union_eu-

ropeenne
•	 http	:	//www.dw.de
•	 http	:	//curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
•	 http	 :	 //www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-

france/justice-internationale/contentieux-international/cour-de-
justice-de-l-union/
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الفصل الثالث : احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان
تّعد احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان الضامن األفضل حلماية حقوق االنسان، فهي تضع هناية آلفة 
اإلفالت من العقاب، وتردع الظاملني وتعيد العدالة. كما أهنا متكن الضحايا من املطالبة بالتعويض، فهذه 
احملاكم من أكثر اهليئات القضائية الدولية سهرا على احرتام هذه احلقوق وحسن تطبيق الدول األطراف 
يف االتفاقيات اليت أسست هذه احملاكم لواجباهتا والتزاماهتا. وتأيت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان يف 
مقدمة هذه احملاكم اإلقليمية وأوسعها صالحيات بقصد حتقيق محاية فّعالة حلقوق اإلنسان يف الدول 

األعضاء يف منظمة الدول األمريكية.
باالتفاقية  بالتعريف  وسنبدأ  اإلنسان،  حلقوق  األمريكية  احملكمة  لبحث  الفصل  هذا  سنخصص 
األمريكية حلقوق اإلنسان اليت نصت على تأسيس هذه احملكمة األمريكية )املبحث األول(، لننتقل بعدها 

لتقدمي البناء اهليكلي و اختصاصات احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان )املبحث الثاين(.

املبحث األول : االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان كآلية اقليمية حلماية 
حقوق اإلنسان

المطلب األول : اعتماد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان

مت اعتماد االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف إطار ما يُعرف بالنظام األمريكي حلقوق اإلنسان 
اإلنسان  املتعلقة حبماية حقوق  والربوتوكوالت  واالتفاقيات،  اإلعالنات،  من  العديد  على  يعتمد  الذي 

وحرياته األساسية يف القارة األمريكية]]0]].
الثاين  االستشاري  االجتماع  أثناء  يف  اإلنسان  حلقوق  أمريكية  اتفاقية  اعتمـاد  فكرة  مناقشة  متت 
للمجلس األمريكي الذي انعقد يف مدينة ريودجيانريو )الربازيل( يف شهر نوفمرب ]]9]. وقدمت كل 
من حكوميت األوروغوي وشيلي مشاريع جديدة التفاقية أمريكية حلقوق اإلنسان، باإلضـافة إىل تلك اليت 

قدمت يف عام 9]9].
املنظمة هبدف إدخال  املشاريع إىل جملس  ]] على حتويل هذه  قراره  ووافق اجمللس األمريكي يف 
التعديالت الضرورية عليها كما اعتمدت هذه اللجنة على االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، حني قامت 

بتحضري مشروع االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان. 
و بعد أن وصلته مالحظات احلكومات وتعليقاهتا، وذلك يف الفرتة ما بني ] إىل 9]9]/]]/]]، 

]0] انظر حممد أمني امليداين، »املدخل إىل االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان« يف: دراسات يف احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان، الطبعة األوىل، 
منشورات مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، تعز، ]00]، ص 9]] وما بعدها.
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يف  وذلك  أمريكية  دولة   [[ قبل  من  النص  هذا  اعتمداجمللس  )كوستاريكا(،  خوسية  سان  مدينة  يف 
9]9]/]]/]]. وقد صادقت على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان وحىت ]] أكتوبر ]]0]م 

]] دولة]09]]، من أصل ]] دولة أعضاء يف منظمة الدول األمريكية]0]]].
وجديرا بالذكر أن املؤمتر الدويل األمريكي التاسع الذي انعقد يف مدينة )بوغاتا( الكولومبية اعتمد 
يف ]]9]/]/]، اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان وواجباته، وبذلك يكون قد مت اعتماد هذا اإلعالن 
األمريكي، والذي يعّد جزءا ال يتجزأ من النظام األمريكي حلماية حقوق اإلنسان، قبل أن تعتمد اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف ]]9]/]]/0]. ومارس اإلعالن األمريكي 

دورا هاما وفعاال يف محاية حقوق اإلنسان يف منظمة الدول األمريكية.

المطلب الثاني : مضمون الحقوق والحريات في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

أكدت الفقرة األوىل من ديباجة هذه االتفاقية األمريكية حرص الدول األمريكية على »أن تعزز، يف 
هذه القارة، ويف إطار املؤسسات الدميقراطية، نظاما من احلرية الشخصية والعدالة االجتماعية مبنيا على 

احرتام حقوق اإلنسان األساسية«. تقسم فصول االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان كما يلي :
الواجبات العامة

ينص الفصل األول من االتفاقية األمريكية يف املادة ] وعنواهنا »واجب احرتام احلقوق«، واملادة 
] وعنواهنا »اآلثار القانونيـة احمللية على أن االتفاقية األمريكيـة تلزم الدول األطراف فيها بضمان احلقـوق 
ويعين احرتام هذه احلقوق التزام كل دولة من هذه  واحلريات اليت نصت عليها واحرتامها أيضا]]]]].  
الدول والعاملني يف خدمتها، وعلى اختالف وظائفهم ومهامهم، بعدم انتهاك حقوق اإلنسان وحرياته. 
ويعين ضمان هذه احلقوق واحلريات، واجب االمتناع، أو القيام بكل ما ميكن أن يؤدي إىل انتهاك هذه 
الطرف يف  الدولة  لقضاء  الذين خيضعون  واملعنويني  الطبيعيني  األشـخاص  من طرف  واحلريات  احلقوق 
االتفاقية. ويعين هذا الواجب أيضا، الوقاية والتحقيق وإنزال العقاب على كل من خيالف احلقوق واحلريات 

املنصوص عليها.
09]  الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان هي: : األرجنتني، انتيغوا وباربوداس، إكوادور، أوروغوي، بارغواي، الربازيل، بنما، 

بوليفيا، بريو، جاميكا، مجهورية دومنيك، دومنيكا، السلفادور، سورينام، شيلي، غرانادا، غواتيماال، فنزويال، كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، 
نيكاراغوا، هاييت، هندوراس. وسحبت ترينداد وتوباغو تصديقها على االتفاقية يف ]99]/]/]]، ودخل هذا االنسحاب حيز التنفيذ يف 

.[[/[/[999

0]]  الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية هي: األرجنتني، انتيغوا وباربوداس، إكوادور، أوروغوي، باراغوي، الربازيل، برمودا، بليز، بنما، 
بورتو ريكو، هباماس، بوليفيا، بريو، ترينداد وتوباغو، جاميكا، مجهورية دومنيك، دومنيكا، سان فانسان وغراناديس، سان لويسا، سان كيتس 
ونيفيس، السلفادور، سورينام، شيلي، غرانادا، غواتيماال، غويانا، فنزويال، كندا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، نيكاراغوا، هاييت، 

هندوراس، الواليات املتحدة األمريكية.

]]]  تنص الفقرة األوىل من املادة األوىل من هذه االتفاقية األمريكية على ما يلي: »-]تتعهد الدول األطراف يف هذه االتفاقية بأن حترتم احلقوق 
واحلريات املعرتف هبا يف هذه االتفاقية وبأن تضمن لكل األشخاص اخلاضعني لواليتها القانونية املمارسة احلرّة والكاملة لتلك احلقوق واحلريات دون 
أي متييز بسبب العرق، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو اآلراء السياسية أو غري السياسية، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الوضع 

االقتصادي، أو املولد، أو أي وضع اجتماعي آخر«.



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 124 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

الحقـوق المدنية والسياسية
ويضم الفصل الثاين من االتفاقية األمريكية كل من املواد : احلق يف الشخصية القانونيـة، احلق   
عادلة، حترمي  احلق يف حماكمة  الشـخصية،  احلرية  والعبودية، حق  الّرّق  التعذيب، حترمي  احلياة، حترمي  يف 
القوانني الرجعية، احلق يف التعويض، حق اخلصـوصية، حرية الضـمري والدين، حرية الفكر والتعبري، حق 
اجلنسية، حق  الطفل، حق  التجمُّع، حقوق األسرة، احلق يف اسم، حقوق  الرّد، حق االجتماع، حق 

امللكية، حرية التنقُّل واإلقامة، حق املشاركة يف احلكم، حق احلماية املتساوية، حق احلماية القضائية.
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

خصص هلا الفصل الثالث من االتفاقية األمريكية واملكون من مادة واحدة وهي املادة ]] وعنواهنا 
)التنمية التدرجيية(. ونظرا ألمهية محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف دول منظمة الدول األمريكية، 
واالجتمـاعية  االقتصـادية  باحلقـوق  واخلاص  األمريكيـة  االتفاقيـة  إىل  املضاف  الربوتوكول  اعتماد  مت  فقد 

والثقافيـة لعام ]]9]، والذي دخل حيز التنفيذ يف 999]/]/]].

املبحث الثاني : البناء اهليكلي و اختصاصات احملكمة األمريكية حلقوق 
اإلنسان.

The Inter American Court of Hu-  اانبثقت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان
man Rights يف 9]9]/9/]، مبوجب املادة ]] من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، فقد 
نصت هذه املادة على آليتني ملراقبة تنفيذ الدول لاللتزامات الواقعة على عاتقها مبوجب هذه االتفاقية، 
ومها أواًل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها واشنطن )املواد ]] إىل ]] من اتفاقية سان جوزيه(، 
واليت مت اعتماد ميثاقها من قبل منظمة الدول األمريكية يف 0]9]/]/]]، مث أصبحت بعد دخول 
االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان أحد آليتها، وثانياً احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقرها مدينة 
سان جوزيه يف كوستاريكا )املواد ]] إىل ]] من االتفاقية ذاهتا(. وكانت اتفاقية سان جوزيه قد متمت 
بإلغاء عقوبة  املتعّلق   [[/[/[99[ التنفيذ يف  الذي دخل حيز   [/[/[990 بربتوكولني، األول يف 
اإلعدام، والثاين يف ]]9]/]]/]] الذي دخل حيز التنفيذ يف 999]/]]/]] وهو متعّلق باحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

المطلب األول :هيكلة المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان و اختصاصها.

كرست االتفاقية األمريكية موادها من ]] إىل ]] لعرض نظام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان. 
فاحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان إىل جانب اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان تعتربان اهليئتني اليت نصت 
عليها االتفاقية. واعتمدت احملكمة األمريكية، من جهتها، نظامها الداخلي أو األساسي والذي أصبح 
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ساري املفعول ابتداء من 0]9]/]/].
الدول  مواطين  بني  من  الشخصية،  بصفتهم  اختيارهم  يتم  قضاة،  سـبعة  من  احملكمة  تتألف هذه 
األعضاء يف منظمة الدول األمريكية، ومن بني اخلرباء الذين »يتمتعون بأعلى الصفات اخللقية ومشهود 
هلم بالكفاءة يف ميدان حقوق اإلنسـان، وميلكون املواصفات املطلوبة ملمارسـة أعلى الوظائف القضائية 
حبسب قانون دولة جنسيتهم أو الدولة اليت ترشحهم«، وال جيوز اختيار قاضيني من الدولة ذاهتا )املادة 
]] من االتفاقية(، الفقرة ] من املادة ] من النظام األساسي للمحكمة ]]]]]. وينتخب قضاة احملكمة 
رئيسا هلا، ونائبا للرئيس وملدة سنتني، كما جيوز إعادة انتخاهبم ملرة واحدة )الفقرة األوىل من املادة ]] 

من النظام األساسي(.
املطلقة  وباألغلبية  سري  باقرتاع  القضاة  هؤالء  األمريكية  الدول  ملنظمة  العامة  اجلمعية  وتنتخب 
ألصوات الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، من بني قائمة تضمن، على األكثر، 
ثالثة مرشحني لكل دولة على أن يكون واحدا منهم، على األقل، من مواطنيها )املادة ]] من االتفاقية(.

ويشغل هؤالء القضاة مناصبهم ملدة ست سنوات، وميكن إعادة انتخاهبم ولكن ملرة واحدة فقط، 
»غري أن والية ثالثة منهم تنتهي بعد انقضاء ثالث سنوات، ويتم حتدد أمساء هؤالء القضاة بقرعة جتريها 

اجلمعية العامة للمنظمة فور االنتهاء من االنتخاب« )الفقرة األوىل من املادة ]] من االتفاقية(. 
وأوضحت، املادة ]] من االتفاقية األمريكية، بأنه ميكن تعني ما يعرف باسم »قاض متمم« أو 
قاض خاص« من قبل دولة طرف فريق يف القضية املعروضة على احملكمة األمريكية، ولكن ال جيوز أن 

يكون هناك قاضيني متممني حيملون جنسية واحدة.
ويتمتع قضاة احملكمة األمريكية، منذ أن يتم انتخاهبم، وأثناء شغلهم ملناصبهم »باحلصانات اليت 
تشمل املمثلني الدبلوماسيني مبوجب القانون الدويل، وأثناء مباشرة وظائفهم – يتمتعون – باإلضافة إىل 
ذلك – باالمتيازات الدبلوماسية الالزمة ألداء واجباهتم« )الفقرة األوىل من املادة ]] من النظام األساسي 

للمحكمة(.
وأكدت كل من املادة ]] من النظام األساسي ضرورة عدم تعارض منصب قاضي احملكمة األمريكية 

مع مناصب وأنشطة أخرى ميكن أن يقوم هبا.
يتقدم باستقالته إىل رئيس احملكمة على أن تكون خطية، وال تصبح سارية  وجيوز ألي قاض أن 
املفعول إال إذا وافقت عليها احملكمة. كما يعود للمحكمة أن تقرر انعدام قدرة أحد قضاهتا على أداء 

وظائفه )الفقرتان ] و] من املادة ]] من النظام األساسي للمحكمة(.
ومت انتخاب أعضاء احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان واستكمال تأليفها يف عام 9]9] لتصبح 
بذلك اهليئة الثانية، بعد اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، اليت تسهر على احرتام حقوق اإلنسان وحرياته 

األساسية يف القارة األمريكية.
لغات المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسـان

]]]   تضمن احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، وحىت الشهر الثالث من عام ]00]، قضاة من البلدان التالية : انتيغوا وباربوداس، الربازيل، 
بريو، شيلي، فنزويال، كوستاريكا، املكسيك. ويرأس حاليا هذه احملكمة القاضي املكسيكي.
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أوضحت املادة 0] من قواعد اإلجراءات أمام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان واليت اعتمدت 
يف عام ]99]، بأن اللغات الرئيسية هلذه احملكمة هي لغات منظمة الدول األمريكية، مما يعين بأن هذه 
اللغات هي: اإلسبانية، واإلنكليزية، والربتغالية، والفرنسية. مع اآلخذ بعني االعتبار لغات قضاة احملكمة. 

وميكن يف بعض األحيان، القبول بلغة أحد أطراف النزاع كلغة عمل أمام احملكمة.
اختصاصات المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسـان

حدد القسم الثاين من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان هذه االختصاصات واليت هي على نوعني: 
اختصاص قضائي )أوال(، واختصاص استشاري )ثانيا(.

االختصاص القضائي
أوضحت املادة ]] من االتفاقية األمريكية، بأن للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان اختصاص 
قضائي ُملزم، وهو يشمل كل القضايا اخلاصة بتفسري هذه االتفاقية أو تطبيقها، ولكن بشرط » أن تعرتف 
الدول الفرقاء يف القضية - أو تكون قد سبق هلا أن اعرتفت« )الفقرة ] من املادة ]] من االتفاقية(. 

وحددت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، من جهة ثانية، جمموعة من الشروط تسمح مبمارسة 
هذا االختصاص القضائي، وهي:

أوال األطراف الذين حيق هلم التقدم إىل احملكمة األمريكية  
احملكمة  هذه  أمام  قضية  رفع  هلم  حيق  الذين  صفة  األمريكية  االتفاقية  من   [[ املادة  أوضحت 
األمريكية، وهم: الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية، واللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان. فال جيوز للفرد 

أو جملموعة من األفراد أو للمنظمات غري احلكومية رفع شكوى إىل هذه احملكمة األمريكيـة.
ثانيا طبيعة اختصاص احملكمة األمريكية  

أي  املادي  أو  املوضوعي  باالختصاص  األمريكية  احملكمة  على  املعروضة  القضية  تتعلق  أن  جيب 
مبخالفة أو انتهاك ألحكام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسـان.

ثالثا ضرورة استنفاد طرق الطعن الداخلية  
الداخلية  املادة ]] من االتفاقية األمريكية على ضرورة استنفاد طرق الطعن  الفقرة ] من  ركزت 

واملنصوص عليها يف املواد من ]] إىل 0] من هذه االتفاقيـة.
وتشبه شروط استنفاد طرق الطعن الداخلية أمام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان تلك املتبعة أمام 
اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، أي أن الدولة اليت تتنازل عن شرط استنفاد طرق الطعن الداخلية ال 
جيوز هلا أن تطالب به أمام احملكمة األمريكية إذا تعلق األمر بنفس القضية املعروضة على اللجنة وعلى 

احملكمة أيضا.
يقع،  الداخلية  الطعن  استنفاد طرق  إثبات  أن عبء  اإلجراءات، هو  بالفعل هذه  مييز  ما  ولكن 
بالدرجة األوىل، على عاتق الدولة املشتكى منها، وهو ما ميكن أن نعّده يف مصلحة املشتكي، ألن الدول 
حتاول أن تثبت دائما بأن املشتكى مل يستنفد طرق الطعن الداخلية لتطلب بالتايل رفض شكواه وتعيق 

بذلك تطبيق رقابة فعليـة على احرتام حقوق اإلنسـان ومنع انتهاكها.
االختصاص االستشاري
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أوضحت املادة ]] من االتفاقية األمريكية حلقـوق اإلنسـان بأنه »ميكن للدول األعضاء يف املنظمة 
استشارة احملكمة بشأن تفسري هذه االتفاقية أو أية معاهدات أخرى تتعلق حبماية حقوق اإلنسان يف 
الدول األمريكية«. ونالحظ هبذا الشكل أن استشارة احملكمة األمريكية غري مقتصر على الدول األطراف 
يف االتفاقية األمريكية فقط، بل حيق للدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية واليت مل تصادق بعد 
على هذه االتفاقية أن تستشري احملكمة فيما يتعلق هبذه االتفاقية أو أية اتفاقيات أخرى هتدف إىل محاية 

حقوق اإلنسان. 
وأشارت احملكمة األمريكية، من جهة ثانية، إىل أن هذا االختصاص االستشاري الذي تتمتع به ال 

يضاهيه أي اختصاص استشاري آخر تتمتع به حماكم إقليمية أخرى.
وأصدرت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان أول رأي استشاري يف عام ]]9]، وتتالت آرائها 

االستشارية، وكان آخرها يف ]00]/]]/]].
للجنة  مسحت  إذ  استشاري،  رأي  بطلب  إليها  التقدم  إمكانية  يف  األمريكية  احملكمة  وتوسعت 
األمريكية حلقوق اإلنسان بالتقدم إليها مبثل هذا الطلب مع العلم بأن املادة ]] ال تسمح هلذه اللجنة 
بالتقدم مبثل هذا الطلب. ويدلل هذا املوقف من قبل احملكمة األمريكية على حرصها بالسماح ملثل هذه 
اهليئة األساسية يف منظمة الدول األمريكية ويف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان بلعب دورها بتفسري 

أحكام هذه االتفاقية مبا يدعم خمتلف مواقفها يف نظام يسعى لتأمني محاية فعلية حلقوق اإلنسان.

المطلب الثاني: إجراءات النظر في القضية المعروضة على المحكمة األمريكية 
لحقوق اإلنسـان

نصت املواد من ]] إىل 0] من االتفاقية األمريكية على مراحل رفع قضية أمام احملكمة األمريكية 
حلقوق اإلنسـان، واليت ميكن أن نلخصها مبا يلي :

-1 مرحلة تلقي الشـكاوى : إذا قبلت اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسـان عريضة الشكوى املقدمة 
هذه  لتقدمي  معقولة  مهلة  وتعطيها  منها،  املشتكى  الدولة  حكومة  من  معلومات  تطلب  فإهنا،  إليها، 
املعلومات، كما تزودها أيضا بنسخة من أهم ما جاء يف هذه العريضة. كما جيوز هلا أن »تستمع إىل 

أقوال يديل هبا الفرقاء املعنيون أو أن تتلقى بيانات خطية مهم.
وال تقوم عادة هذه اللجنة بأي خطوات جديدة إال إذا حتققت بأن أساس االنتهاكات اليت قامت 
الشكوى عليها ال تزال قائمة. أما إذا تبني للجنة بأن هذا األساس مل يعد قائما فإهنا تأمر وقتها »بإقفال 
القضية«. وجيوز للجنة أن تعلن، من جهة ثانية، رفضها للعريضة أو للتبليغ أو بطالهنما »على أساس 

معلومات أو أدلة تلقتها فيما بعد«.
-2 مرحلة وتقصي الوقائع والتحقيق : لكي يتضح دور احملكمة األمريكية يف هذه املرحلة سنوضح 
بداية دور اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان كهيئة حتقيق يف حال انتهاك حقوق اإلنسـان أو دورها يف 
احلاالت اخلطرية وامللحة. وميكن للجنة أن جتري حتقيقا، إذا رأت ذلك ضروريا ومستصوبا من أجل فعالية 
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إجراء التحقيق، تطلب اللجنة كل التسهيالت الضرورية فتوفرها هلا الدول املعنية«.
وتقوم اللجنة بكل األعمال املمكنـة مثل : االتصال حبكومات الدول املتعاقدة األطراف يف االتفاقية 
األمريكية، وجيب أن تعطي هذه احلكومات موافقتها وعليها أن تقّدم كل »التسهيالت الضرورية« للجنة 
للقيام بتحقيقاهتا. كما تنظم اللجنة جلسات تستمع فيها لشهادة الشهود، كما هلا أن تقوم بتقصي 

الوقائع يف األماكن اليت يُعتقد أنه مّت فيها انتهاك أحكام هذه االتفاقية أو خمالفتها.
 التحقيق يف احلاالت اخلطرية وامللحة: إذا تناهى لعلم اللجنة األمريكية وجود حاالت خطرية وملحة 
خاصة بانتهاك حقوق اإلنسان أو خمالفتها على أراضي دولة متعاقدة طرف يف االتفاقيـة األمريكية، فلها 
عندئذ أن تطلب ومباشرة من حكومة هذه الدولـة السماح هلا بزيارة األماكن اليت يُدعى فيها وجود مثل 

هذه االنتهاكات أو املخالفات وذلك للقيام بالتحقيقات الالزمة.
-3 مرحلة التسوية الودية: تسعى اللجنة األمريكية للتوصل إىل تسوية ودية للقضية بني أطراف 

املعنيني وذلك اعتمادا »على أساس احرتام حقوق اإلنسان املعرتف هبا يف هذه االتفاقية«. 
 وإذا جنحت هذه اللجنة بالتوصل إىل هذه التسوية فإهنا تُعّد »تقريرا وحتيل نسخا عنه إىل مقدم العريضة 
الدول األمريكية  العام ملنظمة  االتفاقية، مث ترسل نسخة عنه إىل األمني  الدول األطراف يف هذه  وإىل 
لنشره«. ويتضمن هذا التقرير بيانا مقتضبا بوقائع الشكوى، وباحلل الذي جنحت اللجنة بالتوصل إليه، 

وجيوز هلذه األخرية أن تزود »أي فريق يف القضية بأكرب قدر ممكن من املعلومات إذا طلب ذلك«.
اإلجراءات أمام احملكمة األمريكية حلقـوق اإلنسـان

االتفاقية  ألحكام  خمالفة  وجود  من  لتتحقق  أمامها  املرفوعة  القضية  يف  األمريكية  احملكمة  تنظر 
األمريكية. فإذا وجدت مثل هذه املخالفة فإهنا حتكم بأنه »جيب للفريق املتضرر التمتع حبقه أو حريته 
املنتهكة«، وهلا أن حتكم أيضا بأنه »جيب إصالح اإلجراء أو الوضع الذي شكل انتهاكا لذلك احلق أو 

تلك احلرية وأن تعويضا عادال جيب أن يدفع للفريق املتضرر«.
وتوضح املادة ]] من االتفاقية األمريكية بأن حكم احملكمة »هنائي وغري قابل لالستئناف«. أما يف 
حال اخلالف على مضمون احلكم أو نطاقه فإنه يعود للمحكمة تفسريه »بناء على طلب أي من الفرقاء، 

شريطة أن يقدم الطلب خالل تسعني يوما من تاريخ إبالغ احلكم«.
وأصدرت احملكمة األمريكية حلقـوق اإلنسان، أول حكم هلا بتاريخ ]]9]/]/]] )]](، وتتالت 

أحكامها وقراراهتا بعد ذلك، لتصل إىل املئات من األحكام والقرارات.
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اخلامتة

وآخر  قضائي  اختصاص  من  به  تتمتع  وما  اإلنسان،  حلقوق  األمريكية  احملكمة  تأسيس  يدلل 
استشاري، على مدى فعالية نظام احلماية الذي نصت عليه االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، هذا 
من جهة. ويوضح، من جهة ثانية، مدى االهتمام بوجود آلية ال تعتمد فقط على أحكام هذه االتفاقية 
بل على كل ما سبق أن اعتمدته منظمة الدول األمريكية، وما اعتمدته أيضا منظمات دولية أخرى مثل 
منظمة األمم املتحدة من صكوك خاصة حبقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مما يعزز محاية تلك احلقوق 

واحلريات ال جمرد النص عليها أو التذكري هبا.
لكن إذا أردنا أن نشري إىل نقص يف نظام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، وخلل يف آلية احلماية 
اليت نصت عليها االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، لقلنا بأنه يتمثل يف غياب إمكانية تقدمي شكاوى 
فردية أمام هذه احملكمة األمريكية، هو ما يّعد متأخرا بالقياس مثال إىل آلية االتفاقية األوروبية حلقوق 

اإلنسـان، اليت تسمح بتقدمي الشكاوى الفردية واحلكومية إىل احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنسـان.

املراجع

األوىل، 	  الطبعة  اإلنسان،  حلقوق  اإلقليمية  احلماية  يف  دراسات  الميداني،  أمين  محمد  الدكتور 
منشورات مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، تعز، ]00].

البرعي عزت سعيد السيد: محاية حقوق اإلنسان يف ظل التنظيم الدويل اإلقليمي، مطبعة العاصمة 	 
القاهرة ]]9].

علوان، محمد يوسف، الموسى محمد خليل: القانون الدويل حلقوق اإلنسان: املصادر ووسائل 	 
الرقابة، دار الثقافة،عمان، 009].

جانوز سيمونيدس وفالديمير فولودين، دليل حلقوق اإلنسان. املؤسسات واملعايري واإلجراءات، 	 
اليونسكو، فرنسا، ]00].
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الفصل الرابع : اللجنة االفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
يعترب سجل أفريقيا ىف جمال حقوق اإلنسان واحدا من أسوأ السجالت على الصعيد العاملى. إن مل 
يكن األسوأ على اإلطالق، وذلك بسبب االنتهاكات الواسعة حلقوق اإلنسان، سواء من جانب نظم 
احلكم، أو بني اجلماعات املتصارعة بعضها البعض ىف ظروف الصراعات الداخلية العنيفة. وىف الكثري 
من األحيانا تكون هذه االنتهاكات سببا ونتيجة للصراعات الداخلية العنيفة ىف الدول األفريقية، حيث 
أن انتهاكات حقوق اإلنسان تعترب واحدة من أسباب نشوب الصراعات ذاهتا، ألن االنتهاكات الواسعة 
الىت تقوم هبا األجهزة احلكومية حلقوق األفراد واجلماعات اإلثنية ىف الدولة تدفعها إىل التمرد واللجوء إىل 
العنف املسلع ضد نظام احلكم ىف الدولة. وبعدما تنفجر الصراعات الداخلية أو احلروب األهلية، فإن 
انتهاكات حقوق اإلنسان تزداد بكثافة عالية. وعادة ما تقع هذه االنتهاكات من جانب طرىف الصراع، 
أداة  احلاالت  بعض  االنتهاكات ىف  وتعترب هذه  معا،  واحد  آن  واملعارضة ىف  احلكومة  أى من جانب 
رئيسية من أدوات إدارة الصراع املسلح بني اجلانبني. وكلما كان أحد طرىف الصراع ضعيفا، كلما ازداد 
جلوئه إىل انتهاك حقوق اإلنسان واصبح اكثر استعدادا ملمارسة األعمال الوحشية ضد املدنيني األبرياء 
املوالني للطرف اآلخر، وذلك للتعويض عن ضعفه النسىب. وقد أدت هذه التطورات إىل إثارة قضية حقوق 
اإلنسان ىف أفريقيا، وثارت جمادالت ومناقشات فكرية هامة بشأن هذه القضية بني املؤيدين واملعارضني، 
ولكن املالحظ على أية حال أن القارة األفريقية بدأت تشهد منذ بداية التسعينات اهتماما متزايدا بأوضاع 

حقوق اإلنسان، وذلك ىف ظل الضغوط الىت مارستها الدول الغريية ىف هذا الشأن.
واليت جعلت حقوق   [9[[ سنة  االفريقية  الوحدة  منظمة  تأسيس  جاء  السياقات  هده  يف كل 
اإلنسان حمور اهتماماهتا، فأقرت وثائق و قرارات يف املوضوع ولعل أبرزها امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان 

والشعوب عام ]]9].
أُنشئت »اللجنة األفريقية« مبقتضى »امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب« من أجل تعزيز 
األعضاء يف  الدول  األفريقية. وتعهدت مجيع  القارة  أرجاء  اإلنسان وضمان محايتها يف خمتلف  حقوق 
االحتاد األفريقي الثالث واخلمسني بااللتزام بامليثاق. وتتوىل »اللجنة األفريقية«، اليت أُنشئت يف يوليو/
النطاق يف جمال حقوق  الواسعة  اللجنة  امليثاق. وتتيح صالحيات  تنفيذ  متوز ]]9]، مسؤولية مراقبة 
اإلنسان الفرص لدعاوى حقوق اإلنسان، ليس فحسب على الصعيد الوطين، وإمنا أيضاً على الصعيد 
مليادين  اللجنة وهيكلتها، والثاين  لنشأة  الفصل يف مبحثني خنصص االول  اإلقليمي]]]]]. ونتناول هذا 

وآليات اشتغال اللجنة.

املبحث االول : نشاة اللجنة االفريقية و هيكلتها

]]]  أندرو ر. تشيجوفريا مفوض اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف ماي ]00] عن املوقع االلكرتوين جلريدة قراءات افريقية
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ونعاجله يف ثالث مطالب، خنصص االول للتطور التارخيي للجة، والثاين للهيكلة، والثالث للمقررين 
اخلواص واملنظمات غري احلكومية. 

المطلب االول : التطور التاريخي لنشاة اللجنة

ملا يقرب من عقدين من الزمن بعد قيام منظمة الوحدة األفريقية يف مايو ]]9]، بقي تركيز املنظمة 
بشكل كامل تقريبا على إهناء االستعمار يف القارة والقضاء على الفصل العنصري. وعلى الرغم من موافقة 
ميثاق  ديباجة  ]]9] يف  لعام  اإلنسان  العاملي حلقوق  اإلعالن  مبادئ  على  األفريقية  الوحدة  منظمة 
املنظمة، مل يعترب تعزيز\ترويج ومحاية حقوق اإلنسان داخل الدول األعضاء يف املنظمة ذات أولوية كربى. 
وعلى هذا النحو، تركز ت جهودها على االستقالل السياسي واالقتصادي، وعدم التمييز، وحتربر إفريقيا 

واستئصال االستعمار من القارة والفصل العنصري يف جنوب أفريقيا، على حساب احلرية الفردية]]]]]
وقد صعدت مجاعات خمتلفة من ضمنها وسائل اإلعالم ومنظمات غري حكومية ومنظمات حكومية 
من ضغطها على منظمة الوحدة األفريقية يف األيام األوىل من إنشائها من خالل كشف بعض انتهاكات 
حقوق اإلنسان األكثر ترويعاً يف القارة،حيث اهتمت املنظمة بالتخلي عن هدفها األساسي يف استعادة 
الكرامة للشعوب األفريقية املهانة. واهتمت بازدواجية املعايري بسبب إدانتها للفصل العنصري يف جنوب 

أفريقيا، بينما فشلت يف إدانة انتهاكات حقوق اإلنسان اجلسيمة اليت ارتكبها بعض من أعضائها
يف الوقت نفسه، كانت جمموعات الضغط تعمل على تشجيع إنشاء آلية حلماية حقوق اإلنسان 
يف القارة. فابتداء من مؤمتر الجوس يف عام ]]9] الذي نظمته اللجنة الدولية للحقوقيني إىل احللقة 
الدراسية برعاية األمم املتحدة لعام 9]9] يف مونروفيا بشأن إنشاء جلان إقليمية حلقوق اإلنسان مع 
إشارة خاصة إىل أفريقيا، كان الضغط واملساندة يتمان يف وقت واحد لضمان متسك منظمة الوحدة 
السياسي الستعادة كرامة  االستقالل  أجل  النضال من  وراء  الدافع  اليت كانت  بالروح  وقادهتا  األفريقية 
الشعوب األفريقية اليت فقدت خالل فرتات جتارة الرقيق واالستعمار وهي القضية اليت فازوا هبا بتعاطف 

ودعم دوليني.
واجتمع مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات ملنظمة الوحدة األفريقية يف متوز 9]9] يف مونروفيا، ليبرييا، 

وقرر وضع أعضائها يف إطار االلتزامات الدولية من خالل النظرة الوضعية.
وفقا لذلك ويف هذه القمة، اٌعتمد قرارا يدعو األمني العام ملنظمة الوحدة األفريقية لتشكيل جلنة من 
اخلرباء اليت من شأهنا أن تضع مشروع\مسودة مليثاق أفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وتقدمي من بني 

أمور أخرى، آليات لتعزيز\ترويج ومحاية احلقوق املنصوص عليها يف امليثاق
وبدأ فريق خرباء العمل بوضع مشروع\مسودة امليثاق يف عام 9]9] و مت إصدار املشروع\املسودة 
الذي اعتمد باإلمجاع يف اجتماع رؤساء الدول واحلكومات ملنظمة الوحدة األفريقية يف نريويب، كينيا عام 

]]9]. وينص امليثاق على إجياد جلنة حلقوق اإلنسان لضمان تنفيذ احلقوق املنصوص عليها فيه.

9] املوقع االلكرتوين جلريدة قراءات افريقية   [[[
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اعترب قبول وجود قيود على سيادة السلطة الوطنية )على األقل يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان(، 
وإن كان على حنو احلد األدىن، خطوة هامة من جانب الدول اإلفريقية. وكان ينظر عموما إىل التحرك 

كتدشني حلقبة جديدة من االعرتاف حبقوق األفراد اجملسدة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
دخل امليثاق حيز النفاذ يف ]] تشرين األول من ]]9]، ومت إعالن هذا التاريخ و االحتفال به 

بوصفه يوم حقوق اإلنسان األفريقي.

المطلب الثاني : هيكلة اللجنة

خنصصصه لدراسة إنشاء وتكوين ووظائف اللجنة : 
تتألف اللجنة من ]] عضوا ينتخبهم مؤمتر االحتاد اإلفريقي من خرباء ترشحهم الدول األطراف 
يف امليثاق و يأخد املؤمتر التمثيل اجلغرايف العادل واملساواة بني اجلنسني بعني االعتبار يف انتخاب أعضاء 

اللجنة. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة ملدة ست سنوات، ويكونون مؤهلني إلعادة االنتخاب.
حاملا يتم انتخاب املفوضني، يقومون مبباشرة عملهم بصفتهم الشخصية واملستقلة وليس كممثلني 
عن بلداهنم. وقد تقلد بعض من أعضاء اللجنة عدة مناصب سياسة رفعية املستوى يف السابق والذي 

ميكن أن يؤثر على استقاللية اللجنة.
إدارة اللجنة

تنتخب اللجنة رئيسا هلا ونائبا للرئيس إلدارة اللجنة و يتم انتخاهبم ملدة سنتني، وهم مؤهلني إلعادة 
العامة  اللجنة و تقوم بتقييم واإلشراف على عمل األمانة  االنتخاب مرة واحدة. تنسق اإلدارة أنشطة 
للجنة. وهي خمولة أيضا بأن تتخذ قرارات بشأن املسائل الطارئة يف ما بني دورات اللجنة. ومع ذلك فإهنا 

ملزمة بتقدمي تقرير عن الوضع إىل األعضاء يف الدورة املقبلة للجنة.
األمانة العامة للجنة

يعني رئيس جلنة االحتاد اإلفريقي األمني العام للجنة اإلفريقية مبا يف ذلك املوظفني األساسيني الجناز 
والية اللجنة بشكل فعال، تقوم األمانة العامة بتقدمي الدعم اإلداري واللوجسيت والفين إىل اللجنة  

مبوجب املادة 0] من امليثاق األفريقي »تنشأ يف إطار منظمة الوحدة األفريقية جلنة أفريقية حلقوق اإلنسان 
من  اللجنة  تتألف   .« ومحايتها  أفريقيا  يف  والشعوب  اإلنسان  حبقوق  النهوض  أجل  من  والشعوب... 
أحد عشر عضوا يعملون بصفتهم الشخصية واملستقلة وليس كممثلني لبلداهنم. وتنص املادة ]] من 
امليثاق على انه يتم اختيار املفوضيني »من بني الشخصيات اإلفريقية اليت تتحلى بأعلى قدر من االحرتام 
ومشهود هلا بسمو األخالق والنزاهة واحليدة وتتمتع بالكفاءة يف جمال حقوق اإلنسان والشعوب...« 
ويتم ترشيحهم من قبل الدولة الطرف واليت ميكن أن ترشح شخصني على حد أقصى ويعمل املفوضون 
لفرتة ست سنوات وهم مؤهلون إلعادة االنتخاب ألجل غري مسمى. ويعلن أعضاء اللجنة رمسيا يف بداية 

والياهتم عن أداء واجباهتم بنزاهة وإخالص.
وقد مت تدشني اللجنة رمسيا يف الثاين من نوفمرب لعام ]]9] يف أديس أبابا، أثيوبيا، بعد أن مت 
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انتخاب أعضائها يف يوليو من نفس العام من قبل املؤمتر الثالث لرؤساء الدول واحلكومات ملنظمة الوحدة 
األفريقية.

تٌنسق نشاطاهتا يف دوراهتا  وبالتايل، كانت  دائمة  أمانة عامة  لديها  اللجنة، مل يكن  بعد تدشني 
اخلمس األوىل، من قبل األمانة العامة ملنظمة الوحدة األفريقية يف أديس أبابا.

وتقع األمانة العامة اليت هي أيضا مقر اللجنة، يف باجنول، غامبيا، وافتتحت رمسيا من قبل سعادة 
السيدDawda Kairaba Jawara، رئيس الدولة السابق لغامبيا، يف يوم االثنني ]] يونيو 9]9].
تنتخب اللجنة رئيسها ونائب الرئيس. وجتتمع مرتني يف السنة - عادة يف مارس/ آذار أو ابريل/ 
نيسان وأكتوبر/ تشرين األول أو نوفمرب/ تشرين الثاين. و عادة ما تدوم الدورات ملدة عشرة أيام. ولكن 

من احملتمل أن تزيد مدة األيام مع ازدياد عبء العمل يف اللجنة

المطلب الثالث : المقررون الخاصون و المنظمات غير الحكومية

يعرتف »امليثاق األفريقي« بالدور املهم الذي ستلعبه املنظمات غري احلكومية. فاخنراط املنظمات 
غري احلكومية أمر حاسم لعمل »اللجنة األفريقية« التعزيزي واحلمائي، سواء كمصدر للمعلومات، أو 
فإن  وباملثل،  األفريقية.  القارة  اإلنسان ومحايتها يف  تعزيز حقوق  أجل  الواسعة من  اجلهود  كشريك يف 
احلكومات عن  األفريقية على مساءلة  احلكومية  املنظمات غري  قدرة  تعزيز  األفريقية«  »اللجنة  بإمكان 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
املنظمات غري احلكومة يف عمل »اللجنة األفريقية«. فقد  إن زمناً طوياًل قد مضى على مشاركة 
اخنرطت هذه بنشاط يف عملية صياغة »امليثاق األفريقي«، وما برحت تسهم على حنو إجيايب يف عمل 
اللجنة. وقد صاغت »اللجنة األفريقية« إجراءات]]]]] وأساليب عمل للسماح للمنظمات غري احلكومية 

باملشاركة يف أنشطتها.
وملعرفة موعد ومكان الدورة التالية لـ«اللجنة األفريقية«، على املنظمات غري احلكومية زيارة املوقع 
اإللكرتوين لّلجنة أو االتصال بأمانة اللجنة. ويتم نشر جدول األعمال املؤقت للدورة يف العادة على املوقع 
اإللكرتوين لّلجنة قبل حنو أربعة أسابيع من موعدها، ويُرسل يف العادة إىل املنظمات غري احلكومية اليت 

حتتفظ اللجنة بعناوينها يف قائمتها للمراسالت الربيدية.
أن  مناقشاهتا  األفريقية« واملشاركة يف  املنظمات غري احلكومية جلسات »اللجنة  ويتطلب حضور 
تتمتع بوضع املراقب. بيد أن املنظمات غري احلكومية ال حتتاج إىل صفة املراقب هذه حىت تتقدم بشكاوى 
إىل اللجنة )أنظر اجلزء ](، وُتظهر التجارب أن اللجنة تشجِّع املنظمات غري احلكومية اليت ال تتمتع بوضع 
املراقب على حضور اجللسات العامة املفتوحة فعاًل. وحىت مايو/أيار ]00]، حصلت ]]] منظمة غري 

حكومية تعمل يف حقل حقوق اإلنسان على صفة املراقب من اللجنة.
كيفية الحصول على وضع المراقب

]]]  املادة ]] من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب 
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تستطيع أي منظمة غري حكومية تعمل يف ميدان حقوق اإلنسان التقدم بطلب للحصول على صفة 
مراقب لدى »اللجنة األفريقية«. ومن أجل ذلك، على املنظمة غري احلكومية أن تفي مبعايري معينة وأن 
تتقدم بطلب مرفق بالوثائق ذات الصلة. وعلى وجه اخلصوص، حتتاج املنظمات غري احلكومية إىل تقدمي 

معلومات إىل »اللجنة األفريقية« بشأن ما يلي : 
الكيفية اليت تعكس هبا أهدافها وأنشطتها املبادئ األساسية لـ«امليثاق األفريقي«	 
عملها يف ميدان حقوق اإلنسان	 
مواردها املالية.	 

وينبغي أن تتضمن طلبات املنظمات غري احلكومية : النظام األساسي للمنظمة غري احلكومية؛ وإثباتاً 
لوجودها القانوين؛ وقائمة بأعضائها؛ واهليئات املكونة هلا؛ وموارد متويلها؛ وأحدث بياناهتا املالية؛ وبياناً 
حول أنشطتها. ويف العادة، تنظر اللجنة يف الطلبات اليت تصلها قبل ثالثة أشهر من موعد انعقاد الدورة 
يف تلك الدورة نفسها. وينتظر من املنظمات غري احلكومية اليت تتمتع بوضع املراقب أن تقدِّم إىل »اللجنة 

األفريقية« تقارير حول أنشطتها مرة كل عامين.
وملزيد من املعلومات حول احلصول على صفة املراقب، ينبغي على املنظمات غري احلكومية العودة إىل 
املوقع اإللكرتوين للجنة، وعلى وجه اخلصوص زيارة : »معايري منح وضع املراقب من قبل اللجنة األفريقية 

حلقوق اإلنسان والشعوب واالحتفاظ به« على املوقع :
http://www.achpr.org/english/_info/observer_en.html؛ 

أو االتصال بأمانة اللجنة.
املشاركة يف  األفريقية«  »اللجنة  لدى  املراقب  بوضع  تتمتع  اليت  احلكومية  املنظمات غري  وبإمكان 
االجتماعات العلنية للدورات العادية، ويف املناقشات بشأن معظم البنود املدرجة على جدول األعمال. 
وحتتاج املنظمة غري احلكومية يف العادة إىل احلصول على اعتماد حلضور اجللسة ذات الصلة عن طريق 
ملء استمارة للتسجيل. وميكن احلصول على هذه االستمارة من املوقع اإللكرتوين للجنة قبل موعد انعقاد 

الدورة، ومن أمانة اللجنة يف اجللسة االفتتاحية.
وتُعقد اجللسات العامة عادة ما بني الساعة 9 صباحاً و]مساء يومياً. وال تعقد عادة مساء اجلمعة 
الدولية،  احلكومية  واملنظمات  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  واملؤسسات  الدول  وتشارك  األحد.  صباح  أو 
وكذلك املنظمات غري احلكومية، يف اجللسات العامة عادة باعتالء املنصة لإلدالء بآرائها بشأن البنود 

املختلفة جلدول األعمال.

املبحث الثاني : ميادين وآليات اشتغال اللجنة 

ونتناوله يف ثالث مطالب، ندرس يف االول اختصاصات اللجنة، ويف الثاين آليات عملها، ويف الثالث 
اللجنة وحقوق الشعوب. 
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المطلب االول : اختصاصات اللجنة

القيام  امليثاق االفريقي على وظيفتني رئيسيتني للجنة واليت انشئت من اجل  0] من  املادة  تنص 
هبما النهوض حبقوق االنسان والشعوب يف افريقيا ومحايتها، وتعدد املادة ]] من امليثاق االفريقي مهام 

اللجنة ب :
ترويج / تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب	 
محاية حقوق اإلنسان والشعوب	 
تفسري أحكام امليثاق	 
و أي مهمة أخرى تكلف هبا من قبل مؤمتر منظمة الوحدة األفريقية ]]]]]	 

أ( ترويج / تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب
تفسر املادة ]] )]( من امليثاق وظيفة التعزيز/الرتويج للجنة. اجلوهر الرئيسي هلذه الوظيفة يتمثل 

يف توعية السكان ونشر املعلومات املتعلقة حبقوق اإلنسان والشعوب يف أفريقيا.
حول  والبحوث  الدراسات  وإجراء  الوثائق  جتميع   « ب  اللجنة]]]]]  تكليف  مت  ذلك،  ولتحقيق 
املشاكل اإلفريقية يف جمال حقوق اإلنسان والشعوب وتنظيم الندوات واحللقات الدراسية واملؤمترات ونشر 

املعلومات وتشجيع املؤسسات الوطنية والشعوب وتقدمي املشورة ورفع التوصيات إيل احلكومات.
توثيق  مركز  إنشاء  من  احلكومية  واملنظمات  احلكومية  غري  املنظمات  مع  بالتعاون  اللجنة  متكنت 
يستخدم لدراسات حقوق اإلنسان، والبحوث، ونظمت أيضا عدة حلقات دراسية وندوات ومؤمترات 

اليت هتدف إىل تعزيز/ترويج حقوق اإلنسان والشعوب داخل القارة.
وتتعاون اللجنة مع مؤسسات حقوق اإلنسان االخرى، )حكومية أو غري حكومية( يف العديد من 

اجملاالت املتعلقة بتعزيز / ترويج ومحاية حقوق اإلنسان.
غري  للمنظمات  املراقب  مبنح صفة  اللجنة  قامت  التعاون،  لتعزيز  حماولة  ]]9]، ويف  عام  ومنذ 
العاشرة(، حصلت اكثر من 00]  العادية )الذكرى السنوية  الثانية والعشرين  احلكومية. و حىت دورهتا 
منظمة غري حكومية على هذه الصفة. كما أهنا تنظر يف منح وضع خاص للمؤسسات الوطنية حلقوق 
اإلنسان حيث تعترب اللجنة هذه املؤسسات شركاء ال يقدرون بثمن يف جمال تعزيز/ ترويج حقوق اإلنسان 

والشعوب يف القارة.
وقامت اللجنة باصدار وتعميم عدة وثائق حول حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مراجعة للجنة األفريقية، 
و تقارير نشاطها السنوي، وامليثاق األفريقي و القواعد اإلجرائية للجنة. وقطعت هذه الوثائق شوطا طويال 
يف نشر معلومات حيوية حول اللجنة. ميكن احلصول عليهم جمانا يف األمانة العامة للجنة كما مت ختصيص 
دول معينة يف القارة لقيام أعضاء اللجنة باالنشطة الرتوجيية. ويتوقع من األعضاء زيارة هذه الدول وتنظيم 
احملاضرات مع املؤسسات املختلفة ملناقشة امليثاق األفريقي واللجنة ويقومون بتقدمي تقرير عن أنشطة ما 

]]]  دليل وثائق االحتاد االفريقي الرئيسية عن حقوق االنسان ص ]9 اىل ص]]] 

]]]  املادة ]] من امليثاق االفريقي حلقوق االنسان و الشعوب  
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أيضا مقررين خاصني حول  اللجنة  اللجنة، وعينت  اخلاصة هبم يف كل دورة من دورات  الدورتني  بني 
السجون وغريها من أماكن االحتجاز يف أفريقيا، و االعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو 
بشكل تعسفي، و حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة يف أفريقيا. ويلعب هؤالء املقررين دورا هاما جدا من 
خالل البحث، ومجع وتوثيق املعلومات حول هذه اجملاالت املتعلقة حبقوق اإلنسان. وميكن استخدام هذه 

املعلومات من قبل اللجنة لصياغة املشورة للدول األفريقية.
وتتطلب املادة ]] )]( )ب( من امليثاق أن تقوم اللجنة ب »صياغة ووضع املبادئ والقواعد اليت 
لكي  األساسية  واحلريات  والشعوب  اإلنسان  بالتمتع حبقوق  املتعلقة  القانونية  املشاكل  إىل حل  هتدف 
تكون أساسا لسن النصوص التشريعية من قبل احلكومات األفريقية.« وكلفت اللجنة أيضا مبوجب املادة 
]] )]( )ج( بالتعاون مع سائر املؤسسات األفريقية والدولية املعنية بالرتويج/ والنهوض حبقوق اإلنسان 

والشعوب.
كما مت السعي للتعاون مع غريها من املؤسسات اإلقليمية والدولية، مثل املفوضية األوروبية واحملكمة 

األوروبية حلقوق اإلنسان، وجلنة وحمكمة البلدان األمريكية فيما يتعلق هبيئات حقوق اإلنسان.
ب( حماية حقوق اإلنسان و الشعوب

تتجسد وظائف اللجنة املوكلة اليها حبسب املادة ]] )]( من امليثاق ب » ضمان محاية حقوق 
اللجنة بأن تتخد  اإلنسان والشعوب طبقا للشروط »الواردة يف هذا امليثاق وتتطلب والية احلماية من 
التدابري لضمان متتع املواطنني باحلقوق الواردة يف امليثاق. و ينطوي هذا العمل على التأكد من أن الدول ال 
تنتهك هذه احلقوق، وإذا فعلوا ذلك، أن يتم إعادة احلقوق إىل الضحايا ولتحقيق ذلك، ينص امليثاق على 
»إجراء املراسالت«. ويعترب هذا اإلجراء مبثابة نظام شكاوي حبيث ميكن لالفراد و املنظمات غري احلكومية 
أو جمموعة من األفراد الذين يشعرون بانتهاك حقوقهم أو حقوق االخرين تقدمي التماس )شكوى( إىل 
اذا  امليثاق  يف  دولة طرف  قبل  من  مراسلة  ارسال  يتم  أن  أيضا  وميكن  االنتهاكات  هذه  اللجنة حول 
اعتقدت بشكل معقول بأن دولة طرف أخرى قد انتهكت أيا من األحكام الواردة يف امليثاق. وتتم دراسة 
املراسالت من جانب اللجنة ويتم قبوهلا رمسيا للنظر فيها إذا كانت تفي باملعايري املنصوص عليها يف املادة 

]] من امليثاق. ويتم إبالغ الدولة املعنية باالدعاءات و دعوهتا إىل تقدمي تعليقاهتا بالتساوي. 
يتم إبالغ هذا األخري بذلك. وتقرر  املعلومات من مقدم الشكوى،  املزيد من  وإذا تطلب االمر 
اللجنة ما إذا كان هناك انتهاك بعد دراسة متأنية للحجج اليت قدمها كال الطرفني، و يتم تقدمي توصيات 
إىل الدولة وإىل مؤمتر منظمة الوحدة األفريقية حول ما ينبغي على الدولة أن تفعله مبا يف ذلك طرق جرب 
الضرر للضحية وميكن للجنة ان تقوم بتسوية ودية حبيث تدخل الدولة املشتكية و املتهمة يف مفاوضات 
لتسوية النزاع وديا، وقد فعلت اللجنة هذا اإلجراء يف عدة مناسبات كما أوفدت عدة بعثات إىل الدول 
اللجنة  تقدم  و  اإلنسان.  النطاق وخطرية حلقوق  واسعة  انتهاكات  مزاعم حول  للتحقيق يف  األطراف 
البعثة ويف حاالت  املعنية بشأن كيفية حتسني حالة حقوق اإلنسان يف هناية تلك  الدول  توصيات إىل 
الطوارئ املتمثلة يف تعرض حياة الضحية إىل خطر وشيك، وميكن للجنة استدعاء التدابري املؤقتة مبوجب 
املادة ]]] من القواعد اإلجرائية لكي تطلب من الدولة تأجيل اختاذ أي إجراء يف انتظار قرارها النهائي 
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بشأن هذه املسألة كجزء من والية احلماية املكلفة هبا، وتتلقى اللجنة وتنظر يف التقارير الدورية اليت تقدمها 
الدول األطراف وفقا للمادة ]] من امليثاق. وتلتزم الدول األطراف بتقدمي تقارير إىل اللجنة بعد كل 
سنتني، عن التدابري التشريعية أو غريها اليت اختذهتا إلنفاذ احلقوق واحلريات املعرتف هبا يف امليثاق. وتدرس 
اللجنة هذه التقارير، وتنخرط يف حوار مع ممثلني عن الدول خالل الدورة وتقوم بعمل التوصيات إذا لزم 
األمر وٌيسمح أيضا للمنظمات غري احلكومية واملواطنني العاديني بطلب نسخ من هذه التقارير من األمانة 
العامة للجنة، ودراستها. وميكن ان يعدوا تقارير مضادة أو القيام بتوصية اللجنة ببعض االسئلة اليت ميكن 

ان تسأل ملمثلي الدولة.
ج( التفسير

إحدى  أو  طرف  دولة  طلب  على  بناء  امليثاق  بتفسري  اللجنة  امليثاق  من   )[(  [[ املادة  ختول 
مؤسسات منظمة الوحدة األفريقية أو منظمة تعرتف هبا منظمة الوحدة األفريقية. اال انه مل تقم أي دولة 
طرف أو منظمة الوحدة األفريقية بتقدمي طلب اىل اللجنة لتفسري أي مادة من مواد امليثاق إىل حد اآلن، 
ومع ذلك فقد سعت بعض املنظمات غري احلكومية وحصلت من خالل مشاريع القرارات، على تفسري 
بعض أحكام امليثاق، على تفسري بعض األحكام الواردة يف امليثاق. فعن طريق هذا األسلوب، اعتمدت 

اللجنة العديد من القرارات اليت تعطي وضوحا و تفسريا أوسع لبعض األحكام الغامضة يف امليثاق.
د( مهام أخرى

مبوجب املادة ]] )](، ميكن للجنة القيام بأية مهمة أخرى قد توكل إليها من قبل مؤمتر رؤساء 
الدول واحلكومات. ولكن مل ٌيكلف مؤمتر منظمة الوحدة األفريقية اللجنة باي مهمة اخرى غري تلك اليت 

ٌمنحت خصيصا هلا حبسب امليثاق.
د( عالقة اللجنة االفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب بالمحكمة االفريقية : 

تأسست »احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب« )احملكمة األفريقية( مبوجب بروتوكول ملحق 
»بامليثاق األفريقي«،اعُتمد يف عام ]99]،وبدأ سريانه يف يناير/كانون الثاين ]00]. وقد قامت قمة 
]00]،بعد طول  الثاين  يناير/كانون  السودانية،اخلرطوم،يف  العاصمة  انعقدت يف  اليت  االحتاد األفريقي 

انتظار،بانتخاب ]] قاضياً للمحكمة،وحددت مقراً هلا يف تنـزانيا.
وما إن تستويف احملكمة األفريقية شروط بدء أعماهلا بالكامل،حىت يصبح بإمكاهنا توفرياإلنصاف 
على املستوى اإلقليمي لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي احلكومات األفريقية اليت صادقت 
على الربوتوكول اخلاص هبا. وسوف تكمل احملكمة وتعزز عمل »اللجنة اإلفريقية«،إذ ستتوىل نظر حاالت 
انتهاك حقوق اإلنسان اليت حُتال إليها من »اللجنة اإلفريقية« أو الدول األطراف،أويف بعض األحيان من 

الضحايا أنفسهم بشكل مباشر أوعن طريق ممثليهم،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية.
تنطبق والية احملكمة على الدول اليت صدقت على بروتوكول احملكمة فقط. وقامت ]] دولة فقط 
بالتصديق على الربوتوكول حىت تاريخ ]] يوليو ]]0]م، وميكن للمحكمة البت يف قضايا ونزاعات 
حول تفسري وتطبيق امليثاق األفريقي وبروتوكول احملكمة و أي معاهدة حلقوق اإلنسان املصادق عليها 
نطاق  يف  تدخل  مسألة  أية  بشأن  استشاريا  رأيا  أيضا  تصدر  أن  للمحكمة  وجيوز  املعنية.  الدولة  من 
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اختصاصها/واليتها. وميكن ان يتم طلب الرأي استشاري من قبل الدول األعضاء يف االحتاد اإلفريقي أو 
مؤسسات االحتاد اإلفريقي و أي منظمة افريقية معرتف هبا من قبل االحتاد اإلفريقي.و خولت احملكمة 
أيضا بتعزيز/ترويج التسوية الودية للقضايا املعروضة عليها وميكن للمحكمة أيضا تفسري احلكم الصادر 

عنها.
ميتد االختصاص الزمين للمحكمة إىل التاريخ الذي دخل فيه بروتوكول احملكمة حيز التنفيذ يف ما 
يتعلق بالدولة املعينة إال يف حاالت االنتهاكات املستمرة. وقد مت اقرار مبدأ االنتهاك املستمر يف وقت 
 Lawyers for HumanRights v سابق من قبل اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان يف قضية

Swaziland
وخالفاً لـ«اللجنةاألفريقية«،فإن »احملكمة األفريقية« متلك سلطة إصدار قرارات ملزمة وقابلة لإلنفاذ 
بشأن القضايا اليت تعرض عليها. وهذا يعين أنه سيكون على الدولة اختاذ إجراءات لتصحيح ما ترتب 
على انتهاك ما حلقوق اإلنسان،وفقاً للحكم الصادر بشأنه،مبا يف ذلك دفع التعويضات إىل الضحية. تتم 
احملكمة التكليف الوقائي للجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب )»اللجنة«( الذي كلفها به امليثاق 

األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )]]]]](

المطلب الثاني : آليات عمل اللجنة

التقارير المقدَّمة من الدول
تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لـ«اللجنة األفريقية« يف مراقبة تنفيذ الدول االطراف]9]]] واجباهتا 
املتعلقة حبقوق اإلنسان املكرسة يف »امليثاق األفريقي« )املادة ]](. إذ يتطلب امليثاق من الدول األطراف 
تقدمي تقرير كل سنتني بشأن التدابري القانونية وغريها من التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ »امليثاق األفريقي«. 
وتُقدَّم التقارير إىل »اللجنة األفريقية«، وجيري النظر فيها من مث يف الدورات العادية لّلجنة. ويف العادة، يتم 

النظر يف اثنني أو ثالثة من تقارير الدول يف كل جلسة.
ويتخذ نظر تقارير الدول شكاًل تفاعلياً ما بني »اللجنة األفريقية« ووفد الدولة املقدِّم للتقرير. فيقوم 
املهمة. وتشدِّد  الضوء على جوانبه  اللجنة، مسلطاً  الذي قدَّمه إىل  التقرير  بالتحدث عن  ابتداء  الوفد 
التقارير يف العادة على اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة لتنفيذ »امليثاق األفريقي«، وكذلك على 
أوجه القصور اليت واجهتها يف هذا السياق. وبعد هذا العرض، يثري أعضاء اللجنة أسئلة وموضوعات هلا 
أمهيتها اخلاصة أمام اللجنة. وقد تستند هذه االسئلة إىل التقرير املقدَّم من الدولة أو إىل معلومات أخرى 

توافرت لدى اللجنة.
وجيري تسمية أحد أعضاء اللجنة مقرراً مسؤواًل عن طرح معظم األسئلة على وفد الدولة املعنية، مع 
أن مجيع أعضاء اللجنة يظلون أحراراً يف طرح بواعث قلقهم. وينتظر بعد ذلك من الدولة أن تقدِّم إجابات 

]]]     املادة ] من الربوتوكول اخلاص بامليثاق األفريقي إلنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب ]99]    

  Human Rights Law in Africa 2005 ) ) 9]]  ص 9]] وما بعدها
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أولية على أسئلة »اللجنة األفريقية«. وبإمكاهنا استكمال هذه اإلجابات األولية الحقاً عن طريق تقدمي 
معلومات مكتوبة إىل اللجنة. وبعد احلوار مع الوفد أثناء اجللسة، تقوم اللجنة يف جلسة خاصة بصياغة 
مسودة مالحظاهتا اخلتامية بشأن اخلطوات اليت ينتظر من احلكومة اختاذها كيما تفي باملزيد من واجباهتا 

يف تنفيذ »امليثاق األفريقي«.
وللمنظمات غري احلكومية، وال سيما املنظمات غري احلكومية الوطنية، دور أساسي يف دعم الوظيفة 

الرقابية لـ«اللجنة األفريقية« طوال عملية عرض التقارير ومناقشتها.
تشجيع الدولة الطرف على تقديم تقارير دورية وافية وفي موعدها

يقتضي »امليثاق األفريقي من الدول تقدمي تقارير بشأن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ »امليثاق األفريقي« 
مرة كل عامني. ويتقاعس العديد من الدول األفريقية حالياً عن تقدمي تقاريره الدورية يف مواعيدها. وحىت 
اليوم، ما زالت هناك ]]دولة مل تقدِّم أي تقارير إىل »اللجنة األفريقية«. وملزيد من املعلومات بشأن 
الوضع الراهن لرفع التقارير، على املنظمات غري احلكومية العودة إىل املوقع اإللكرتوين لـ«اللجنة األفريقية«.

وإذا ما امتنعت دولة ما عن الوفاء بواجباهتا يف رفع التقارير، ميكن للمنظمات غري احلكومية   
الوطنية أن تقوم بدور مهم يف تشجيع احلكومة على صياغة تقرير دوري ورفعه إىل اللجنة.

إعداد مذكرة خطية لتقديمها إلى أعضاء اللجنة األفريقية
ما إن تكون الدولة قد قدَّمت تقريرها، حىت يغدو بإمكان املنظمات غري احلكومية تقدمي معلومات 
مكتوبة إىل »اللجنة األفريقية« قبل نظرها التقرير. وميكن للمنظمات غري احلكومية الرتكيز على جمال واحد 
من جماالت حقوق اإلنسان، أو تغطية أكثر من جمال من تلك املتضمَّنة يف »امليثاق األفريقي«. وتُعرف 
تقارير املنظمات غري احلكومية من هذا النوع باسم »تقارير الظل« أو »التقارير املوازية«. وكثرياً ما تؤكد 
هذه على أوجه املفارقة بني املعلومات اليت يتضمنها تقرير الدولة وتلك املقدَّمة من قبل املنظمات غري 
احلكومية. بيد أن تقارير هذه املنظمات تتباين من حيث طبيعتها ووظيفتها، وميكن أن تتضمن توصيات 

عيانية إىل احلكومة املعنية.
وميكن احلصول على نسخ من تقرير الدولة الطرف الذي سيتم نظره من جانب »اللجنة األفريقية« 
يف العادة من املوقع اإللكرتوين لّلجنة، أو من أمانة اللجنة. ومن املفيد للمنظمات غري احلكومية الوطنية 
أن تطَّلع على التقرير، ليس فحسب من أجل أخذ فكرة عن أولويات حكومة بلدها يف ميدان حقوق 

اإلنسان، ولكن أيضاً من أجل استكمال ما لديها من معلومات.
إن تقدمي املنظمات غري احلكومية املعلومات جانٌب حاسم من جوانب تفحص تقرير الدولة الطرف 
من جانب أعضاء اللجنة. وحىت يكون حوارهم مع احلكومة مثمراً، ينبغي أن تستند أسئلتهم إىل معلومات 
وردهتم من طيف عريض من املصادر. وإذا ما قررت »اللجنة األفريقية« إثارة بعض القضايا أثناء اجللسات 

العامة، فإن هذا يفرض ضغوطاً كبرية على احلكومة كيما تعيد النظر يف ممارستها أو تشريعها الراهنني.
وتُنصح املنظمات غري احلكومية بتقدمي ما لديها من معلومات يف مرحلة مبكرة قبل بدء اجللسة اليت 

سيتم فيها نظر تقرير الدولة املعنية.



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 140 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

حضور الجلسات
بينما يتعذر على املنظمات غري احلكومية املشاركة يف النقاش أثناء نظر تقارير الدول األطراف من 
جانب »اللجنة األفريقية«، يشكِّل التواجد داخل قاعة االجتماع فرصة فريدة للمنظمات غري احلكومية 
ملراقبة عمل اللجنة، وفهم ما إذا كان قد مت أخذ ما أثارته من قضايا يف احلسبان، واالستماع إىل ردود 
احلكومة على حنو مباشر. وبإمكان مجيع املنظمات غري احلكومية اليت تتمتع بوضع املراقب حضور الدورة 
العادية لالستماع إىل املداوالت بشأن تقارير الدول األطراف من طرف اللجنة. وميكن أن يوفر حضور 
اجللسات للمنظمات غري احلكومية فرصة االلتقاء بأعضاء اللجنة على هامش اجللسات وإثارة بواعث 

قلقهم يف وقت سابق على نظر تقرير الدولة الطرف.
متابعة تنفيذ توصيات اللجنة األفريقية

تالياً لنظر »اللجنة األفريقية« تقرير الدولة الطرف، ُتصدر اللجنة ما يعرف بـ«املالحظات اخلتامية«. 
وتعكس هذه الوثيقة يف العادة اخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة املعنية، وكذلك النواقص والتوصيات 
املقدَّمة إىل احلكومة من أجل عملها املستقبلي. وبصفتها احلصيلة الرمسية لعملية رفع التقارير، ميكن لـ 
»املالحظات اخلتامية« أن تكون بالغة القيمة للمنظمات غري احلكومية كي تستعملها يف أنشطة محالهتا. 
بعمل  وبالتوعية  بدعاواها  قيامها  أثناء  سلطوية  مكانة  احلكومية  غري  املنظمات  عمل  على  تسبغ  فهي 

اللجنة.
باعتماد إصدار املالحظات  املتمثلة  الدولية مبمارسة »اللجنة األفريقية«  العفو  وقد رحَّبت منظمة 
هليئات  الوثائق معلنة بصورة رمسية أم ال. فخالفاً  الواضح ما إذا كانت هذه  أنه من غري  اخلتامية. بيد 
املعاهدات التابعة لألمم املتحدة )مثل جلنة حقوق اإلنسان(، اليت تنشر مالحظاهتا اخلتامية بعد فرتة وجيزة 
يسرياً.  من هناية كل دورة، مل جتعل »اللجنة األفريقية« بعد من احلصول على مالحظاهتا اخلتامية أمراً 
وهذا ميثل مشكلة كبرية للمنظمات غري احلكومية الراغبة يف االستفادة من حصيلة هذه العملية يف أنشطة 
محالهتا. وما برحت منظمة العفو الدولية ومنظمات غري حكومية أخرى تدعو ولفرتة من الزمن إىل نشر 

املالحظات اخلتامية، متاشياً مع املمارسة املعتمدة منذ زمن من جانب هيئات مراقبة املعاهدات.
هذه  على  احلصول  تيسري  إىل  األفريقية«  »اللجنة  دعوة  احلكومية  غري  املنظمات  تواصل  وبينما 
الوثائق املهمة بنشرها على املأل فور اختتام كل جلسة من جلساهتا، عليها إىل حني ذلك طلب نسخ 
من املالحظات اخلتامية بصورة مباشرة من أمانة اللجنة. ويظل دور املنظمات غري احلكومية الوطنية كبري 

األمهية يف متابعة املالحظات اخلتامية ويف مراقبة تقيُّد الدول بتوصيات اللجنة.
مقررات اللجنة األفريقية وقراراتها

ُيكرَّس النصف الثاين من كل دورة عادية لـ«اللجنة األفريقية« عادة لالجتماعات اخلاصة اليت تتفحص 
فيها اللجنة املراسالت )الشكاوى( بشأن االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان )أنظر اجلزء ]( وتتبىن فيها 
تقاريرها وأحكامها وقراراهتا. وبعد كل دورة، تنشر »اللجنة األفريقية« بياناً ختامياً يلخِّص النقاشات. كما 
تُعد وتنشر تقريراً نصف سنوي حول أنشطتها يتضمن نص مقرراهتا والقرارات بشأن الشكاوى اليت تتبناها 

اللجنة. ومعظم البيانات اخلتامية وتقارير األنشطة متوافرة على املوقع اإللكرتوين للجنة.
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وقد تركِّز املقررات اليت تتبناها »اللجنة األفريقية« على قضايا موضوعية أو على حاالت قطرية أو 
أمور إجرائية. فيمكن أن تُنشئ وظيفة ملقرر خاص أو جمموعة عمل بالعالقة مع قضية بعينها، أو تُقدِّم 
توصيات إىل اهليئات األخرى لالحتاد األفريقي )أنظر ما يلي(. ومن خالل القرارات، قد تقرر »اللجنة 

األفريقية« القيام ببعثة لتقصي احلقائق إىل بلد ما، أو إجراء دراسة أو وضع مبادئ أو قواعد توجيهية.
وضع المبادئ والقواعد التوجيهية

ملزماً  تأوياًل  تشكِّل  اليت  التوجيهية  واملبادئ  القواعد  من  العديد  بوضع  األفريقية«  »اللجنة  قامت 
لواجبات الدول األطراف مبقتضى »امليثاق األفريقي«. وتتضمن هذه املبادئ التوجيهية : 

التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 	  املبادئ التوجيهية واإلجراءات حلظر ومنع 
املهينة يف إفريقيا )مبادئ جزيرة روبني، ]00](

إعالن املبادئ اخلاص حبرية التعبري يف إفريقيا )]00](	 
املبادئ والقواعد التوجيهية بشأن احلق يف احملاكمة العادلة واملساعدة القانونية يف إفريقيا )]00](	 
قرار بشأن احرتام وتعزيز استقالل القضاء )]99](	 
قرار حبث الدول على التوصل إىل فرض حظر على عقوبة اإلعدام )999](	 
إعالن حلقة بريتوريا الدراسية بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أفريقيا )]00](.	 

تأييد  لكسب  وجهودها  دعاواها  يف  املعايري  هذه  تستعمل  أن  احلكومية  غري  للمنظمات  وميكن 
احلكومات، إذ من املنتظر من مجيع الدول األفريقية أن تتقيد هبا.]0]]]

المطلب الثالّث : اللجنة االفريقية و حقوق الشعوب

أنشئت اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مبوجب املادة 0] من امليثاق اإلفريقي. توقفت هذه 
اللجنة يف البداية عند تأويل مفهوم »الشعوب« فامليثاق اإلفريقي نفسه مل يعرف مفهوم«الشعوب«]]]]]

يف البداية مل تكن اللجنة اإلفريقية مطمئنة لتطوير احلقوق إذ مل يكن هناك اجتهاد دويل ملموس 
وكاف. فالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
مل يعرفا تعبري »شعوب، ويبدوا واضحا إن الذين كتبوا امليثاق اإلفريقي كانوا يريدون التمييز بني احلقوق 
إىل  ]] خاصة  أما  »لكل شخص«،  إىل   [[ للمادة  السابقة  األبواب  تشري  التقليدية حيث  الفردية 
9] ونظرا هلذه  املواد  بينما تشري  العائلة  إذ تشري إىل  مبثابة فاصل  ]] فهي  املادة  أما  »شعوب«، - 
املمكن  من  أن  اعترب  إذ  إال  »الشعوب«  لتعبري  امليثاق  تعريف  عدم  العجب  من  ويبدو  اخلصوصية، 

استخالص معناه استنادا إىل القواعد واألدوات الدولية السارية املفعول.

0]]  بالنسبة للقرارات، فعلى املنظمات غري احلكومية العودة إىل املوقع اإللكرتوين لّلجنة  

]]]  حيدد الباب ]]] من دستور جنوب افريقيا وظائف اللجنة كما يلي :
- تشجيع احرتام حقوق اجلماعات الثقافية والدينية واللغوية على أساس املساواة وعدم التمييز وحرية التجمع .

- التوصية بإنشاء جمالس ثقافية وغريها أو االعرتاف هبا لواحدة أو أآثر من مجاعات جنوب افرقيا وهذا حسب التشريع الوطين .
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وميكن استنتاج شيئني مما سبق : أوال حياول امليثاق توقع احلقوق اجلماعية أو حقوق اجلماعات أي 
سلسلة احلقوق اليت ال ميكن منطقيا أن متارس إال مجاعيا مثل احلق يف تقرير املصري واالستقالل والسيادة. 
ثانيا : قدم امليثاق على ضوء األوضاع السياسية الراهنة، تربيرا شرعيا ملكافحة االستعمار اليت جتري يف مجيع 
أحناء القارة]]]]]، ونظرا ملبدأ »اتوبوسيدييت«، فان عدم جواز انتهاك حدود الدول األعضاء يف منظمة 
الوسيلة  امليثاق اإلفريقي. وهذه هي  قانونيا من جانب  الوحدة اإلفريقية قبل االستقالل قد مت تكريسه 

الوحيدة لفهم هذا احلكم.
اإلنسانية  احلقوق  وضع   [999 سنة  منذ  تعاجل  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  اإلفريقية  اللجنة  إن 
القارة  يف  األضعف  اجملموعات  إحدى  تشكل  األخرية  هذه  لكون  نظرا  األصيلة  للسكان/اجلماعات 

اإلفريقية.
سنة  املنعقدة  والشعوب  اإلنسان  حلقوق  اإلفريقية  للجنة  والعشرين  التاسعة  العادية  الدورة  فمنذ 
]00] بليبيا، وممثلو هذه اجلماعات حيضرون دورات اللجنة اإلفريقية ويقدمون أدلة قوية عن وضع اليأس 
الذي تعيشه هذه اجلماعات وكذلك عن االنتهاكات الصارخة حلقوق اإلنسان اليت هي عرضة هلا. وقد 
اخرب هؤالء املمثلون اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب عن التمييز واالحتقار الذين تعاين منهما 
مجاعاهتم كما أحاطوها علما باغتصاب أراضي هذه اجلماعات وتدمري وسائل معيشتها وثقافاهتا وهويتها، 
واخربوا أيضا عن فقرها املدقع وإبعادها عن مصادر اختاذ القرار السياسي إضافة إىل حرماهنا من املؤسسات 
الرتبوية والصحية، واخلالصة أن الرسالة تعين طلبا قويا لالعرتاف هبذه اجلماعات واحرتامها ومحاية حقوق 
اإلنسان املتعلقة هبا على قدم املساواة مع باقي اجلماعات اإلفريقية. إنه مطالبة باحلق يف احلياة للسكان 
وباحلق يف إبداء الرأي يف املسائل اليت هلا صلة مبستقبلهم مع اعتبار ثقافتهم اخلاصة وهويتهم وآماهلم 

ورؤاهم]]]]].
اإلنسان والشعوب ضمان محاية  اإلفريقية حلقوق  اللجنة  وقد طلب ممثلو اجلماعات األصيلة من 
حقوقهم األساسية ورعايتها، وقد استجابت هذه األخرية لندائهم. إن اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان 
والشعوب تعرتف بان محاية وترقية احلقوق اإلنسانية للجماعات احملرومة وملهمشة واملستبعدة يف القارة 
تشكل انشغاال أساسيا وأن علي امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب إن ينشيء إطارا حلماية وترقية 

هذه احلقوق]]]]].
ومن اجل إجياد قاعدة أفضل للمناقشات، قامت اللجنة اإلفريقية سنة ]00] بتشكيل جمموعة 
ميثلون  وخرباء  نفسها  اللجنة  من  أعضاء  مبشاركة  األصيلة  اجلماعات  السكان/  حقوق  حول  عمل 
اجلماعات األصيلة وخبري أخر مستقل. وقامت هذه اجملموعة بالتعاون مع خرباء حقوق اإلنسان وممثلني 

عن اجلماعات األصيلة بكتابة هذا التقرير املفصل الذي أقرته اللجنة يف شهر نوفمرب ]00].
]]]  Indigenous Peoples in Centre Africa. A Desk Review of the :  كسون دورو جاآ

 .International Labor Office، March 2001

]]]  أندريو شيكوفريا مفوض، رئيس جمموعة عمل اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب حول السكان، اجلماعات األصيلة 

]]]  املادتان 0])]( و0])]( من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب تربط مباشرة بني مفهوم تقرير املصري باالستعمار  
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اللجنة  يعطي  إفريقيا  يف  األصلية  للجماعات  اإلنسانية  احلقوق  وضع  حول  التقرير  هذا  إقرار  إن 
اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوبوضعا مهما يف افريقيا وعلى املستوى الدويل، فتقرير اللجنة ورؤيتها أشاد 
هبما اجلميع، وحىت قبل نشره رمسيا وعادة ما يتخذ كمرجع من طرف مؤسسات األمم املتحدة والوكاالت 
املتربعة وكذلك من طرف املدافعني عن حقوق اإلنسان واجلامعيني. فقد أعلن املقرر اخلاص املعني من 

طرف األمم املتحدة – حول حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني: 
هتتم  عمل  جمموعة  بتشكيل  يتعلق  فيما  خاصة  اإلفريقية،  اللجنة  فيه  شرعت  الذي  العمل  أن 
بالتحديات األساسية اليت يواجهها السكان األصليون يف إفريقيا ليس مرحلة مهمة حلماية حقوق هؤالء 
السكان يف املنطقة فحسب ولكنه يساهم أيضا يف دفع املناقشات حول املشاكل اليت يواجهها السكان 

األصليون يف أحناء العامل أمجع إىل األمام.
احلقوق  والشعوب حول مسألة  اإلنسان  اإلفريقية حلقوق  للجنة  الرمسي  التصور  تقدم  الوثيقة  هذه 
اإلنسانية للسكان األصليني وكذلك إطار تناوهلا بصفتها تلك. فهي أداة مهمة جدا لتحسني وضعية 
حلقوق  اإلفريقية  اللجنة  بني  بّناء  حوار  يف  تسهم  أن  وباالمكان  األصلني،  للسكان  اإلنسانية  احلقوق 
اإلنسان والشعوب واالحتاد اإلفريقي من جهة والدول األعضاء من جهة أخرى. وسوف تستخدم كمرجع 

للنشاطات اليت ستقوم هبا اللجنة مستقبال خبصوص ترقية ومحاية احلقوق اإلنسانية للسكان األصليني.
أيضا  تقرتح  اليت  والشعوب  اإلنسان  اإلفريقية حلقوق  اللجنة  بقرار من  التقرير  اعتماد هذا  وقد مت 
مواصلة جمموعة العمل ملهمة تطوير احلقوق اإلنسانية للسكان األصليني يف إفريقيا وذلك ملدة أوىل مداها 
سنتان. وتشمل هذه املهام اخلاصة- على سبيل املثال ال احلصر- عددا من الزيارات للبلدان املعنية وتقدمي 
توصيات ومقرتحات خبصوص اإلجراءات والنشاطات املالئم اختاذها، ويقرتح هذا القرار إقامة تعاون بني 
اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب واألمم املتحدة إضافة إىل منظمات إقليمية أخرى معنية بالدفاع 

عن حقوق اإلنسان.
وأقرت جمموعة العمل سنة ]00] برنامج عمل شامل يتضمن أيضا البحث يف املسائل القانونية 
والدستورية وكذلك نشاطات التوعية. وبدأت يف تنفيذ هذا الربنامج سنة ]00]. ويؤمل أن تقوم اللجنة 
اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب – وبفضل اجلهود اليت تبذهلا جمموعة العمل – بتوفري الوثائق حول 
إجراءات  وباقرتاح  اآلخرين  األساسيني  والنشطاء  األعضاء  الدول  مع  احلوار  وبتعزيز  األساسية  املسائل 
ونشاطات من أجل الرتويج حلماية احلقوق اإلنسانية األساسية للسكان األصليني يف القارة اإلفريقية]]]]].

]]]  املادة ]] من املعهد الدويل حول احلقوق املدنية والسياسية
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خالصة :

يف كل عام، يزيد عبء العمل يف اللجنة بشكل تدرجيي. على الرغم من القيود املالية وغريها اليت 
تواجهها، فاملؤسسة مطالبة باالستجابة لتحديات احلاضر يف أفريقيا. كلما استعملت كآلية إقليمية، كلما 
املنظمات غري احلكومية  القارة. وينبغي على  فائدة يف محاية حقوق اإلنسان يف  أصبحت أكثر قوة و 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني االستفادة من اللجنة ومساعدة الشعب على القيام بالدعاوي 

أمام اللجنة.
وتعيب املنظمات غري احلكومية املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان على »اللجنة اإلفريقية حلقوق 
اإلنسان و الشعوب أسلوهبا يف تعيني أعضائها الذين هم بصورة عامة سفراء الدول اإلحيتاطيون و أكد 
األمني التنفيذي »للملتقى اإلفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان« أليون تني يف مقابلة مع وكالة أنباء عموم 
إفريقيا )بانا( أن »األعضاء - السفراء ملزمون بالدفاع عن مواقف بلداهنم و بالتايل يتسببون يف تضارب 

بني حقوق اإلنسان و سياسات بلداهنم.
و ينبغي أيضا للمنظمات غري احلكومية أن »تكون لديها كلمتها يف هذا اجملال و أكد أن التقرير 
الذي مت عرضه على الدول خالل قمة قادة دول منظمة الوحدة اإلفريقية حيتل املوقع األخري يف جدول 

أعمال القمة و ذلك حىت يتم التطرق إليه عندما يكون قادة الدول قد غادروا يف اجتاه بلداهنم.
وينص امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب الذي مبوجبه مت تأسيس اللجنة اإلفريقية حلقوق 
اإلنسان والشعوب صراحة على اجتماع أعضائها ال ]] بصفتهم الشخصية و الفردية و ليس بصفتهم 
ممثلني لبلداهنم كما ينص امليثاق على أن هؤالء األعضاء »ميارسون مهامهم بكل حرية و استقاللية على 
اعتبار أنه يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات اإلفريقية االعتبارية و املعروفة بأخالقها العالية و نزاهتها 

و حيادها الشيء الذي جيب اعادة النظر يف االلتزام به.
و  دول  قادة  مؤمتر  خالل  السري  اإلقرتاع  طريق  عن  يتم  اللجنة  أعضاء  انتخاب  أن  إىل  ويشار 
بالكفاءة يف جمال حقوق  تتمتع  اليت  الوحدة اإلفريقية من ضمن قائمة الشخصيات  حكومات منظمة 

اإلنسان و الشعوب و اليت تقدمها هلذا الغرض الدول املنضمة هلذا امليثاق.
يستفيد األعضاء خالل ممارستهم ملهامهم من بعض اإلمتيازات و من احلصانة الدبلوماسية اليت تنص 
عليها اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية حول اإلمتيازات واحلصانات و قال تني أن إنشاء احملكمة اإلفريقية 
حلقوق اإلنسان اليت صادقت على قانوهنا ست دول من ضمن ]] دولة الالزمة لدخوهلا حيز التنفيذ يقدم 
»وضعا آخرا ذا أمهية كبرية إلفريقيا اليت تشهد فيها آلية القضاء الدويل تأخرا بالنسبة للعملية الدميقراطية.

وقد قيل أن »هذا الوضع سيسمح بتقدمي املسؤولني أمام القضاء الدويل و هي فرصة مناسبة إلفريقيا لتقوم 
بتنظيف بيتها من الداخل بنفسها.

كما أن حماكمة الرئيس التشادي السابق حسن حربي مثال يف إفريقيا بدال من بروكسل من شأنه أن 
يعزز آلية القضاء الدويل يف القارة اإلفريقية، ومن جهة أخرى دفع نقص اإلمكانيات املالية للجنة اإلفريقية 
حلقوق اإلنسان و الشعوب اليت أصبحت جلساهتا اليت كانت تدوم أسبوعني تقتصر على يومني فقط- 
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مما دفع مبسؤول »امللتقى اإلفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان« للقول بأن »اللجنة تستدعي إصالحات 
هيكلية حىت تتمكن من مواكبة ما جيري على الصعيد الدويل يف جمال حقوق اإلنسان.

و خالفا ملوقف تني صرح إبراهيما كان من »املركز الدويل للحماية الشرعية حلقوق اإلنسان« أن 
اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب اليت كان اجملتمع املدين غري ممثال فيها بنسبة كافية أصبحت 
حاليا تضم حوايل 00] منظمة غري حكومية تتمتع بصفة مراقب و تشارك يف فعالياهتا بصورة منتظمة و 
أوضح كان خالل مقابلة أجرهتا معه وكالة أنباء عموم إفريقيا )بانا( أن االنتقادات اليت استهدفت امليثاق 
غداة تبنيه قد جتاوزها الزمن اليوم و قال على سبيل املثال أن »الرجوع للتشريعات الوطنية ملمارسة أحد 
احلقوق اليت نص عليها امليثاق قد تطور. كما أضاف أن »إحدى تأويالت اللجنة تفيد أنه مل يعد حاليا 

بإمكان أية دولة أن تتسرت وراء تشريعاهتا الداخلية للتملص من التزاماهتا الدويل.
و يف سياق تطرقه لبعض األعمال اليت قامت هبا اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب أشار 
إبراهيما كان إىل ختلي مالوي عن القضاء التقليدي يف إطار حماكمة بعض املعارضني و ذلك عقب قرار 
اللجنة املتمثل يف دعوى ضد احلكومة اليت كانت تلجأ لقوانني خمالفة لتلك اليت تضمن حماكمة عادلة، و 
حول قضية كينيث كوندا أيضا اعتربت اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب أن قرارات الدستور 
الزاميب حول اجلنسية متضاربة مع امليثاق الذي كانت زامبيا وقعت عليه و هو ما اضطر هذا البلد للدخول 
يتعلق  الذي  النقطة، كما يعترب قانون ]99]  الدستور اليت جتري حاليا حول هذه  يف عملية مراجعة 
بالتعذيب يف السنغال إىل جانب إصالح الظروف داخل السجون يف مايل مثرتني لتقرير اللجنة اإلفريقية 

حلقوق اإلنسان و الشعوب حيث قدمت اللجنة توصيات للحكومتني السنغالية و املالية.
كما أن إيصال القرارات ألطراف قضية ما يعد وسيلة لتجنب السرية خاصة من جانب الضحية 
اليت ليست جمربة على التكتم و كانت اللجنة أصدرت أيضا قرارا استنكرت من خالله إقدام زامبيا على 
طرد بعض األجانب القادمني من دول غرب إفريقيا سنة ]99] و ذلك استجابة للدعوى اليت قدمها 

»امللتقى اإلفريقي للدفاع عن حقوق اإلنسان«.
و قد أحدث القرار أثرا كبريا يف زامبيا بعد أن نشرته الصحافة الزامبية و قد تراجعت حكومة لوساكا 
عن اختاذ أية تدابري تقضي بطرد األجانب عقب ذلك القرار كما مت إجبار العدالة النيجريية يف ظل نظام 
الشعوب خبصوص إعدام  اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و  بقرار  العسكري على اإللتزام  أباشا  ساين 
إلغاء حكم اإلعدام و أوضح كان أن »املنظمات غري احلكومية  باإلجرام و مت أخريا  املتهمني  الشبان 
تساعد كثريا اللجنة يف أداء مهمتها فهي مصدر الشكاوى اليت يرتاوح عددها من 0]] إىل ]]] ضد 

دول.
الدميقراطية  )الكونغو  أخرى  دول  ضد  دولة  قدمتها  واحدة  شكوى  سوى  تسجيل  يتم  مل  بينما 
ضد رواندا و بورندي و أوغنداكما أضاف كان أن »اللجنة كانت خالقة بفضل استخدامها لقانوهنا 
الداخلي إلثراء امليثاق و بفضل تنظيمها بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية ألنشطة حتسيسية تسمح 
هلا باستخالص بعض العناصر حول بعض القضايا اخلاصة و ذلك إلثراء حمتوى امليثاق، و استدل على 
ذلك بأنه عقب االجتماع الذي نظم يف دكار سنة 999] قررت اللجنة إعداد تعليمات و مبادئ حول 



معهد جنيف حلقوق اإلنسان || 146 

اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

احلق يف اإلستفادة من حماكمة عادلة و ذلك على أساس مالحظتها »وجود ثغرات يف امليثاق حول هذه 
املسألة، و أوضح أن تعيني أعضاء اللجنة الذين هم سفراء يف نفس الوقت »يهدد مصداقية املؤسسة 
و صورهتا من جانيب احلياد و اإلستقاللية إال أنه ال جيب ان ننسى أن األمر يتعلق بلجنة أي بشبه هيئة 

قضائية فهي ليست هيئة قضائية كاملة..
و أضاف أنه »إذا أجرينا مقارنة بني اللجنة و بعض املؤسسات من نفس النوع يف أمريكا و خاصة 
يف أوروبا سندرك أنه و حىت تاريخ إنشاء احملاكم كانت اللجان تتشكل من سفراء و هذا مل مينعهم من 

أداء عملهم.
ان  الدائمة.  بالعضوية  سيتمتع  الذي  الوحيد  هو  رئيسها  فإن  املقبلة  احملكمة  إنشاء  بعد  حىت  و 
الصعوبات املالية هي اليت متثل نقطة ضعف اللجنة، ويالحظ يف هذا السياق أنه و إىل غاية سنة 999] 
مل تتجاوز ميزانية تسيري أمانة اللجنة 00] ألف دوالر قبل أن يتم رفع هذا املبلغ ليصل 0]] ألف 
دوالر سنة 000]، و ذلك »لتغطية ]] دولة و تطوير أنشطة تعزيز الدفاع عن حقوق اإلنسان إىل 
جانب تنظيم اللقاءات. كما يتشكل جزء كبري من إدارهتا احلالية من متدربني و هذا ما يتجلى بوضوح 

يف عمل اللجنة.
و للتغلب على هذه الصعوبات املالية قامت اللجنة بتبين اسرتاتيجية تتمثل يف قيام املنظمات غري 
احلكومية بتمويل العديد من أنشطة اللجنة كما حاولت اللجنة إقامة اتصاالت مع املاحنني خاصة مع 
الدول اإلسكاندنافية، إال أن ذلك ال جينب اللجنة خطر اهلشاشة لدى نضوب تلك املصادر، و منذ وقوع 
جمازر اإلبادة اجلماعية يف رواندا سنة ]99] قامت اللجنة بوضع نظام يضمن وجود مقررين خاصني 
يقومون بإجناز تقارير )حول تنفيذ حكم اإلعدام خارج اإلطار القضائي و حول السجون و الظروف 

داخلها و حول حقوق النساء(.
و قال إبراهيما كان أن هذا النظام يعمل بصورة شبة جيدة و أضاف أن املقرر الذي مت تكليفه 
بالعمل على ملف قضايا اإلعدامات اخلارجة عن اإلطار القضائي قد غادر اللجنة ألنه مل يكن يؤدي 

عمله، كما أن فرتة املهمة اليت أسندت للمسؤولة املكلفة حبقوق املرأة مل تقم دولتها بتجديدها.
و أوضح أيضا أن »املقررين و نظرا لبعض املخاوف مل يتم تعيينهم خارج نطاق اللجنة كما هو 
احلال بالنسبة لألمم املتحدة، وكشف كان أنه و بالرغم من التأخري الذي سجلته بعض الدول على غرار 
السنغال يف تقدمي تقاريرها )] من ضمن ] منتظرة( إال أن هناك اهتماما متزايدا من جانب الدول إزاء 
اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب و ذكر بأنه »خالل اجتماع تونس سنة ]99] كانت أربع 

دول ممثلة يف اللجنة قدمت دولتان منها تقريرا مبدئيا أو دوريا.
بينما حضرت ]] دولة من ] إىل ]] يونيو ]00] يف بريتوريا منها سبع دول مثلها وزراؤها للعدل 
إىل جانب وفود تتشكل من مثانية أعضاء. و أضاف أن »اللجنة حتولت مع مرور الوقت إىل شبه هيئة 
قضائية تقف الضحية و الدولة أمامها لتقدمي حججهما مع أن ذلك مل يكن منصوصا عليه يف امليثاق إال 
أن الدول مل تعد ترغب أن يتم توجيه اإلهتام إليها و اتضح ذلك خالل دراسة دعوى موجهة ضد بوتسوانا 

مت تقدميها أثناء اإلجتماع األخري الذي عقدته اللجنة.
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و كانت الدعوى تتعلق حبكم إعدام صدر حبق إحدى النساء دون أن تستفيد من حماكمة عادلة، و 
طلبت اللجنة اليت مت إخطارها هبذه املسألة، من هذه الدولة، تأجيل تنفيذ احلكم و ذلك ملتابعة النظر يف 

الشكو ى..إال أن اللجنة أوضحت أن بوتسوانا مل تعبأ بطلب اللجنة و خرقت امليثاق.
كل هده املعيقات تعكس الضعف الكبري هلده اللجنة مقارنة بنظرياهتا يف الغرب مثال. وهذا وضع 
يعزى باألساس إىل الرتدي الكبري الذي تعرفه الدول اإلفريقية يف مجيع اجملاالت ومنها جمال حقوق االنسان.
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اإلنــــسان  حبقـوق  املعنيـة  اللـجنــــة   : اخلامس  الفصل 
يف اجلامعــة العربيـــة

يبدو السؤال حول حقوق اإلنسان يف العامل العريب ملحا يف سياق حراك شعيب عرفته املنطقة يف 
أواخر العام 0]0] وبداية العام ]]0]. سياق جاء نتيجة تراكمات تارخيية من ممارسات أثرت بشكل 

قوي على املواطن العريب، و على حقوقه األقل ما ميكن أن يقال عنها أهنا حقوق مل يكن معرتفا هبا. 
األوضاع  ظل  يف  ملحة  مسألة  بات  اإلنسان  حلقوق  اإلقليمية  للحماية  متكامل  نظام  إنشاء  إن 
والتطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت يعيشها العامل العريب. فقد أصبحنا يف حاجة باتت 
أكثر إحلاحا من أي وقت مضى إلعادة بناء العالقة بني الدولة واجملتمع واملواطن وفقا لنظام حيرتم احلقوق 

واحلريات العامة لإلنسان.
و لقد تطور القانون الدويل حلقوق اإلنسان عرب مستويني]]]]] : 

المستوى األول متعلق بإصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة ]]9] مث العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق املدنية و السياسية و العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الربوتوكوالت 

املتعلقة هبما. و تلتهم اتفاقيات متخصصة بفئات معينة مثل املرأة و الطفل و املهاجرين...
أما المستوى الثاني فله بعد إقليمي حيث أنشئت االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، و اتفاقية 

البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان و امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان و الشعوب.
يف املقابل، مل تعتمد الدول العربية نصوصا إقليمية لضمان احرتام حقوق مواطنيها على الرغم من 
إنشاء منظمة األمم  تاريخ  قبل  ]]9]/]9/0] أي  العربية يرجع إىل  الدول  إنشاء جامعة  تاريخ  أن 
املتحدة]]]]]. فقد جاء ميثاق جامعة الدول العربية املوقع يف سنة ]]9] خاليا من االشارة اىل أي نص 
عن حقوق اإلنسان اليت مل تكن ضمن أهداف الدول املؤسسة هلا، نظرا لظروف نشأة اجلامعة حيث 
 [9[[ )القرار]]/]]]](سنة  اجلـامعة يف  أن جملس  أعضائها. غري  استقالل  لدعم  األولوية  كانت 
وتوصيات  وأحباث  مقرتحات  إعداد  إليها  اليت عهد  اإلنسان  الدائمة حلقوق  العربية  اللجنة  بإنشاء  قام 
ومشروعات اتفاقات يتعني أن حتظى مبوافقة جملس اجلامعة.     وعقدت هذه اللجنة اول اجتماعاهتا 
من ] اىل ] مارس 9]9]، ومل يكن هلا أي نظام اساسي خاص هبا، بل يطبق عليها النظام الداخلي 
للجان الفنية يف اجلامعة. وتتألف هذه اللجنة من مندويب احلكومات العربية، لذا ظل دور اللجنة هامشيا 
و تبعيا يف ما  يقدمه من اقرتاحات و توصيات للدول األعضاء. و اقرتحت هذه اللجنة على األمانة العامة 
للجامعة فكرة اعتماد ميثاق عريب حلقوق اإلنسان سنة بعد ذلك، و أعدت مشروع ميثاق يف 0]9] 

]9سامية بوروبة، إسهام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف تكوين قانون حقوق إنسان إقليمي، جملة اجلنان حلقوق االنسان، العدد الثالث،   [[[
]]0]، ص ]]

]]]  سامية بوروبة، مرجع سابق.
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مستمد يف جله من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مع مراعاة خصوصية الوطن العريب و حضارته. غري أن 
االهتمام انصب على انتهاكات حقوق اإلنسان باألراضي الفلسطينية احملتلة مما أفقد املشروع أولويته]]]]].
وأصدر اجمللس يف تطور جديد قراره باملوافقة على الالئحة الداخلية اجلديدة للجنة العربية الدائمة 
حلقوق االنسان بتاريخ ] سبتمرب ]00]. وقبل ذلك بسنة كان جملس اجلامعة قد اسس جلنة خرباء 
حقوق االنسان بتاريخ ] سبتمرب ]00]، مما أضفى نوعا من الغموض على املشهد احلقوقي العريب]9]]].

والواقع أن الدول العربية كانت قد استطاعت أن تنتج أول ميثاق عريب حلقوق اإلنسان ولد ميتاً سنة 
]99] بدليل مصادقة دولة واحدة عليه، و بعد عشر سنوات تقريباً متت مراجعته وحتديثه لُيعتمد العام 
]00] ويدخل أخريا حيز النفاذ بتاريخ ]] مارس ]00]. وصادقت عليه أربعة عشر دول عربية، 
هي : اجلزائر، والبحرين، واألردن، وليبيا، وفلسطني، وقطر، والسعودية، سوريا، اإلمارات العربية املتحدة، 

اليمن، العراق، السودان، الكويت و لبنان ]0]]].
أوسع  عملية  من  جزء  هو   ،[99[ العام  يف  وضعت  لوثيقة  مراجعة  يشّكل  الذي  وهذاامليثاق 
لتحديث اجلامعة العربية. ويشكل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان أحد مؤشرات موجة اإلصالح اليت عرفها 
العامل العريب يف وقت سابق من العقد اجلاري كان من بني أهدافه ضمان و محاية منظومة حقوق اإلنسان 

يف العامل العريب.
يف هذا اإلطار يظهر أن احلاجة إىل فاعلية اللجنة العربية حلقوق اإلنسان املنبثقة عن امليثاق أصبحت 
تطرح نفسها أكثر فأكثر يف ظل الدور احملتشم الذي تلعبه اللجنة، و الذي يعاين من معيقات ذاتية و 

أخرى موضوعية.
واهلدف األساسي من هذا الفصل هو حماولة أولية لتسليط الضوء على اجلوانب التنظيمية للجنة و 
آليات اشتغاهلا حىت نتمكن من معرفة مدى قدرهتا على املسامهة يف تفعيل منظومة حقوق اإلنسان يف 
العامل العريب. و سنعتمد يف مقاربتنا للموضوع على رؤية تارخيية و نقدية. ونقسم هذا الفصل اىل مبحثني 

يتعلق االول بامليثاق العريب حلقوق االنسان، والثاين هبيكلة اللجنة واختصاصاهتا.

املبحث األول : امليثاق العربي حلقوق االنسان

نقسم هذا املبحث اىل مطلبني ، نعاجل يف املطلب االول سياق وضع امليثاق العريب حلقوق االنسان 
، ويف املطلب الثاين مضمون امليثاق العريب حلقوق االنسان.

]]] سامية بوروبة، مرجع سابق.

9]] انظر الدراسة القيمة لالستاذ د حممد أمني امليداين جلان حقوق االنسان يف جامعة الدول العربية، اجمللة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات 
الوحدة العربية بريوت ع]] ربيع 0]0] ص ]] – ]] . 

0]] الثورات العربية، دافع لتفعيل املنظومة العربية حلقوق اإلنسان ورقة حبثية من تقدمي : سهيلة قمودي يف إطار ندوة : امليثاق العريب حول حقوق 
اإلنسان. كلية احلقوق، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء، ]]0]
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المطلب االول : سياق وضع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان :

بالقيم واملبادئ اإلنسانية للحضارة العربية، وإميانا منها بكرامة اإلنسان الذي أعزه اهلل منذ  اعتزازاً 
واملتكامل،  الشامل  مفهومها  يف  اإلنسان  حقوق  محاية  يف  ودوره  القانون  لسيادة  اخلليقة،وتأكيدا  بدء 
وحتقيقا لكل ما سبق كانت هناك ضرورة لصياغة وثيقة عربية تكفل احلقوق واحلريات األساسية مبا يتوافق 
ويتكامل مع الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان واملواثيق ذات الصلة مع األخذ يف االعتبار إعالن القاهرة 
بشأن حقوق اإلنسان يف اإلسالم والرغبة يف صياغة ميثاق عريب حلقوق االنسان]]]]]، وبناء على ذلك 
وافق جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان و ذلك 

بتاريخ ]00]/]0/]].
قدمت اللجنة العربية الدائمة ميثاقا معدال جمللس اجلامعة يف ]]9]، لكن اجلامعة أرجأت النظر يف 
امليثاق بدعوى انتظار صدور إعالن حقوق اإلنسان يف اإلسالم، الذي مل يصدر حىت سنة 990]. هذا 

اإلعالن اثر بشكل كبري يف صياغة امليثاق النهائية]]]]].
كما قدمت اللجنة الدائمة العربية حلقوق اإلنسان مشروع امليثاق العريب الذي مت اعتماده من طرف 
جملس اجلامعة يف ]] سبتمرب ]99]. ومل تستجب الدول العربية يف هذه الفرتة للميثاق و مل تصادق 
عليه سوى العراق كما مت انتقاده من طرف املنظمات احلقوقية العربية و األجنبية غري احلكومية]]]]]. و 
قد فرض عدم دخول امليثاق حيز التنفيذ على اجلامعة ضرورة مراجعته، و األخذ بعني االعتبار املعايري 

الدولية حلقوق اإلنسان.
و قد لعبت اللجنة العربية الدائمة حلقوق اإلنسان دورا مهما يف هذه املراجعة، فتشكل فريق من 
اخلرباء العرب من هيئات األمم املتحدة اخلاصة حبقوق اإلنسان. و مت مراعاة مالحظات الدول العربية و 

االعتماد على االتفاقيات االقليمية املختلفة.]]]]]
و أمام ضغط منظمات اجملتمع املدين اليت بدأت تظهر يف العامل العريب خالل السنوات األخرية، و 
بفضل دعم املنظمات احلقوقية الدولية، و باألخص دعم مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، شرع 
ابتداء من سنة ]00] يف مراجعة بنود امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لكي تعرض صيغته النهائية يف ]] 

مايو ]00] على القمة العربية يف تونس]]]]].
و قد وافق جملس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، 

وذلك بتاريخ ]00]/]/]].

]]] الميثاق العربي لحقوق االنسان.

]]] سامية بوروبة، مرجع سابق.

]]] سامية بوروبة، مرجع سابق.

]]] سامية بوروبة، مرجع سابق. وانظرد حممد امني امليداين »جلان حقوق االنسان يف جامعة الدول العربية »، اجمللة العربية للعلوم السياسية عدد 
[[

]]] سامية بوروبة، مرجع سابق.
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مل تتم املوافقة على امليثاق من قبل جملس اجلامعة على مستوى القمة إال بعد ] سنوات عن آخر 
تعديل خيصه، ليدخل أخريا حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ ]] مارس ]00]، على إثر املصادقة عليه من 
قبل الدولة السابعة من بني ]] دولة عربية عضو : األردن، اجلزائر، البحرين، اإلمارات العربية املتحدة، 
ليبيا، فلسطني، و سوريا، حيث تشرتط املادة 9] فقرة ] لدخول امليثاق حيز النفاذ تصديق سبعة دول 

عليه]]]]]. ولقد كانت األردن أول من صادق على امليثاق بعد اعتماده.
لكن عدد الدول املصادقة على امليثاق كان حمدودا، إذ مل تصادق عليه سوى أربعة عشر دول أعضاء 
يف اجلامعة العربية من أصل ]] دولة، و هي األردن، اجلزائر، البحرين، اإلمارات العربية املتحدة، ليبيا، 

فلسطني، سوريا، العراق، قطر و السعودية. اليمن، السودان، الكويت ولبنان

المطلب الثاني : مضمون الميثاق العربي لحقوق اإلنسان :

يتضمن امليثاق العريب ديباجة و ثالثة ومخسني مادة تتعلق حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الدول 
األطراف. ويشتمل امليثاق يف مواده أيضا على األحكام التنظيمية واإلجرائية اخلاصة مبتابعة التزام تلك 
الدول بتطبيق هذه املواد من بينها اللجنة العربية حلقوق اإلنسان اليت تقوم مبتابعة الدول األطراف يف مدى 

تطبيق التزاماهتا والتأكد من اختاذها التدابري واإلجراءات الالزمة لتطبيق أمثل ملواد امليثاق]]]]].
العدل و  امليثاق على معايري حق اإلنسان يف حياة كرمية على أساس احلرية و  يف ديباجته، يؤكد 
املساواة و حق األمم يف تقرير مصريها و احملافظة على ثرواهتا و تنميتها، و سيادة القانون و دوره يف محاية 
انتهاكا حلقوق اإلنسان وهتديدا  العنصرية والصهيونية اليت تشكل  حقوق اإلنسان ورفض كافة أشكال 
للسلم و األمن العامليني. كما يؤكد على مبادئ ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و 
أحكام العهدين الدوليني لألمم املتحدة. كما يأخذ بعني االعتبار إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان 
يف اإلسالم. و تشري الديباجة إىل املرجعية احلضارية و الديانات السماوية، ما جيعل امليثاق حماولة للتوفيق 

بني املعايري الدولية و املرجعية الدينية اإلسالمية، مما انعكس على مضمونه.

أ : الميثاق و عالمية حقوق اإلنسان
يبدأ امليثاق بتأكيد مشولية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة، فيضع بذلك حداً لتشكيك بعض 
الدول العربية املستمر بشمولية حقوق اإلنسان. كما يعرتف باحلق يف الصحة والتعليم واحملاكمة العادلة، 
واحلرية من التعذيب وسوء املعاملة، واستقالل القضاء، واحلق يف متّتع الشخص باحلرية واألمن، والعديد 

من احلقوق األخرى.
و يف املقابل، يضع امليثاق جمموعة من القيود املفروضة على حقوق اإلنسان فهو ينص على حق 
الدولة يف تقييد ممارسة احلقوق وفق القانون الداخلي كلما اقتضى ذلك األمن و النظام العام و األخالق. 

]]] امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.

]]] امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.



اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان 

153 || معهد جنيف حلقوق اإلنسان 

و جييز للدول األطراف يف حالة الطوارئ االستثنائية اليت هتدد حياة األمة اختاذ تدابري ال حترتم نصوص 
امليثاق باستثناء بعض النصوص املتعلقة باحلق يف احلياة و حظر التعذيب و اإلقامة و العودة للوطن، و 

اللجوء السياسي)املادة ](.
حلقوق  الدولية  املواثيق  مقتضيات  مع  ومتناقضة  متناسقة  غري  معايري  يعتمد  امليثاق  أن  يبدو  قد 
اإلنسان. وميكن اإلشارة إىل جمموعة من االحكام املتضمنة يف عدد كبري من املواد، منها : املادة ]] 
اخلاصة حبرية التنقل و الفقرتان ] و ] من املادة 0] املرتبطة حبرية الفكر و الوجدان و الدين جتيز للدول 
العربية األطراف يف امليثاق االنتقاص من احلقوق و احلريات الواردة فيها و وضع قيود عليها طبقا لقوانينها 
الوطنية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حلماية حقوق اآلخرين 

وحرياهتم األساسية]]]]].
عالوة على ذلك، يرتك امليثاق العديد من احلقوق املهمة للتشريعات الوطنية. وعلى سبيل املثال، 
فهو جييز فرض عقوبة اإلعدام على األطفال دون سن ]] عاما إذا ما كانت التشريعات الوطنية تنص 
على ذلك.، و هو ما يتناقض مع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية و مع اتفاقية حقوق 
الطفل اللتان حتظران بصفة مطلقة فرض هذه العقوبة على األطفال، و ال يراعي التوجه الذي تبديه دول 

العامل حنو إلغاء هذه العقوبة هنائيا من قوانينها الوطنية.
كما أنه يرتك تنظيم حقوق الرجال والنساء ومسؤولياهتم يف الزواج والطالق للقوانني الوطنية. وهكذا، 
يعكس امليثاق إىل حد كبري اجملاالت اليت ُتوافق فيها الدول األعضاء يف اجلامعة العربية على ما هو وارد يف 

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، وتلك اليت تتحّفظ عليها.
حىت اآلن، مل يصادق نصف األعضاء يف اجلامعة العربية تقريباً على امليثاق. ففي لبنان، هناك من 
يرى أن امليثاق يقّدم محاية أقل للحقوق من تلك اليت تقرها القوانني اللبنانية]9]]]. وللسبب ذاته، ناشدت 
بعض املنّظمات التونسية، مبا يف ذلك منّظمات حقوق املرأة، احلكومة عدم التصديق على امليثاق. إال انه 
يف العديد من الدول األخرى، ليس هناك الكثري من النقاش أو البحث حول ما إذا كان جيب االنضمام 
إىل املعاهدة. كذلك، ميتنع عدد كبري من املنّظمات العربية واإلقليمية والدولية عن القيام حبمالت ناشطة 
العديد من  الدويل يف  القانون  يتعارض مع  أنه  تعترب  امليثاق، ألهنا  التصديق على  من أجل احلث على 

اجملاالت األساسية.
و يتضمن امليثاق جمموعة من احلقوق املدنية و السياسية و احلقوق االقتصادية و االجتماعية، كما 

نص أيضا على حقوق الشعوب و األقليات]0]]].

الحقوق المدنية و السياسية : 
احلق يف احلياة) املادة ](. -

]]] املصطفى الصويلح، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان تعاقد بني احلكومات العربية لتقعيد االنتقاص من حقوق االنسان، ]00].متوفر باالنرتنت.

9]] مريفت رمشاوي،، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان. متوفر باالنرتنت 

0]] حممد بندورو : حقوق اإلنسان و احلريات األساسية، دار القلم، ]00].
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إقرار مبدأ املساواة) املادة 9(. -
احلق يف الشخصية القانونية) املادة ]](. -
احلق يف السالمة الشخصية : منع التعذيب البدين أو النفسي أو املعاملة القاسية الالإنسانية  -

و املهينة للكرامة، و اختاذ كل اإلجراءات ملنع هذه األعمال و معاقبة مرتكبيها مع احلق يف 
رد االعتبار، و منع التجارب الطبية و العلمية بدون موافقة املعين باألمر) املادتان ] و ]](.

املساواة أمام القضاء مع ضمان احلق يف حماكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية و احلق يف  -
الدفاع) املادتان ]] و ]](.

احلق يف احلرية و يف األمان الشخصي و احلماية من االعتقال التعسفي ) املادة ]](. -
حرية التنقل و اختيار مكان اإلقامة و مغادرة البلد مبا يف ذلك الوطن، و منع نفي املواطن من  -

بلده و عدم منعه من العودة إليه)املادتان ]] و ]](.
حق اللجوء السياسي و منع تسليم األجنيب العتبارات سياسية)املادة ]](. -
منع إسقاط اجلنسية ملواطن بطريقة تعسفية و حق احلصول على جنسية أخرى)املادة 9](. -
حرية الفكر و العقيدة و الدين مع إمكانية فرض قيود قانونية على ممارستها وفق التشريعات  -

النافذة) املادة 0](.
حرية املمارسة السياسية و املشاركة يف إدارة البالد و حرية االجتماع و التجمع)املادة ]]( و  -

احلق يف تكوين اجلمعيات و النقابات املهنية و احلق يف اإلضراب مع إمكانية إخضاعها لقيود 
تشريعية داخلية لضمان األمن و النظام العام) املادة ]](.

ب- الحقوق االقتصادية و االجتماعية :
حق امللكية اخلاصة)املادة ]](. -
احلق يف العمل الذي يتوجب على الدولة توفريه ضمن شروط عمل عادلة مقابل اجر مناسب  -

و ضمان تكافؤ الفرص دون أي متييز)املادة ]](.
احلق يف الضمان االجتماعي)املادة ]](. -
احلق يف الرعاية الصحية. -
احلق يف التعليم من ضمان جمانية التعليم مع إلزامية التعليم االبتدائي. -
حرية ممارسة العمل النقايب)املادة ]] (. -
محاية األسرة و األمومة و الطفولة و الشيخوخة و ذوي االحتياجات اخلاصة و الشباب و  -

حظر خمتلف أشكال العنف خصوصا ضد املرأة و الطفل)املادة ]](.

ج- حقوق الشعوب و األقليات : 
يقر امليثاق للشعوب باحلق يف تقرير املصري و استغالل ثرواهتا و اختيار منط النظام السياسي. و هو 
يدين كل أشكال العنصرية و الصهيونية و االحتالل اليت تشكل عائقا أساسيا أمام احلقوق األساسية 
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للشعوب. كما ينص امليثاق على متكني األقليات الدينية و االثنية من ممارسة ثقافتها و لغتها و دينها وفق 
قانون ينظم ذلك)املادة ]](. يعترب هذا امليثاق وثيقة عربية تكفل احلقوق واحلريات األساسية للمواطن 
العريب اليت اشرنا إليها. و هو بذلك يتوافق بشكل نسيب مع الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان واملواثيق ذات 

الصلة.

املبحث الثاني : هيكلة اللجنة و اختصاصات

يف ]] مارس ]00] دخل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان حيز النفاذ بعد إيداع سبع دول عربية 
وثائق تصديقها ومن مث بدأت اللجنة عملها، للنظر يف تقارير الدول املصادقة على امليثاق ومعرفة اخلطوات 

والتدابري اليت اختذهتا الدول األطراف إلعمال احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف امليثاق.
و مبقتضى املادة ]] من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان أنشئت اللجنة العربية حلقوق اإلنسان. كما 
تنظم هذه املادة كيفية تشكيل اللجنة و هيكلتها و طريقة اشتغاهلا و متويلها. يف حني تنص املادة ]] 
على ضمان احلصانة الالزمة والضرورية ألعضاء اللجنة حلمايتهم ضد أي شكل من أشكال املضايقات 
أو الضغوط املعنوية أو املادية أو أي تبعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصرحياهتم يف إطار قيامهم مبهامهم 

كأعضاء يف اللجنة.
القيام برصد ومتابعة حالة حقوق اإلنسان يف الدول  العربية حلقوق اإلنسان إىل  اللجنة  و هتدف 
األطراف والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق اإلنسان وفقا ملواد امليثاق، ومدى اختاذها التدابري 
واإلجراءات الالزمة لتطبيق تلك احلقوق.ونتناول يف املطلب االول من هذا املبحث هيكلة اللجنة ، بينما 

نتناول يف املطلب الثاين اختصاصاهتا ، ويف املطلب الثالث براجمها ،ويف املطلب الرابع حتدياهتا.

المطلب االول : هيكلة اللجنة 

تتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بصفتهم الشخصية، تنتخبهم الدول األطراف يف امليثاق باالقرتاع 
السري ملدة أربع سنوات على أن تنتهي والية ثالثة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب ألول مرة بعد 
عامني وحيددون عن طريق القرعة ) املواد من ]] إىل ]] (. وال جيوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص 
واحد من مواطين الدولة الطرف يف امليثاق، وجيوز إعادة انتخابه ملرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول.

وتتعهد الدول األطراف بأن تضمن ألعضاء اللجنة احلصانة الالزمة والضرورية حلمايتهم ضد أي شكل 
من أشكال املضايقات أو الضغوط املعنوية أو املادية أو متابعات قضائية بسبب مواقفهم أو تصرحياهتم يف 
إطار قيامهم بواجبهم كأعضاء يف اللجنة. ووفقا لنص املادة اخلامسة واألربعني من امليثاق العريب يشرتط 
يف املرشحني لعضوية اللجنة ان يكونوا من ذوي اخلربة والكفاءة العالية يف جمال حقوق اإلنسان، على 
ان يعمل كل عضو بصفته الشخصية وبكل جترد ونزاهة. و تتوفر اللجنة على نظام داخلي مؤقت تنفيذا 
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للفقرة ] من املادة ]] من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.

المطلب الثاني: اختصاصات اللجنة :

واإلجراءات  التدابري  اختاذ  من  والتأكد  التزاماهتا  احرتام  ملدى  األطراف  الدول  مبتابعة  اللجنة  تقوم 
الالزمة لتطبيق أمثل ملواد امليثاق. من اختصاصات اللجنة أهنا تفحص التقارير الدورية األولية اليت تضعها 
الدول، بصفة دورية كل ثالث سنوات حسب املادة ]]. فكل دولة طرف تقوم بتقدمي أول تقرير هلا إىل 
اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز النفاذ، مث تقريراً دورياً كل ثالثة أعوام مسرتشدة باملبادئ 
التوجيهية اليت تقدمها اللجنة، خاصة شكل ومضمون التقرير، ضماناً إلعداده بأسلوب موحد ومتكامل، 
مما يساعد يف احلصول على صورة شارحة ومتكاملة حلالة حقوق اإلنسان يف الدولة، ومدى توافق ذلك 

مع أحكام امليثاق]]]]].
تقوم اللجنة بعد توصلها بالتقرير على يد األمني العام جلامعة الدول العربية بدراسة و فحص هذا 
التقرير، وإعداد مالحظاهتا الفنية بشأنه متهيداً ملناقشته مع الوفد الرمسي للدولة الطرف، حيث تبدي اللجنة 

مالحظاهتا وتقدم التوصيات تطبيقاً ألحكام وأهداف امليثاق]]]]].
تعمل اللجنة كل سنة على إحالة تقرير سنوي يتضمن مالحظاهتا وتوصياهتا إىل جملس جامعة الدول 
العربية عن طريق األمني العام. وتعترب تقارير اللجنة ومالحظاهتا اخلتامية وتوصياهتا وثائق علنية تعمل على 

نشرها على نطاق واسع.
و قد عقدت جلنة حقوق اإلنسان أو جلنة امليثاق جمموعة من االجتماعات كان أخرها االجتماع 

السادس عشر من ]] أغسطس حىت 0] أغسطس ]]0] بالقاهرة]]]]].

المطلب الثالث: برامج اللجنة العربية

تتنوع أنشطة اللجنة العربية حلقوق اإلنسان بني دورات و مشاركات و بيانات صحفية، إىل جانب 
إعداد التقارير. لكن املالحظ أن هذه األنشطة جد حمتشمة، و ال تنفتح على كل القضايا املتعلقة حبقوق 
اإلنسان، بل تركز أكثر على القضايا ذات الطابع السياسي خصوصا القضية الفلسطينية والقضيتني الليبية 

والسورية  حاليا. فالبيانات الصحفية اليت أصدرهتا اللجنة معدودة على رؤوس األصابع منها]]]]]: 
بيان بشأن الوضع يف ليبيا -
بيان بشأن األوضاع الراهنة يف عدد من الدول العربية. -

.http : //www.lasportal.org  [[[
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بيان بشأن اجتماعها احلادي عشر -
بيان حول مشاركتها يف بعثة مراقيب جامعة الدول العربية إىل سوريا -
بيان صحفي بشأن أعمال الدورة األوىل للجنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( خالل  -

العريب االضطالع  امليثاق  إليها مبوجب  آلية عربية عهد  ]]0]/]/]-] كأول  الفرتة من 
بتلقي تقارير الدول األعضاء. حيث قامت جلنة امليثاق مبناقشة أول تقرير مقدم من الدولة 
امليثاق  اليت صادقت على  األوىل  العربية  الدول  باعتبارها  اهلامشية(  األردنية  )اململكة  الطرف 

العريب حلقوق اإلنسان.
أما على مستوى مشاركات اللجنة فقد احنصرت يف مشاركتني أساسيتني : 

مشاركة وفد جلنة حقوق اإلنسان العربية يف بعثة مراقيب جامعة الدول العربية إىل سوريا. -
زيارة جلنة حقوق اإلنسان العربية )جلنة امليثاق( جمللس حقوق اإلنسان جبنيف. -

خبصوص أهم آلية متتلكها اللجنة و هي اخلاصة بإعداد التقارير، نالحظ أهنا تسلمت تقارير أربعة 
دول : اململكة األردنية، اجلمهورية اجلزائرية، اململكة البحرينية. و إمارة قطر و قد أصدرت مالحظاهتا 

اخلتامية و توصياهتا على تقرير الدول الثالث االوىل ]]]]].
تعترب اللجنة أول آلية تعاقدية عربية معنية بقضايا حقوق اإلنسان ومتابعة حالة حقوق اإلنسان ىف 
الدول العربية والوقوف على مدى التزاماهتا املنصوص عليها ىف مواد امليثاق العريب حلقوق اإلنسان، واختاذ 

التدابري الالزمة للتطبيق االفضل وتعزيز خطى الدول العربية ىف محاية حقوق اإلنسان.
أو  ماديا  هتديد كان  أي  من  محايتها  على  و  اللجنة  عمل  استقاللية  على  أكد  امليثاق  أن  كما 

معنويا]]]]].

المطلب الرابع : التحديات التي تواجه اللجنة 

تتمثل اختصاصات اللجنة يف تلقي تقارير الدول و مناقشتها و إبداء مالحظاهتا و توصياهتا وفق ما 
نصت عليه املادة ]] من امليثاق، حيث تلتزم الدول األطراف بتقدمي التقرير األويل إىل اللجنة خالل سنة 

من تاريخ دخول امليثاق حيز النفاذ بالنسبة هلا، مث تقدم تقارير دورية كل ثالث سنوات.
رفع  إجراء  خالل  من  العريب  العامل  يف  اإلنسان  حقوق  حلماية  فعالة  آلية  أية  امليثاق  يتضمن  ال 
الشكاوى الفردية اليت ميكن أن يتقدم هبا األفراد ضد دولتهم، كما ال يتضمن امليثاق إحداث حمكمة 
عربية تسهر على احرتام تنفيذ احلقوق الواردة فيه، و متكني األفراد من اللجوء إليها يف حاالت انتهاكات 
قد يتعرضون هلا بدوهلم وهي الوظيفة األساسية للميثاق وألي وثيقة حقوقية مماثلة صدرت يف املناطق 

اإلقليمية األخرى يف العامل]]]]].

http : //www.lasportal.org  [[[

]]]  امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.

]]]  مداخلة لعبادي امساعيل، محاية حقوق االنسان العريب بني االلية التعاهدية و غري التعاهدية يف ارضية حقوق االنسان العريب.متوفر باالنرتنت. 
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جاءت اللجنة مفتقرة إىل الفعالية اليت جتعل منها آلية إقليمية حامسة حلماية حقوق اإلنسان، من 
من  التقارير  تلقي  يف  دورها حمصورا  جاء  و  العربية،  اإلنسان  حقوق  جلنة  تشكيل  طريقة  تقييد  ناحية 
الدول  التزام  آلية فعالة ملراقبة  يفتقر إىل  امليثاق  احلكومات ورفع توصياهتا جمللس اجلامعة]]]]]. كما أن 

باحلقوق املتضمنة فيه، ويتجاهل دور منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية.
وهناك عيب خبصوص هذه اآللية يف كون أعضائها كلهم من الدول األعضاء واليت تقرتحهم هي 
لتمثيلها ألن اختيارهم من قبل الدول األطراف لوحدها غري كاف لضمان ممارسة مهام اللجنة بشكل 
فعال. و قد كرس امليثاق حمدودية اللجنة بعدم إعطاء إمكانية ضم خرباء حقوقيني عرب للجنة من خارج 

الدول األطراف مما كان سيقوي عمل اللجنة ميدانيا و فكريا]9]]].
لقد متت اإلشارة فقط إىل آلية التقارير املقدمة من قبل الدول األعضاء دون االتفاق على وضع 
شروط أساسية البد من احرتامها يف التقارير مما قد يؤدي ببعض التقارير إىل إغفال مواضيع أساسية و 
مهمة يف جمال حقوق اإلنسان، و ال يشري إىل اإلجراءات القانونية املتخذة من طرف الدول من أجل 

تطبيق نصوص امليثاق و صعوبات اختاذ بعض اإلجراءات اليت من املفروض أن تتضمنها هذه التقارير.
بدورها، تتعهد الدول اليت تصادق على امليثاق بتغيري قوانينها وسياساهتا مبا يتماشى مع أحكامه، 
يناير  يف  امليثاق  تطبيق  على  لإلشراف  جلنة  تشكلت  وقد  اآلن.  ذلك حىت  يفعل  مل  منها  أياً  أن  بيد 
والبحرين،  )األردن، وسوريا،  عليه  اليت صادقت  األوىل  السبع  الدول  من  أعضاء  من  تتأّلف   ،[009
وليبيا، واإلمارات العربية املتحدة، واجلزائر، وفلسطني(. وستتلقى اللجنة تقارير من الدول وتراقب تطبيق 
أهنا  امليثاق وتصدر استنتاجاهتا وتوصياهتا يف تقارير علنية. لكن، حىت اآلن، ركزت اللجنة على  
هيئة مستقّلة، وعلى أن أعضاءها ال يتلقون تعليمات من احلكومات أومن هيئات اجلامعة العربية. كما 
طالبت بأمانة فنية مستقلة هلا، وطلبت احلصول على الدعم املايل والتقين الالزم من أمانة اجلامعة العربية.

ينص امليثاق العريب حلقوق اإلنسان على إلزامية الدول األعضاء بتقدمي التقارير للجنة العربية حلقوق 
اإلنسان، لكن واقع احلال يعكس غري ذلك حيث إن اللجنة تسلمت تقارير أربعة دول : اململكة األردنية، 
اجلمهورية اجلزائرية، اململكة البحرينية. و إمارة قطر و قد أصدرت مالحظاهتا اخلتامية و توصياهتا على 

تقرير الدول الثالث االوىل ]0]]].
فيما يهمل امليثاق أدوار اجملتمع املدين احلقوقي غري احلكومي فال يشري ملكانة التقارير املضادة ) تقارير 
الظل – التقارير املوازية ( اليت تصدرها املنظمات غري احلكومية و اليت من املفروض ان تقدم تقارير للجنة 

العربية حلقوق اإلنسان بعد أن تتمتع بالصفة االستشارية لدى اللجنة]]]]].
من املعيقات األساسية لعمل اللجنة هو غياب إمكانية رفع شكاوى فردية أو جمموعة من األفراد يف 
حالة انتهاكات حلقوق اإلنسان، و كذا انعدام آلية تقدمي الشكاوى بني الدول األطراف اليت صادقت على 

]]]  حممد البزاز، من اجل آليات فعالة حلماية حقوق اإلنسان يف النظام االقليمي العريب. متوفر باالنرتنت

9]]  حممد البزاز، مرجع سابق.
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امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف حالة مل تلتزم دولة طرف بالتزاماهتا جتاه امليثاق.

خالصة: 

نرى أنه من الضروري، ووفقا ملا آلت إليه أوضاع الدول العربية من هبوب رياح التغيري و املطالبة 
باحلرية، أن يقع متثيل جهات أخرى يف اللجنة العربية حلقوق اإلنسان لتفعيل هذه اآللية التعاهدية. نقرتح 
أن ينتمي ممثلوها إىل احلكومات املعنية، واملنظمات احلكومية فضال عن ممثلي اجملتمع املدين من منظمات 
غري حكومية. وتتوىل هذه اللجنة السهر على مدى تنفيذ الدول األعضاء ملقتضيات امليثاق، وتساهم 

بالتايل يف محاية وتعزيز وترقية حقوق اإلنسان.
و نعتقد ان جناح امليثاق و اللجنة العربية حلقوق اإلنسان يف محاية حقوق املواطنني سيتوّقف على 
مدى جّدية الدول العربية يف التعامل معه. مع احلاجة إىل اقرتاح آليات أكثر ديناميكية وفعالية وحامسة حلل 
إشكاليات احرتام حقوق اإلنسان على الصعيد العريب. منها القيام بتغيريات فعلية يف القوانني واملمارسات 

كي تتماشى مع امليثاق.
إن جناح امليثاق يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان داخل الدول العربية، يفرض على احلكومات العربية 
أن تُبدي استعداداً إلعادة فتح النقاش حول بعض األحكام اليت تتناقض بوضوح مع املعايري الدولية. أما 
التساؤل عن جدوى امليثاق، فهو السؤال حول ما إذا كان مثة نقاشات جدية حول حقوق اإلنسان اليت 
ميكن أن تنطلق داخل جدران اجلامعة العربية، حني ترفع الدول تقاريرها عن اإلجراءات اليت اخّتذهتا للتقّيد 

بامليثاق امام اللجنة.
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الئحة املراجع :
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سامية بوروبة، إسهام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان يف تكوين قانون حقوق إنسان إقليمي، جملة 	 

اجلنان حلقوق اإلنسان، العدد الثالث.
محمد البزاز، »من اجل آليات فعالة حلماية حقوق اإلنسان يف النظام اإلقليمي العريب«. مؤمتر 	 

الشبكة األكادميية العربية حلقوق اإلنسان يف الدار البيضاء، املغرب، نوفمرب ]]0] بعنوان امليثاق 
العريب : نظام إقليمي جديد
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لعبادي إسماعيل، »محاية حقوق اإلنسان العريب بني اآللية التعاهدية و غري التعاهدية يف أرضية 	 

حقوق اإلنسان العريب«. مؤمتر الشبكة األكادميية العربية حلقوق اإلنسان يف الدار البيضاء، املغرب، 
نوفمرب ]]0] بعنوان امليثاق العريب : نظام إقليمي جديد

المصطفى الصويلح، امليثاق العريب حلقوق اإلنسان تعاقد بني احلكومات العربية لتقعيد االنتقاص 	 
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الفصل السادس : اهليئة املستقلة الدائمة حلقوق اإلنسان 
يف منظمة التعاون االسالمي

بالرغم من أن االسالم كان سباقا اىل االعرتاف حبقوق االنسان منذ ظهوره قبل أكثر من ]] قرنا، 
فإن العامل االسالمي ال يزال يعترب اىل اليوم من أكثر املناطق يف العامل ختلفا يف جمال حقوق االنسان، 
كما يف سائر اجملاالت االخرى، بالفعل ابتدأ النقاش عن حقوق االنسان داخل منظمة التعاون االسالمي 
منذ عقود مع إعالن داكا حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الصادر عن املؤمتر اإلسالمي الرابع عشر لوزراء 
اخلارجية يف ديسمرب ]]9]، و إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم الذي أقره املؤمتر اإلسالمي 
التاسع عشر لوزراء اخلارجية بالقرار رقم 9]/9] سنة 990]، وإعالن حقوق الطفل ورعايته يف اإلسالم 
الذي أقره مؤمتر القمة اإلسالمي السابع بالقرار رقم ]/]] سنة ]99]، وكذلك عهد حقوق الطفل يف 
اإلسالم لسنة ]00]. لكن الدول االسالمية التزال تعترب اىل اليوم أكثر دول العامل معاداة للدميقراطية 
وللمشاركة السياسية يف السلطة، وهتيمن على شعوهبا غمامة سوداء من البطش والقمع وأنظمة احلكم 
الديكتاتورية، ومل يرق سكان العامل االسالمي اىل مرتبة املواطنني، بل هم يف غالبية الدول االسالمية جمرد 
رعايا حتاصرهم األغالل والفقر والعوز،رغم الثراء الفاحش لبعض دوهلم،بصورة غريبة يندر أن يوجد هلا 

مثيل يف باقي مناطق العامل.
وتعترب منظمة التعاون اإلسالمي اليوم ثاين أكرب منظمة حكومية دولية بعد األمم املتحدة ووكاالهتا 
املتخصصصة، وتضم يف عضويتهــا سبعـا ومخســني )]]( دولة عضوا موزعـة على أربع قارات، وتسعى 
املنظمـة أن تكون الصوت اجلماعـي للعالــم اإلسالمي وتسعى لصون مصاحلـه والتعبري عنها تعزيزا للسلــم 
والتناغــم الدوليني بـني خمتلف شعـوب العامل. وقد أنشئت املنظمة بـقــرار صادر عـــن القمـة التارخيية اليت 
عقدت يف الرباط باململكة املغربية يوم ]] رجب ]9]] هجرية )املوافق ]] سبتمرب 9]9]( بدعوة 
من امللك الراحل احلسن الثاين، ردا علــى جرمية إحراق املسجد األقصى يف القدس احملتلة. وصّدا للرياح 

املنكسرة اليت كانت هتب على العامل العريب غداة هزمية ]]9]. 
و عقد سنة 0]9] أول مؤمتر إسالمي لوزراء اخلارجية يف جدة وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها 
يف جدة بصورة مؤقتة ريثما يتم حترير القدس لتصبح مقرا للمنظمة، كما نص على ذلك امليثاق االول 
للمنظمة، لقد مّر أكثر من اربعني سنة على ذلك الرتتيب املؤقت وال شيئ يوحي يف اآلفاق بأن القدس 

املغتصبة قريبة من التحرير 
واعتمد امليثاق احلايل ملنظمة التعــاون اإلسالمــي يف القمــة اإلسالمية احلادية عشرة اليت عقدت يف 
دكار يومي ]] و]] مارس ]00]. وقد حدد امليثاق اجلديد أهداف املنظمة ومبادئها وغاياهتا األساسية 
املتمثلة يف تعزيز التضامن والتعاون فيما بني الدول األعضاء. وعلى مدى السنوات األربعني املاضية، ارتفع 
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عدد األعضاء من مخس وعشرين دولة، وهو عدد األعضاء املؤسسني، ليبلغ سبعا ومخسني دولة عضوا. 
وترتبط املنظمة بعالقات تشاور وتعاون مع األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية هبدف 
محاية املصاحل احليوية للمسلمني و املساعدات اإلنسانية و تعـــزيز التعاون مع هاته املنظمات الدولية يف 

القضايا اإلنسانية و الكوارث اليت من املمكن أن تطال أحد الدول اإلسالمية أو الدول األعضاء. 
شعوب  تقدم  وضمان  حلماية  واحد  بصوت  والتكلم  اجلهود  توحيد  أجل  من  املنظمة  وأنشئت 
مسلمي العامل، ومواجهة التحديات اليت تواجه العامل اإلسالمي على كافة األصعدة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وغريها كما هتدف إىل تعزيز التضامن بني الدول اإلسالمية ومواجهة التحديات الكربى اليت 
يعيشها املسلمون حول العامل ومنها اخلوف من اإلسالم والتطرف وما يعرف باحلرب على اإلرهاب وحتقيق 

التنمية االقتصادية ]]]]]
اهليئة  بإنشاء  اإلسالمي  التعاون  منظمة  اإلنسانية من طرف  بالقضايا  االهتمام  هذا  ترجم  لقد  و 
املستقلـــة الدائمة حلقوق اإلنسان واليت جتسد أيضا بإحداثها وعي الدو ل اإلسالمية بثقافة حقوق اإلنسان 

اليت متتد عميقا يف الثقافـــة والعقيدة اإلسالمية.
إن إنشاء اهليئة الدائمة واملستقلة حلقوق اإلنسان، يأيت من وحي رؤية تأخذ يف احلسبان، ضرورة 
وإجنازاهتــا  اإلسالمي،  التعاون  ملنظمة  اجلديدة  الرؤية  هلذه  ترسيخها  عن  فضال  زمنية،  التطور كحتمية 
العمليـة، ولتقطع بالتايل الطريق على تلك املفاهيم التقليدية اليت تضع املنظمة يف حيز ضيــق من الفهـم 
املتواتر، وحتول دون النظرة األعمق واألوسع إزاء إمكانياهتا الكبرية اليت جيب أن تستثــمر باحلجـم الـذي 
يعـكس قدرة ]] دولة عضوا، ومليار ونصف املليار مسلم، يف حتقيق النماء واالزدهار الذي تتطلع إليه 

األمــة اإلسالمية]]]]]
وقد رأينا أن نبحث يف هذا الفصل مدى التزام الدول االعضاء مببادئ حقوق اإلنسان يف منظمة 
التعاون االسالمي يف املبحث األول، وخنصص املبحث الثاين لدراسة انشاء اهليئة الدائمة حلقوق اإلنسان.

املبحث االول : االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان يف املنظمة : 

مل يكن امليثاق القدمي للمنظمة يكاد يوىل أي اهتمام لقضايا حقوق اإلنسان اليت مل تستأثر سوى 
بإشارة عابرة يف الديباجة تقول على لسان الدول األعضاء : » ويعيدون التأكيد بتقيدهم مبيثاق األمم 
املتحدة وحقوق اإلنسان األساسية اليت تعترب أغراضها ومبادئها أساساً لتعاون مثمر بني مجيع الشعوب.« 

فجاء التقيد حبقوق اإلنسان مقروناً بالتقيد مبيثاق األمم املتحدة.
ووردت إشارة ثانية عابرة لدعم كفاح الشعب الفلسطيين ومساعدته على اسرتجاع حقوقه وحترير 

http : //www.menara.ma/ar/2013/02/06/493613  [[[

]]]  ملتعلق بإنشاء اهليئة الدائمة حلقوق اإلنسان. القرار رقم ]]/]
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وحقوقها  واستقالهلا  على كرامتها  احملافظة  سبيل  يف  اإلسالمية  الشعوب  مجيع  ودعم كفاح  أراضيه، 
الوطنية.«. وال ريب أن هذه اإلشارة الثانية ختص حقوق اإلنسان اجلماعية املتمثلة يف احلقوق الوطنية، 
واحرتام حق تقرير املصري الذي مت النص عليه يف الفقرة ] من املبادئ. مث يصمت امليثاق بعد ذلك صمتاً 
مطبقاً بشأن قضايا حقوق اإلنسان. وميكن تفسري ذلك بالقول بأن قضايا حقوق اإلنسان مل تكن حاضرة 
اليوم.  تكتسيها  أصبحت  اليت  األمهية  تكتسي  تكن  باملرة، ومل  االسالمية  للدول  السياسية  املمارسة  يف 
لكن من يراجع اهتمام األمم املتحدة مثال هبذه القضايا سوف يالحظ عمق التزامها بالدفاع عن حقوق 
اإلنسان ابتداء من إعداد ميثاقها سنة ]]9] مث إصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان سنة ]]9] 
وباقي املواثيق الدولية البالغة األمهية يف جمال حقوق اإلنسان. وعند ذلك يشعر املرء كم كانت منظمة 
التعاون اإلسالمي مقصرة يف هذا اجملال. وسنتناول هذا املبحث يف مطلبني خنصص االول الهتمام املنظمة 

بقضايا حقوق االنسان، والثاين ملفاوضات انشاء اهليئة املستقلة حلقوق االنسان.

المطلب االول : اهتمام منظمة التعاون االسالمي بقضايا حقوق االنسان.

كان أول اهتمام جّدي بقضايا حقوق اإلنسان يف منظمة املؤمتر اإلسالمي مع صدور إعالن القاهرة 
حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم]]]]]، حيث اعترب اإلعالن أول وثيقة دولية تصدر عن املنظمة خبصوص 

حقوق اإلنسان.
أسرة واحدة وعلى محاية حق  باعتبارهم  البشر  املساواة بني  ويركز اإلعالن يف مواده على مفهوم 
احلياة وعدم إزهاقها إال مبقتضى شرعي، وعلى محاية املدنيني وقت النزاعات املسلحة، وينادي باحلفاظ 
على حرمة اإلنسان يف حياته وبعد مماته، ومحاية األسرة ورعايتها، ومساواة الرجل واملرأة مع إسناد اإلنفاق 
الرمسية  باألهلية  ينادي حبماية حقوق األطفال والتمتع  بالشريعة اإلسالمية. كما  للرجل عمال  والرعاية 
لكل إنسان إال يف حالة فقدها، وعلى احلق يف التعليم وحظر اإلكراه على اإلنسان لتغيري دينه مع اعتباره 

اإلسالم دين الفطرة.
االستعباد.  أنواع  أسوأ  من  االستعمار  معتربا  اإلنسانية  احلرية  على محاية  اإلعالن كذلك  ينص  و 
وعلى حرية التنقل واإلقامة واللجوء وعلى حق العمل واحلق يف الكسب املشروع )التجارة( وعلى احلق 
يف امللكية ويف محاية املصاحل األدبية واملالية لإلنتاج الفكري، واحلق يف بيئة نظيفة، وذلك قبل أن تصبح 
قضايا البيئة تتمتع باألمهية اليت أضحت تتمتع هبا اليوم، كما نص على احلق يف األمن قبل أن تعصف 
املخاطر األمنية جبل الشعوب اإلسالمية، بصورة جتعلها اليوم عاجزة عن جمرد التنفس ألن األمن كما يقول 
الربوفسور جوزيف ناي، مثله مثل األكسجني ال نشعر بأمهيته إال عندما نبدأ بفقده. مث أكد على جمموعة 
من املبادئ اخلاصة حبقوق االنسان كاحلق يف االستقالل واخلصوصية وحرمة السكن وسواسية الناس أمام 
الشرع وحق اللجوء إىل القضاء واألساس الشخصي للمسؤولية، وال حرية وال عقوبة إال مبوجب أحكام 

]]]  صدر هذا اإلعالن مبقتضى القرار رقم 9]/9] – س الصادر عن املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة يف القاهرة 
جبمهورية مصر العربية )يوليو أغسطس 990]م(
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الشريعة، واملتهم برئ حىت تثبت إدانته، وعدم جواز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه 
مبوجب غري شرعي، وعدم جواز التعذيب وحترمي االختطاف، وحق اإلنسان يف التعبري حبرية مبا ال يتعارض 
مع املبادئ الشرعية، وحق األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحترمي استغالل اإلعالم للمس باملقدسات 

وعدم جواز إثارة الكراهية واحلق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة.
ويالحظ على هذا اإلعالن إنه شبيه يف عموميته باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أصدرته 
األمم املتحدة يف ديسمرب ]]9]، لكنه ميثل النسخة اإلسالمية لإلعالن، بسبب النص فيه على الكثري 
من احلقوق اجلماعية اليت مل ُيِشْر إليها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومتشيا مع الدين اإلسالمي الذي 
يعطي األولوية للحقوق اجلماعية قبل احلقوق الفردية مثل حقوق األسرة وحقوق الوالدين، وكان اإلعالن 
االنثربولوجيني  قبل مجعية  لنقد شديد من  9]9]قد تعرض  العاملي حلقوق اإلنسان عندما صدر سنة 
األمريكيني اليت أكدت أن هذا اإلعالن ليس إعالنا عامليا حلقوق اإلنسان بل هو جمرد إعالن غريب هلذه 

احلقوق ألنه يكرس املفهوم الغريب حلقوق اإلنسان ويغفل اجلوانب األخرى هلذه احلقوق]]]]].
كما أن إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم باعتباره جمرد إعالن عن هذه احلقوق فهو يفتقر 
إىل الصفة اإللزامية لقواعده والكثري من احلقوق املهمة اليت ينص عليها سوف تظل حرباً على ورق يف 
غياب اتفاقيات دولية لضمان االلتزام هبا ويف غياب اآلليات الضرورية للسهر على محاية و تطبيق هذه 

احلقوق. ألنه ال توجد حلد اآلن أية وسيلة حلماية هذه احلقوق.
الدوائر احلقوقية برتحيب بل  القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم مل يستقبل يف  والواقع أن إعالن 
تعرض وال يزال يتعرض لنقد شديد بسبب تقييده جلميع احلقوق اليت ينص عليها بقيود الشريعة اإلسالمية، 
حيث تنص املادة الرابعة والعشرون منه على أن »كل احلقوق واحلريات املقررة يف هذا اإلعالن مقيدة 
بأحكام الشريعة اإلسالمية.« كما تضيف املادة األخرية من اإلعالن وهي املادة اخلامسة والعشرون قيدا 
آخر أكثر قسوة ينص على أن »الشريعة اإلسالمية هي املرجع الوحيد لتفسري أو توضيح أي مادة من 
مواد هذه الوثيقة.« مما فتح الباب على مصراعيه أمام فوضى التفسريات وهواها خصوصا وحنن نرى شطط 
بأكملها وإعالن اجلهاد عليها، وفوضى  اليت شطح هبا اخليال إىل تكفري جمتمعات مسلمة  التفسريات 
العمل  برنامج  التغري مع صدور  تبدأ يف  الصورة سوف  أهال هلا. لكن هذه  ليسوا  الفتاوى ممن  إصدار 

العشري للمنظمة.
فقد عرفت منظمة التعاون اإلسالمي حتوال كبريا يف اهتمامها بقضايا حقوق اإلنسان خالل السنوات 
األخرية، وكانت البداية مع صدور برنامج العمل العشري للمنظمة الصادر عن القمة االستثنائية الثالثة 
املنعقد يف مكة املكرمة يف شهر ديسمرب ]00]، ففي الفصل الثامن من القضايا الفكرية والسياسية مت 
النص ألول مرة يف تاريخ املنظمة يف الفقرة األوىل من هذا الفصل على : -] »السعي احلثيث إىل توسيع 
نطاق املشاركة السياسية وضمان املساواة واحلريات الدينية والعدالة االجتماعية وتعزيز الشفافية واملساءلة 
والقضاء على الفساد يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي« وبدت هذه الفقرة كما لو أهنا صادرة عن منظمة 

]]]  أنظر : حممد الصويف : حنو مقاربة للهوية الثقافة املغاربية يف ضوء املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان. جملة : احلضارة العدد التاسع ستوكهومل 
]99] ص 0]-].
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من منظمات اجملتمع املدين املناضلة من أجل الدميقراطية ومكافحة الفساد وليس عن القمة اإلسالمية 
وعن قادة دوهلا حتديداً، فكان ذلك اعرتافاً من القادة انفسهم بضيق نطاق املشاركة السياسية واملساواة 

واحلريات املدنية والعدالة االجتماعية وغياب الشفافية واملساءلة وبتفشي الفساد يف الدول اإلسالمية.
ووجهت القمة يف الفقرة الثانية من الفصل الثامن ب »-] من برنامج العمل العشري، دعوة املؤمتر 
الدول  اإلنسان يف  لتعزيز حقوق  دائمة  هيئة مستقلة  إنشاء  إمكانية  لدراسة  اخلارجية  لوزراء  اإلسالمي 
ميثاق  لوضع  أيضاً  والدعوة  اإلسالم،  اإلنسان يف  القاهرة حلقوق  إعالن  عليه  نص  ملا  وفقاً  األعضاء. 
إسالمي حلقوق اإلنسان، وإدخال تعديالت على القوانني واألنظمة الوطنية لضمان احرتام حقوق اإلنسان 

يف الدول األعضاء«.
ويكشف حتليل هذه الفقرة عن وعي قادة الدول اإلسالمية باخلصاص املؤسسي الكبري الذي تعانيه 
دوهلم يف جمال حقوق اإلنسان، إذ رمبا كانت منظمة التعاون اإلسالمي املنظمة الوحيدة يف العامل من 
جنسها اليت ال تتوفر على مؤسسة أو هيئة حلقوق اإلنسان على غرار ما هو معمول به يف املنظمات 
االحتاد  مثل  اإلقليمية  املنظمات  عند  نزوال  عاملية  دولية  املتحدة كمنظمة  باألمم  بدءا  املشاهبة  الدولية 
األورويب واالحتاد اإلفريقي ومنظمة الدول األمريكية وجامعة الدول العربية، فجميع هذه املنظمات تتوفر 
على هيئات متعددة تضطلع بأمر تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دوهلا، أما الدعوة لوضع ميثاق إسالمي 
حلقوق اإلنسان فرمبا تعكس إقراراً من القادة بأن الزمن قد جتاوز إعالن القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم 

باعتباره أول إعالن دويل شامل تصدره الدول اإلسالمية يف جمال حقوق اإلنسان.
والشيء األخري الذي تعكسه هذه الفقرة هو وعي قادة الدول اإلسالمية بقصور القوانني واألنظمة 
الوطنية عن ضمان احرتام حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء، والدعوة لتغيري تلك القوانني واألنظمة حىت 
تكون قادرة على ضمان احرتام حقوق اإلنسان، وهذا توجه جديد حنو املفهوم العاملي حلقوق اإلنسان 
خيتلف يف التوجهات السابقة، واالحتماء باخلصوصيات الثقافية اليت كثرياً ما مت استخدامها ضد انتشار 

املفهوم الكوين حلقوق اإلنسان.
وقد انعكست هذه النظرة اجلديدة حلقوق اإلنسان اليت جاء هبا برنامج العمل العشري على مداوالت 
تعديل امليثاق، فعكست ديباجة امليثاق املعدل بعض الفقرات الواردة يف برنامج العمل العشري، حيث 
الرشيد  واحلكم  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  »تعزيز  على  الديباجة  من  السادسة  الفقرة  نصت 
وسيادة القانون والدميقراطية واملساءلة يف الدول األعضاء وفقاً ألنظمتها الدستورية والقانونية«. وال يغرب 
عن البال أن هذه الفقرة هي انعكاس للفقرة األوىل حتت عنوان »حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد« الواردة 

يف برنامج العمل العشري، املشار إليها أعاله.
التنمية  املعرفة واحلق يف  الديباجة أجياال جديدة من حقوق اإلنسان مثل احلق يف  كما عكست 
األجيال  لفائدة  بالبيئة  املرتبطة  اجلوانب  وتعزيز كل  محاية  وواجب  املستدامة،  واالقتصادية  االجتماعية 
احلالية واملستقبلية]]]]]. ومل يفت الديباجة أن تنص على »صون وتعزيز حقوق املرأة ومشاركتها يف شىت 

]]]  نقول أجياال جديدة من حقوق اإلنسان يف املفهوم الكوين هلذه احلقوق، واجلدير بالذكر أن اإلسالم كان سباقاً يف االعرتاف هبذه احلقوق، 
أنظر يف ذلك : د. عبد اللطيف بن سعيد الغامدي : حقوق اإلنسان يف اإلسالم، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية مركز الدراسات والبحوث 

]]] الرياض ]]]]هـ000]-م، ص ]]]-9]].
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جماالت احلياة وفقاً لقوانني الدول األعضاء وتشريعاهتا«. كما استحضرت وجوب تأييد »أهداف ميثاق 
األمم املتحدة والقانون الدويل والقانون الدويل اإلنساين..«. وكان النص على املرجعية الدولية جيد مقاومة 
عنيفة خالل مداوالت تعديل امليثاق من كثري من أعضاء الوفود لكن رياح التغيري كانت شديدة وحامسة 
الديباجة يف فقرهتا األخرية على »السعي احلثيث من أجل حتقيق احلكم الرشيد على املستوى  فنصت 
الدويل ودمقرطة العالقات الدولية استنادا إىل مبادئ املساواة واالحرتام املتبادل بني الدول، وعدم التدخل 

يف الشؤون اليت تندرج ضمن تشريعاهتا الداخلية«.
ومل يشذ الفصل األول من امليثاق املعدل املعنون باألهداف واملبادئ عن اخلضوع لرياح التغيري املرتبطة 
حبقوق اإلنسان، فتم النص يف الفقرة ] من املادة األوىل على احرتام حق تقرير املصري، وكانت اجلزائر من 
أشد املدافعني على هذا احلق وهي تضع نصب عينها ما تسميه حبق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه، 
لكن املغرب أصر على أن يربط احرتام هذا احلق بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء واحرتام 
سيادة واستقالل ووحدة أراضي كل دولة عضو«. ويف الفقرة السابعة من املادة األوىل أكد امليثاق املعدل 
على : »تأكيد دعم الدول األعضاء حلقوق الشعوب املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة والقانون 
األساسية  اإلنسان واحلريات  املادة كذلك على »تعزيز حقوق  نفس  ]] من  الفقرة  الدويل«. ونصت 
ومحايتها مبا يف ذلك حقوق املرأة والطفل والشباب، واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة واحلفاظ على 
قيم األسرة اإلسالمية«]]]]]. مرددة صدى التعبريات الواردة يف برنامج العمل العشري وزادت عليها تعزيز 
حقوق املسنني وذوي االحتياجات اخلاصة واحلفاظ على قيم األسرة اإلسالمية« وتكشف هذه الفقرة 
عن املنحى اإلسالمي الذي يهتم بالدفاع عن احلقوق اجلماعية أكثر من اهتمامه بالدفاع عن احلقوق 
الفردية كما هو سائد يف الغرب.. وعززت الفقرة ]] هذا التوجه بالنص على »تعزيز دور األسرة ومحايتها 
وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية واجلوهرية للمجتمع«. ويف إطار الدفاع عن احلقوق اجلماعية نصت 
الدول غري األعضاء وصون كرامتها  الفقرة ]] على »محاية حقوق اجلماعات واجملتمعات املسلمة يف 

وهويتها الدينية والثقافية«.
ونصت الفقرة ] من املادة الثانية من امليثاق املعدل كذلك على أن »تعزز الدول األعضاء وتساند 
على الصعيدين الوطين والدويل احلكم الرشيد والدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة 

القانون«.
ولتنفيذ هذه الفقرة يتعني على الدول األعضاء تغيري قوانينها الداخلية جلعلها مالئمة ملعايري احلكم 
الرشيد والدميقراطية املعمول هبا على الصعيد الدويل، وكذلك جلعل هذه القوانني مالئمة للمواثيق الدولية 
اخلاصة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية وسيادة القانون، وميكن للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان 

أن تقدم الدعم واخلربة الضرورية للدول األعضاء يف هذا اجملال.

المطلب الثاني : مفاوضات انشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان 

فيما يتعلق حبق بناء األسرة يف اإلسالم أنظر عبد اللطيف بن سعيد الغامدي، املرجع السابق ص ]]]-]]].   [[[
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اخلارجية  لوزراء  ودعوته  اإلنسان،  بقضايا حقوق  العشري  العمل  لربنامج  العميق  لالهتمام  نتيجة 
بدراسة إمكانية إنشاء هيئة دائمة مستقلة حلقوق اإلنسان يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، نص الفصل العاشر 
من امليثاق على اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان وحددت املادة اخلامسة عشرة من امليثاق مهمة هذه 
اهليئة بنصها على أن : »تعزز اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادية الواردة يف عهود املنظمة وإعالناهتا ويف مواثيق حقوق اإلنسان املتفق عليها عامليا، مبا ينسجم 

مع القيم اإلسالمية«.
ومل يكن الوقوف عند مهمة »التعزيز« كافيا لدى دعاة حقوق اإلنسان الذين كان يطالبون بأن 
تكون مهمة اهليئة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وليس االكتفاء بالتعزيز فقط، ألن احلماية تقتضي إنشاء 
آليات للمتابعة عند حصول أي انتهاك حلقوق اإلنسان، وبطبيعة احلال مل تكن الدول اإلسالمية مهيأة 
لقبول مثل هذه اآلليات وهي »تتلمس خطواهتا األوىل على درب حقوق اإلنسان الطويل«. ولوضع هذه 
اهليئة موضع التنفيذ بادر األمني العام بإرسال وفد من األمانة العامة إىل جنيف يف شهر يونيو ]00] 
إلجراء املشاورات مع جمموعة املنظمة يف جنيف واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ومعهد جنيف حلقوق 
القانونية يف األمانة  الدولية يف هذا املضمار. وبعد ذلك كلف اإلدارة  التجارب  للتعرف على  اإلنسان 
العامة بإعداد دراسة يف صورة مذكرة تفسريية عن إنشاء هيئة حقوق اإلنسان : فقامت اإلدارة القانونية 
بإجناز هذه املذكرة، ودعا األمني العام إىل اجتماع غري رمسي هليئة حمدودة من اخلرباء املشهود هلم بالكفاءة 
والتجربة يف جمال حقوق اإلنسان يف بعض الدول األعضاء لدراسة هذه املذكرة التمهيدية ووضع تصور 
شامل إلنشاء هذه اهليئة. فاجتمعت هذه اهليئة من اخلرباء يف مدينة جدة يومي ]] – ]] فرباير 009] 
وناقشت التصور األويل الذي أعدته اإلدارة القانونية وأدخلت عليه ما تراءى هلا من تعديالت وإضافات 

وإعادة صياغة.
اخلرباء  فريق  قبل  من  لتدارسها  األعضاء  الدول  على  املعدلة  الوثيقة  هذه  العامة  األمانة  وعممت 
الفريق اجتماعاته يومي ]] و  الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان. وعقد  اهليئة  بإنشاء  احلكوميني املعين 
]] أبريل 009] مبقر األمانة العامة، وخالل هذه االجتماعات بدأت تتشكل املالمح األساسية هلذه 
اهليئة حيث قام الفريق مبساعدة اإلدارة القانونية يف األمانة العامة بصياغة مشروع النظام األساسي للهيئة.

ومت االتفاق خبصوص طبيعة اهليئة على أن تتألف من خرباء ترشحهم حكوماهتم وتنتخبهم الدول 
األعضاء، كما مت االتفاق على أن تقوم اهليئة بدور استشاري حتت رعاية جملس وزراء اخلارجية وحتدد 
عدد أعضاء اهليئة يف البداية يف 9] خبرياً، قبل أن يتحول إىل ]] خبرياً. ينتخبهم جملس وزراء اخلارجية 
بناء على ترشيحات الدول األعضاء ملدة ] سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة واتفق أعضاء الفريق على 
أن تتمثل املهمة األساسية للهيئة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وخالل املداوالت وقع خالف كبري 
حول نص املادة 0] من مشروع النظام األساسي للهيئة اليت كانت تشري إىل »التحقيق يف أية انتهاكات 
لقواعد إجراءاهتا«  حمتملة حلقوق اإلنسان من جانب الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وفقاً 
وتقرر وضع هذه الفقرة بني قوسني ورفعها إىل اجتماع كبار املوظفني. وُعرض تقرير اجتماع اخلرباء على 
اجتماع كبار املوظفني التمهيدي جمللس وزراء اخلارجية يف دورته السادسة والثالثني وذلك بتاريخ ] – 
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] مايو 009] ومل يكن اجتماع كبار املوظفني حىت ذلك الوقت مهيئا للموافقة على مشروع النظام 
األساسي للهيئة وطلبت بعض الوفود مزيداً من الدراسة للمشروع وعرضه من جديد على اجتماع فريق 

اخلرباء احلكوميني]]]]].
وبالفعل قرر جملس وزراء اخلارجية املنعقد يف دمشق يف دورته السادسة والثالثني بتاريخ ]] – ]] 
مايو 009] إحالة املشروع من جديد إىل فريق اخلرباء احلكوميني، وتنفيذاً هلذا القرار دعا األمني العام 
فريق اخلرباء لعقد جولة جديدة من االجتماعات، انعقدت بتاريخ ]] – ]] فرباير 0]0]م يف مقر 
األمانة العامة جبدة، وقام فريق اخلرباء بإعادة النظر يف مجيع مواد مشروع النظام األساسي مادة مادة، كما 
مت تعديل صياغة )املادة 0] سابقا( اليت أصبحت بعد تغيريها تنص على أن : » تتوىل اهليئة التحقيق يف 
أية وضعية حمتملة حلقوق اإلنسان يف الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وفقاً لقواعد إجراءاهتا، 
وترفع تقارير استشارية بشأهنا إىل جملس وزراء اخلارجية ليقرر بشأهنا ما يراه مناسبًا«. غري أنه تقرر يف 
هناية املطاف حذف هذه املادة، حيث مل تكن الدول األعضاء مستعدة لقبول إجراء أي حتقيق خبصوص 

حقوق اإلنسان فيها.
كما تقدم وفد اململكة العربية السعودية مبقرتح استضافة مقر اهليئة، وأيدته يف ذلك كثري من الوفود. 
أعماله  االجتماع  األمر. وختم  اهليئة، ومل حيسم  مقر  استضافة  بالده يف  اإليراين رغبة  الوفد  أكد  كما 
باالتفاق على الصيغة النهائية ملشروع النظام األساسي للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان، حيث مت 
االتفاق على أن تتشكل اهليئة من ]] عضواً من الذين ترشحهم حكومات الدول األعضاء من اخلرباء 
املشهود هلم بالكفاءة العالية يف جمال حقوق اإلنسان ملدة ] سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة، ومت االتفاق 

كذلك على أن تعمل الدول األعضاء على تشجيع ترشيح املرأة لعضوية اهليئة.
غري أنه وقع خالف جديد حول نص املادة الثامنة من املشروع اليت كانت تنص على أن : »تسعى 
اهليئة إىل االرتقاء حبقوق اإلنسان وخدمة مصاحل األمة اإلسالمية يف هذا اجملال، وتعزز احرتام الثقافات 
والقيم اإلسالمية السمحة وحوار احلضارات مع مراعاة مبادئ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
واحرتام سيادة وسالمة أراضي الدول األعضاء«، ألن بعض الدول اإلفريقية رأت يف النص على مبدأ 
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء تقييدا كبريا لعمل اهليئة، فتم االتفاق على وضع هذه 
املادة بني قوسني ورفعها إىل اجتماع كبار املوظفني. ووقع نفس الشيء فيما خيص مقر اهليئة حيث تقرر 
رفعه إىل اجتماع كبار املوظفني. وأقر اجتماع كبار املوظفني املنعقد يف مدينة جدة يوم ]] أبريل 0]0] 
صيغة جديدة للمادة الثامنة اليت كانت بني قوسني جاء فيها : »تسعى اهليئة إىل االرتقاء حبقوق اإلنسان 
وخدمة مصاحل األمة اإلسالمية يف هذا اجملال، وإىل تعزيز احرتام الثقافات والقيم اإلسالمية السمحة وحوار 

احلضارات وذلك وفق مبادئ وأهداف منظمة املؤمتر اإلسالمي«.
أما خبصوص موضوع مقر اهليئة، فقد مت رفعه إىل اجتماع جملس وزراء اخلارجية ليقرر بشأنه ما يراه 

مناسباً.

]]] نصت الفقرة 9] من تقرير هذا االجتماع على ما يلي : »كلف االجتماع األمني العام بعقد اجتماعات إضافية لفريق اخلرباء احلكومي، 
بقصد تعميق النقاش واستكمال النظام األساسي للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان يف الدورة السابعة والثالثني جمللس وزراء اخلارجية«، أنظر 
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ووافق االجتماع على مشروع النظام األساسي للهيئة لكنه أجل اعتماده إىل غاية االتفاق على حتديد 
مقر اهليئة، وجاء يف تقرير اجتماع الدورة ]] جمللس وزراء اخلارجية أن اجمللس قرر تأجيل اعتماد مشروع 
القرار املتعلق باللجنة، ودعوة األمانة العامة إىل اطالع الدول األعضاء على نتائج املشاورات بني اململكة 
العربية السعودية ومجهورية إيران اإلسالمية بشأن حتديد مقر اهليئة يف غضون فرتة أقصاها ] أشهر من 

تاريخ، وذلك هبدف تقدمي املشروع إىل الدورة ]] للمجلس الختاذ اإلجراء املناسب.
وتكشف القراءة املتأنية للنظام األساسي للهيئة أن مسألة محاية حقوق اإلنسان قد اختفت من النص 
متاماً، لذلك أصبحت املهمة الرئيسية للهيئة هي تعزيز وليس محاية حقوق اإلنسان، فقد آثرت الدول 

األعضاء أن ترجيء مسألة محاية حقوق اإلنسان إىل تطور الحق.

املبحث الثاني : تشكيل اهليئة الدائمة و اختصاصاتها 

ونقسم هذااملبحث بدوره اىل مطلبني : خنصص االول لتشكيل اهليئة وأهدافها، والثاين الختصاصاهتا:

المطلب االول : تشكيل الهيئة وأهدافها :

أواًل : تشكيل الهيئة :
أخذا يف االعتبار القيم واملبادئ اإلسالمية يف جمال حقوق اإلنسان، وكوهنا تدعو إىل ضرورة احرتام 
منــه  اخلامسة عشرة  واملادة  امليثاق  من  اخلامسة  املادة  مقتضيات  إىل  واستنادا  اإلنسان وكرامته،  حقوق 
واليت تنص على أن »تعزز اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية 
واالقتصادية الواردة يف عهود املنظمة ٕواعالناهتا ويف مواثيق حقوق اإلنسان املتفق عليها عامليا، مبا ينسجم 

مع القيم اإلسالمية«. 
وتطبيقا ملقتضيات برنامج العمل العشري الصادر عن مؤمتر القمة اإلسالمي يف دورته االستثنائية 
الثالثة يف مكة املكرمة يف ديسمرب]00] الداعي إىل د راسة إمكانية إنشاء هيئة دائمة مستقلــة لتعزيز 
عام  الذي صدر يف  اإلسالم  اإلنسان يف  القاهرة حلقوق  وإعالن  األعضاء  الدول  اإلنسان يف  حقــوق 
ملنظمة  اإلنسان  املستقلة حلقوق  الدائمة  للهيئة  األساسي  النظام  األعضاء على  الدول  990]،اتفقت 

املؤمتر اإلسالمي.
ثانياً : أعضاء الهيئة

تتألف اهليئة، مبقتضى املادة ] من هذا النظام، من ]] عضوا ترشحهم حكومات الدول األعضاء 
اإلنسان،  حقوق  جمال  يف  العالية  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  العالية  بالكفاءة  هلم  املشهود  اخلرباء  »من 

وينتخبهم اجمللس ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الرتشيحات  قائمة  إلعداد  األعضاء  الدول  مع  والتنسيق  الرتشيحات  باستالم  العامة  األمانة  تقوم 
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اخلامسة  املادة  تنص  النظام. كما  ] من  املادة  تنص على ذلك  اجمللس كما  إىل  رفعها  قبل  وتعميمها 
من النظام على أنه يف حالة عدم قدرة العضو على مواصلة مهامه، تقوم دولته برتشيح خبري بديل حمله 

الستكمال مدته، وذلك وفقاً ملعايري ٕواجرءات حيددها هذا النظام.
و تنص املادة ] من النظام على تشجيع الدول األعضاء يف املنظمة على »ترشيح املرأة لعضوية 
اهليئة«، وهذه نقطة جد هامة وأساسية من ناحية االستفادة من العنصر األنثوي يف هذه الدول واليت تزخر 
بالكثري من اخلبريات واملؤهالت بشكل عال املستوى يف جمال محاية حقوق اإلنسان وقضايا املرأة والطفل 
يف العامل اإلسالمي. كما نرى يف هذه املادة اعرتاف واضح وصريح بالدور الذي تضطلع به املرأة، وميكن 
أن تضطلع به مستقبال يف جمال محاية هذه احلقوق، وضرورة جتاوز بعض العادات والتقاليد املوروثة واليت 
ال تزال موجودة، ولكن يف عدد قليل من الدول اإلسالمية، واليت حرمت املرأة طوال عقود من لعب دورها 
للدول  العادل  اجلغرايف  التوزيع  اخلرباء  انتخاب  اإلسالمية.]9]]]يراعى يف  اجملتمعات  واملتميز يف  اإلجيايب 

األعضاء. املادة السابعة.
ثالثاً : أهداف الهيئة

بينت املواد من ] إىل ]] من النظام األساسي للهيئة أهدافها و اليت تقوم على ثالثة حماور رئيسية 
و هي : التشجيع و الدعم و التعاون.

التشجيع: تسعى اهليئة لالرتقاء »حبقوق اإلنسان وخدمة مصاحل األمة اإلسالمية«، وتعزيز  -
احرتام الثقافات وحوار احلضارات حسب مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي

واالجتماعية  - واالقتصادية  والسياسية  املدنية  احلقوق  »لتعزيز  جهودها  اهليئة  تبذل  الدعم: 
والثقافية يف الدول األعضاء«. كما تدعم اهليئة »جهود الدول األعضاء يف جمال السياسات 
االحتياجات  وذوي  والشباب  املرأة  حبقوق  للنهوض  والسياسات  القوانني  تعزيز  إىل  الرامية 
اخلاصة يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، والقضاء على مجيع أشكال 
العنف والتمييز«. وتعّد متميزة اإلشارة إىل حقوق املرأة والشباب وذوي االحتياجات اخلاصة.

املدنية  - احلقوق  لتعزيز  املنظمة  يف  األعضاء  الدول  مع  التعاون  على  اهليئة  حترص  التعاون: 
احرتام  »لرصد  وكذلك  املنظمة،  مليثاق  ووفقا  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية 

احلقوق اإلنسانية للجماعات واجملتمعات املسلمة

المطلب الثاني : اختصاصات الهيئة وتحدياتها 

أواًل : اختصاصات الهيئة ومهامها
أشارت املواد من ]] إىل ]] من النظام األساسي للهيئة إىل العديد من االختصاصات مثل : القيام 
»مبهام استشارية«، وتقدمي »توصيات« إىل جملس وزراء خارجية الدول اإلسالمية، وتويل »مهام أخرى« 
الوطنية ومنظمات  بتعزيز دور املؤسسات  اهليئة  القمة اإلسالمي وهذا اجمللس. وتقوم  يكلفها هبا مؤمتر 

9]].انظر القرار رقم ]]/]* املتعلق بإنشاء اهليئة الدائمة حلقوق اإلنسان .
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اجملتمع املدين املعرتف هبا يف الدول األعضاء باملنظمة ودعمها، وكذلك تعزيز التعاون بني منظمة التعاون 
اإلسالمي واملنظمات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان. وجتري اهليئة »الدارسات والبحوث حول قضايا 
حقوق اإلنسان ذات األولوية«، وتنسق اجلهود مع فرق العمل التابعة للدول األعضاء حول قضايا حقوق 

اإلنسان
على طلب هذه  »يف إعداد صكوك حقوق اإلنسان« بناء  األعضاء  الدول  مع  اهليئة  تتعاون  كما 
الدول وتقدم اهليئة توصياهتا بتحسني إعالنات املنظمة وعهودها املتعلقة حبقوق اإلنسان«. وعلى الرغم 
اإلنسان وتعزيزها وليس محايتها  تبقى يف صلب تشجيع حقوق  أمهية هذه االختصاصات ولكنها  من 
من خالل اعتماد آلية دفاع حقيقية وفّعالة هلذه احلقوق بفضل النظر يف شكاوى حكومية وفردية والقيام 
ببعثات حتقيق وتقصي للحقائق. وال ندري ملاذا أغفل من وضع مسودة نظام هذه اهليئة موضوع حتقيق 
محاية حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء يف املنظمة )](، يف الوقت الذي أصبح فيه موضوع تشجيع 
حقوق اإلنسان - والذي يبدو من نظام اهليئة أنه االختصاص األول والرئيس هلا - من البديهات، ومن 
قبل حتصيل حاصل، ومرحلة تارخيية جتاوزهتا اهليئات اإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان، وخري مثال على 
ذلك اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان اليت بدأت عملها كلجنة تشجيع هلذه احلقوق يف عام 0]9] 
لتصبح اعتبارا من عام ]]9] جلنة تشجيع ومحاية حلقوق اإلنسان يف الدول األعضاء مبنظمة الدول 

األمريكية.
إن كان يف تأسيس اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان خطوة كبرية وهامة يف تعامل منظمة التعاون 
اإلسالمي مع قضايا حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء، فيجب أن تستتبع هذه اخلطوة خطوات أخرى 
أوهلا وأكثرها إحلاحا تعديل بعض مواد نظام اهليئة ليواكب فعليا وعمليا آخر التطورات يف جمال محاية 
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ويرتقي باهليئة إىل مصاف اهليئات واللجان العاملية واإلقليمية اليت تعمل 
بكل مصداقية وفعالية يف جمال محاية هذه احلقوق واحلريات. ولعل األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي 
تأخذ بعني االعتبار هذه املالحظات وغريها، وتضمنها تقريرها املفروض رفعه إىل الدورة التاسعة والثالثني 

جمللس وزراء خارجية املنظمة جيبويت.]0]]]
ثانياً طموحات الهيئة: 

واالجتماعية  املدنية  احلقوق  لتعزيز   [0[[ عام  اإلنسان  املستقلة حلقوق  الدائمة  اهليئة  إنشاء  مت 
الدائمة  اهليئة  اإلنسان. من خالل حتليل  املنظمة يف جمال حقوق  بوثائق  عليها  املنصوص  واالقتصادية 
املستقلة حلقوق اإلنسان وآليات املنظمة األخرى يف جمال حقوق اإلنسان، فإنه يتضح أن منظمة التعاون 
الفاعلة يف جمال  لتعزيز دورها بصفتها إحدى اجلهات  اإلسالمي قامت جبهود كبرية يف اآلونة األخرية 

حقوق اإلنسان. 
القاهرة، حدث حتول ملحوظ يف منهج منظمة  العشرين منذ صدور إعالن  السنوات  على مدى 
قادرة  اإلنسان  املستقلة حلقوق  الدائمة  اهليئة  فلقد أصبحت  اإلنسان،  التعاون اإلسالمي حول حقوق 
على تشكيل جزء من نظام دويل فاعل يف جمال حقوق اإلنسان، تلعب من خالله دوراً يعادل دور اللجنة 

Mohammed A. Al Midani، http : //www.musawah.net/news/item.php?id=1386 [[0
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تنوع عضوية  للتفاؤل يف  أسباب أخرى  األورويب. وميكن مالحظة  النظام  اإلنسان يف  األوروبية حلقوق 
اهليئة واإلصرار على كون أعضائها خرباء »مستقلني« يف جمال حقوق اإلنسان و ال توجد أي قيود على 

احلكومات خبصوص انتخاب موظفيها للهيئة فيما يتعلق بالعضوية]]]]].
أما خبصوص مكانة اهليئة، فقد نفى األمني العام ملنّظمة التعاون اإلسالمي، أكمل الدين إحسان 
أوغلو، أن تكون اهليئة بدياًل ملنّظمات حقوق إنسان دولية، موضحاً أهنا هيئة رمسية يف إطار ميثاق املنّظمة 
التزام الدول األعضاء مبيثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وغريمها من  الذي يؤّكد 

صكوك القانون الدويل اليت التزمت هبا دول التعاون اإلسالمي، وأصبحت أطرافاً فيها.
وحول إمكانية أن يطال نشاط اهليئة مناطق أخرى خارج إطار العامل اإلسالمي، قال إحسان أوغلو 
: إن للهيئة، مبوجب نظامها األساسي، والية واسعة للعمل على قضايا حقوق اإلنسان واليت يكّلفها هبا 

جملس وزراء اخلارجية، مضيفاً أن عملها سيعتمد على ما يكّلفها به جملس وزراء اخلارجية.
وفيما إذا كانت اهليئة ستعتمد على مبادئ اإلسالم كبديل عن املبادئ العامة حلقوق اإلنسان املعَلنة 
يف األمم املتحدة، فأن اهليئة جتّسد اإلرادة السياسية، على أعلى مستوى، للدول األعضاء يف املنّظمة من 
أجل تعميم منظور حقوق اإلنسان يف مجيع أنشطة املنظمة وبراجمها، مشرياً إىل أن »مجيع دول املنّظمة 
حلقوق  العاملي  وباإلعالن  املتحدة،  األمم  مبيثاق  ملتزمة  ومجيعها  الدويل،  اجملتمع  يف  مسؤولون  أعضاء 

اإلنسان، ويتجّسد هذا االلتزام كما ينبغي يف ميثاق املنظمة.
وأوضح أن ما يُقال عن مفهوم التعارض مع اإلسالم، أو أي دين آخر، هو أمر ال مكان له من 
يتجاوز بكثري حقوق  الذي  املفهوم  العباد، وهو  يعّزز مفهوم حقوق  أن اإلسالم دين  الصحة، خاصة 
اإلنسان إىل كرامة اإلنسان، مؤّكداً أنه ليس من العدل وصف دين أو آخر بأنه ضد القيم املشرتكة بني 

البشرية]]]]]
ثالثاً : تحديات الهيئة 

متثل دول املنظمة ]] باملائة من إمجايل سكان العامل وميثل االحتياطي الضخم من خمزون دوهلا من 
املنطقة  الغاز وتتوفر  العاملي من  باملائة من االحتياطي  العاملي و ]]  باملائة من االحتياطي  النفط ]] 

االسالمية عالوة على ذلك على ]] باملائة من األراضي الزراعية يف العامل]]]]].
وال يعكس هذا الواقع قوة اقتصادات دول املنظمة اليت تتعدى معدالت البطالة هبا 0] باملائة من 
القوى العاملة مما يساهم يف استمرار أزمتها االجتماعية املرتبطة بغياب املشاركة يف العمليات السياسية 

واإلدارة االقتصادية الشفافة والشاملة
وهنا تكُمن مسألة خطرية يف أن اهليئة ليست لديها سوى آليات قليلة وضعيفة نسبياً، ويف أن مجيع 
أنشطتها تقريباً متوقفة على طلب أو موافقة منظمة التعاون اإلسالمي أو الدولة العضو املعنية هبذا الشأن. 
أما القرار بنشر تقارير موضوعية بداًل من تقارير خاصة بكل دولة خبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان 

Al Watan Online، 23 jan 2013  [[[

Khalid ALI، http : //www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=26365  [[[

http : //www.menara.ma/ar/2013/02/06/493613  [[[
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فيقلل من قدرهتا على ممارسة مزيد من الضغط على منتهكي حقوق اإلنسان، فبداًل من الرتكيز على 
»الدفاع عن حقوق اإلنسان«، فإن اهليئة جمهزة التباع منهج »دبلوماسية حقوق اإلنسان« الذي يهدف 

لتعزيز احلقوق عن طريق احلوار املنطقي مع احلكومات بداًل من ممارسة الضغط املعنوي
تُعدُّ القرارات السياسية هي السبب وراء أوجه قصور اهليئة، ومع ذلك، هناك ما يدعو إىل األمل يف 
أن تصبح آلية فعالة، ولكن كما يشري تطور جلان حقوق اإلنسان يف مناطق أخرى، تستطيع اهليئات عند 
إنشائها أن تبين رأس مال وهتدئ خماوف احلكومات من التسييس، وتوفر املزيد من االستقاللية والُسلطة 
تدرجيياً. وتتمتع اهليئة حالياً بدرجة من االستقالل ومتتلك ُسلطة التفسري خبصوص وثائق حقوق اإلنسان 
تكسب  أن  املمكن  ومن  الناشط.  منهج  إتباع  باحتمال  هلا  يسمح  مما  اإلسالمي،  التعاون  منظمة  يف 
املزيد من النفوذ أيضاً من خالل تعبئة العالقات القائمة بني منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات الدولية 
التعاون  التعامل مع منظمة  الدويل  اإلنسان  املتحدة جيب على جمتمع حقوق  األمم  األخرى، والسيما 

اإلسالمي بطرق تزيد من قدرة املنظمة على أن تصبح شريكاً فاعاًل يف جمال حقوق اإلنسان
ويف األخري بعض اخلطوات احملددة اليت مُيكن اختاذها :

 أواًل : املطالبة بشفافية اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان هبدف الوصول إىل مستوى أعلى 
من املساءلة

ثانياً : تعزيز الروابط املؤسسية بني اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان وغريها من هيئات حقوق 
اإلنسان مثل جملس أوروبا، واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، وجملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، 

ومكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان.
ثالثاً : تشجيع منظمة التعاون اإلسالمي على ترشيح وانتخاب خرباء يتمتعون بسجل قوي يف الدفاع 
عن حقوق اإلنسان. عند انتخاب هؤالء اخلرباء فإهنم يستفيدون من االطالع على مصادر اجملتمع الدويل 

يف جمال حقوق اإلنسان]]]]]
رابعاً : مساعدة املنظمات غري احلكومية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف الضغط 

على احلكومات لالمتثال ملعايري حقوق اإلنسان.

خالصة :

إذا كانت منظمة التعاون اإلسالمي متثل صوت العامل اإلسالمي برمته فإن اهليئة املستقلة الدائمة 
حلقوق اإلنسان هبذه املنظمة ال تزال غائبًة عن الساحة الدولية. زيادًة على هذا فإن التخلف الذي يتميز 
به العامل اإلسالمي يف جمال حقوق اإلنسان ليكرس النظرة السلبية للعامل هلذه اجملموعة البشرية اليت يفرتض 
هبا أن تكون من أهم الفاعلني الدوليني يف جمال حقوق اإلنسان بالنظر ملا محلته الرسالة النبوية لرسول اهلل 
حممد )صلى اهلل عليه وسلم( من قيم و تعاليم حتث كلها على احرتام األخر ومحاية الفئات اجملتمعية كافة

Al Watan Online، 23 jan 2013  [[[
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إن الظروف احلالية اليت يعيشها العامل العريب واالسالمي خاصة دليل صارخ على وجوب التعامل مع 
موضوع حقوق اإلنسان جبدية فالبلدان اإلسالمية يتعني عليها النهوض حبرية وكرامة هذا املواطن الذي 
ال يزال يشتاق إىل املعىن احلقيقي للدميقراطية. وفيما يلي تذكري بالنقطة الثامنة من برنامج العمل العشري 
ملواجهة حتديات األمة اإلسالمية يف القرن احلادي والعشرين اليت يرجع اليها الفضل يف تفعيل موضوع 

حقوق االنسان داخل منظمة التعاون االسالمي بعد سبات طويل. 
حقوق اإلنسان والحكم الرشيد

السعي احلثيث إىل توسيع نطاق املشاركة السياسية وضمان املساواة واحلريات املدنية والعدالة  -
االجتماعية وتعزيز الشفافية واملساءلة والقضاء على الفساد يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي

دعوة املؤمتر أإلسالمي لوزراء اخلارجية لدراسة إمكانية إنشاء هيئة مستقلة دائمة لتعزيز حقوق  -
القاهرة حلقوق اإلنسان يف اإلسالم.  ملا نص عليه إعالن  اإلنسان يف الدول األعضاء وفقاً 
والدعوة أيضاً لوضع ميثاق إسالمي حلقوق اإلنسان، وإدخال تعديالت على القوانني واألنظمة 

الوطنية لضمان احرتام حقوق اإلنسان يف الدول األعضاء
تكليف األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بالتعاون مع غريها من املنظمات الدولية واإلقليمية  -

لضمان حقوق اجملتمعات املسلمة يف الدول غري االعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وتعزيز 
التعاون الوثيق مع حكومات الدول اليت تقيم فيها اجملتمعات املسلمة]]]]]. 

]]]  برنامج العمل العشري ملواجهة حتديات األمة اإلسالمية يف القرن احلادي والعشرين 
http : //www.islamicsummit.org.sa/9-6.aspx 
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س

الفهـــــــــر
[ الباب األول:آليات محاية حقوق االنسان على املستوى الدولي 

[ الفصل األول : املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
[ املبحث األول : االتفاقيات العامة حلقوق اإلنسان 
9 ........................................... المطلب األول : الحقوق العامة.
[[ ....................................... المطلب الثاني : الحقوق الخاصة.
[[ املبحث الثاني : مدونات السلوك والقواعد النموذجية 
[[ ... المطلب األول : مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
[[ ................................ المطلب الثاني : مبادئ آداب مهنة الطب
[[ ............... المطلب الثالث : القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
[[ ............................................................... خالصة : 
مراجع الفصل األول : ................................................... ]]
[[ .............................................. الئحة المصادر االساسية : 
[9 الفصل الثاني : جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
املبحث األول : اهلياكل التنظيمية اليت تتدخل إىل جانب اجمللس يف جمال 
[0 حقوق اإلنسان : 
[0   
المطلب األول: الهيآت التابعة لمنظمة األمم المتحدة والمتعلقة بحقوق اإلنسان 

[0
المطلب الثاني: المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان:  

[[
[[ املبحث الثاني : ظروف تأسيس اجمللس وآليات اشتغاله 
المطلب األول : التحول من لجنة حقوق اإلنسان لمجلس حقوق اإلنسان.. ]]
[[ .................... المطلب الثاني : آليات اشتغال مجلس حقوق اإلنسان
[0 ............................................................... خالصة : 
[[ ..................................................... مراجع الفصل الثاني
[[ الفصل الثالث : املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 
[[ املبحث األول : اهليكل التنظيمي ملفوضية األمم املتحدة ومهامها 
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[[ ........................................ المطلب األول : الهيكل التنظيمي
[[ الفقرة األولى : المفوض السامي 
[[ الفقرة الثانية : شعبة العمليات والبرامج واألبحاث 
[[ الفقرة الثالثة : شعبة إجراءات حقوق اإلنسان 
المطلب الثاني : مهام مفوضية األمم المتحدة.............................. ]]
[[ الفقرة األولى : تحسين المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان. 
[[ الفقرة الثانية : التعاون مع المجتمع المدني  
[[ ....................... المطلب األول : المشاركة في قضايا حقوق اإلنسان
[9 الفقرة األولى : سيادة القانون والديمقراطية 
[9 الفقرة الثانية : حقوق اإلنسان والتنمية 
[0 الفقرة الثالثة : حقوق اإلنسان والقضايا االقتصادية واالجتماعية 
المطلب الثاني : التواجدات الميدانية وإشراك البلدان...................... ]]
[[ الفقرة الثانية : أعمال إشراك البلدان في الميدان 
[9 ............................................................. الخاتــــــــمة : 
[0 ................................................... مراجع الفصل الثالث :
[[ الفصل الرابع : مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

املبحث األول : هيكلة و تنظيم مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. 
[[

[[ ..... المطلب األول : اختصاصات األمين العام المساعد للشؤون اإلنسانية.
المطلب الثاني : المصالح التابعة لمكتب األمم المتحدة للشؤون اإلنسانية.. ]]

املبحث الثاني : أهداف ومهام مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
[[ والتحديات اليت تواجهه 
المطلب األول: أهداف ومهام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ]]
[[ الفقرة األولى : أهداف مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
[[ الفقرة الثانية : مهام مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

المطلب الثاني : التحديات التي تواجه عمل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
[9 ..................................................................... اإلنسانية
[9 الفقرة األولى : التحديات التنظيمية 
[0 الفقرة الثانية : التحديات الوظيفية 
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[0 ............................................................... خالصة : 
[[ .................................................... مراجع الفصل الرابع :
[[ الفصل اخلامس : احملكمة اجلنائية الدولية 
[[ املبحث األول : اإلطار القانوني للمحكمة اجلنائية الدولية 
[[ ............. المطلب األول : أجهزة المحكمة الجنائية الدولية و خصائصها
[[ الفقرة األولى: أجهزة المحكمة الجنائية الدولية 
[[ الفقرة الثانية : خصائص المحكمة الجنائية الدولية 
المطلب الثاني : اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.................... ]]

الفقرة األولى : اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من حيث نوع القضايا و األشخاص  ]]
[9 الفقرة الثانية : االختصاص المكاني و الزماني للمحكمة الجنائية الدولية 
[0 املبحث الثاني : معيقات عمل احملكمة اجلنائية الدولية 
المطلب األول : المحكمة الجنائية الدولية وهاجس السيادة................ 0]
المطلب الثاني : عالقة مجلس األمن بالمحكمة الجنائية الدولية............ ]]
[[ ............................................................... خالصة : 
[[ ................................................... مراجع الفصل الخامس

[9  الباب الثاني :آليات احلماية على املستوى االقليمي 

[0 الفصل األول : احملكمة االوروبية حلقوق اإلنسان 
[[ املبحث األول : االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان و تنظيم احملكمة. 
[[ .. المطلب األول : هيكلة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان و اختصاصها.
[[ الفقرة األولى : تشكيل المحكمة 
[[ الفقرة الثانية : اختصاص المحكمة و تفعيل االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 
المطلب الثاني : المحكمة األوروبية : بساطة اإلجراءات و استقاللية القضاة. ]]
[[ الفقرة األولى : اإلجراءات أمام المحكمة : البساطة و المجانية. 
[[ الفقرة الثانية : حصانة القضاة و ترسيخ االستقاللية.  
[[ املبحث الثاني : احملكمة األوروبية كآلية إقليمية حلماية حقوق اإلنسان 
[[ ... المطلب األول : تنفيذ األحكام الصادرة و عالقته بمبدأ السيادة الوطنية.
[[ الفقرة األولى : آليات التنفيذ. 
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[[ الفقرة الثانية : الزامية االحكام و إلغاء مبدأ السيادة الوطنية. 
[[ ......... المطلب الثاني : االجتهاد القضائي وتأثيره على مستقبل المحكمة.
[[ الفقرة األولى : بعض القضايا التي عرضت على المحكمة 
[0[ .................................. مراجع الفصل االول من الباب الثاني :
[0[ الفصل الثاني : حمكمة العدل األوروبية 
[09 املبحث األول : اهليكل التنظيمي حملكمة العدل األوروبية : 
[09 ............. la cour de justice المطلب األول : محكمة العدل
[[0 ........ المطلب الثاني : المحكمة، محكمة ابتدائية كدرجة أولى للتقاضي
[[[ .............................. المطلب الثالث : محكمة الوظيفة العمومية
[[[ املبحث الثاني : صالحيات حمكمة العدل األوروبية :  
[[[ .............. المطلب األول : صالحيات وطريقة اشتغال محكمة العدل 

المطلب الثاني : موقع محكمة العدل داخل النظام القضائي لالتحاد األوروبي  ]]]
[[[ .............. المطلب الثالث : دور المحكمة في حياة المواطن األوروبي
مراجع الفصل الثاني.................................................... ]]]
[[[ الفصل الثالث : احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان 

املبحث األول : االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان كآلية اقليمية حلماية حقوق 
[[[ اإلنسان 
[[[ .............. المطلب األول : اعتماد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان

المطلب الثاني : مضمون الحقوق والحريات في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 
[[[

املبحث الثاني : البناء اهليكلي و اختصاصات احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان. 
[[[

المطلب األول :هيكلة المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان و اختصاصها. ]]]
المطلب الثاني: إجراءات النظر في القضية المعروضة على المحكمة األمريكية 

[[[ ............................................................ لحقوق اإلنسـان
نصت المواد من 48 إلى 50 من االتفاقية األمريكية على مراحل رفع قضية أمام 
[[[ ...... المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسـان، والتي يمكن أن نلخصها بما يلي :
[[9 ................................................................ الخاتمة
[[9 ............................................................... المراجع
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[[0 الفصل الرابع : اللجنة االفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب 
[[0 املبحث االول : نشاة اللجنة االفريقية و هيكلتها 
المطلب االول : التطور التاريخي لنشاة اللجنة........................... ]]]
[[[ .......................................... المطلب الثاني : هيكلة اللجنة
[[[ ........ المطلب الثالث : المقررون الخاصون و المنظمات غير الحكومية
[[[ املبحث الثاني : ميادين وآليات اشتغال اللجنة  
[[[ .................................... المطلب االول : اختصاصات اللجنة
[[[ .................................... المطلب الثاني : آليات عمل اللجنة
[[[ ..................... المطلب الثالّث : اللجنة االفريقية و حقوق الشعوب
[[[ .............................................................. خالصة :
[[[ ................................. مراجـع الفصل الثالث من الباب الثاني :

الفصل اخلامس : اللـجنــــة املعنيـة حبقـوق اإلنــــسان يف اجلامعــة 
[[9 العربيـــة 
[[0 املبحث األول : امليثاق العربي حلقوق االنسان 
[[[ ........... المطلب االول : سياق وضع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان :
[[[ ............... المطلب الثاني : مضمون الميثاق العربي لحقوق اإلنسان :
[[[ املبحث الثاني : هيكلة اللجنة و اختصاصات 
[[[ ......................................... المطلب االول : هيكلة اللجنة 
[[[ ................................... المطلب الثاني: اختصاصات اللجنة :
المطلب الثالث: برامج اللجنة العربية.................................... ]]]
المطلب الرابع : التحديات التي تواجه اللجنة ........................... ]]]
[[9 .............................................................. خالصة: 
[[0 ....................................................... الئحة المراجع :
[[0 ......................................................................  

الفصل السادس : اهليئة املستقلة الدائمة حلقوق اإلنسان يف منظمة 
[[[ التعاون االسالمي 
[[[ املبحث االول : االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان يف املنظمة :  
[[[ . المطلب االول : اهتمام منظمة التعاون االسالمي بقضايا حقوق االنسان.
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المطلب الثاني : مفاوضات انشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان  ]]]
[[9 املبحث الثاني : تشكيل اهليئة الدائمة و اختصاصاتها  
المطلب االول : تشكيل الهيئة وأهدافها :............................... 9]]
[[0 .......................... المطلب الثاني : اختصاصات الهيئة وتحدياتها 
[[[ .............................................................. خالصة :
[[[ ............................................................. الخاتمة : 








