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 Abstract: 

It goes without saying the extent of international interest in the 

issue of human rights, especially after the establishment of the 

United Nations Organization. This interest was translated in the 

Charter of the United Nations of 1945, which established major 

organs of duties to promote and protect human rights and 

fundamental freedoms and to emphasize equality without 

discrimination, as the Charter authorized To establish sub-

committees with a view to translating the goals and purposes of 

the United Nations  Where the International Council for Human .

Rights was established in 2006 to succeed the Commission on 

Human Rights, which is affiliated with the General Assembly of 

the United Nations, where this Council has undertaken multiple 

mechanisms for the promotion and protection of human rights, 

and made achievements and contributions with the aim of 

advancing them  This study came according to three sections. The.

first section dealt with the development of the establishment of 

the Council through exposure to the stage prior to its 

establishment, which is the era of the Human Rights Committee, 

and then the era of its establishment in which we dealt with 

introducing the Council in terms of composition, membership and 

duties, and then assessing this formation, and the second topic 

was allocated To clarify the Council's mechanisms represented by 

special procedures and complaints procedure, the universal 

periodic review, and the advisory committee, and the evaluation of 

these mechanisms. As for the third topic, it dealt with the most 

important contributions of the Council  The study concluded with .

a number of findings of the study, which focused on the 

advantages and disadvantages of the Council, and some 

recommendations, the most important of which is the 

emphasis on the need for democratic representation in the 

Council and its independence, and the implementation of its 

decisions and recommendations through the Security Council, 

with its authority to take measures in suppressing gross and 

systematic violations of human rights 
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  دور اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان يف محاية حقوق اإلنسان 
 

 3عبد هللا خلف الرقاد 
  4رميا فضل هللا شهيب

 

 :امللخص
املتحدة وقد ترجم األمم  الدويل مبوضوع حقوق اإلنسان خاصًة بعد إنشاء منظمة اإلهتمام  غين عن البيان مدى

محاية حقوق و  رئيسية من واجبات تعزيز الذي أنشأ أجهزة  ،1945يف ميثاق األمم املتحدة لعام اإلهتمام  هذا
كما أجاز امليثاق على إنشاء جلان فرعية هبدف ترمجة   ،دون متييز التأكيد على املساواة و  حرايته األساسيةو  اإلنسان
  .املتحدة مقاصد األمم و  غاايت

يتبع اجلمعية العامة  خلفًا للجنة حقوق اإلنسان والذي  2006ث انشأ اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان عام حي
 وتقدم ابجنازات ،ومحاية حقوق اإلنسان حيث اضطلع هذا اجمللس آبليات متعددة من اجل تعزيز  ،لألمم املتحدة

  .إسهامات هبدف الرتقاء هباو 
خالل التعرض للمرحلة  تطور نشأة اجمللس من  األولباحث تناول املبحث وقد جاءت هذه الدراسة وفق ثالثة م

انشائة اليت تناولنا فيها التعريف ابجمللس من  السابقة على انشائة وهي حقبة جلنة حقوق اإلنسان، ومن مث حقبة 
آليات اجمللس هذه النشأة، وجرى ختصيص املبحث الثاين لبيان  حيث التكوين والعضوية والواجبات ومن مث تقيم 

وإجراء الشكاوى، واملراجعة الدورية الشاملة، واللجنة االستشارية، وتقييم هذه  املتمثلة ابإلجراءات اخلاصة 
  املبحث الثالث فقد تناول أهم إسهامات اجمللس. اآلليات، أما 

وسلبيات اجمللس،   مجلة من النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وكانت تركز على اجيابياتإىل  وخلصت الدراسة
اجمللس واستقالليته، وتنفيذ قراراته وتوصياته  وبعض التوصيات ومن أمهها التأكيد على ضرورة دميقراطية التمثيل يف 

 .قوق اإلنسان اجلسيمة واملمنهجةتدابري يف قمع انتهاكات ح من خالل جملس األمن مبا له من صالحية اختاذ 
 .لجنة حقوق االنسان ،اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حلقوق االنسان اجمللس الدويل الكلمات املفتاحية:



  املقدمة: 
جبدية من الشأن  قد أنتقل  1945ال غرّو أن أمر محاية حقوق اإلنسان بعد وضع امليثاق الدويل لألمم املتحدة عام 

وإرساء مبدأ جواز اإلهتمام  رافقت هذا اإللزامية اليت الداخلي ليدخل نطاق احلماية الدولية وما مييز هذه املرحلة االنتقالية الصفة 
جمرد التزام أديب ومن الشؤون الداخلية للدول دون ادين  التدخل يف سبيل محاية حقوق اإلنسان، بعد أن كانت ردحًا من الزمن 

  تدخل التزاما مببدأ سيادة الدول.
وفرعية من مهامها األساسية  ثاق من أمهها إنشاء أجهزة رئيسة وتربز مالمح هذا التطور من خالل اآلليات اليت أرساها املي 

  اجلسيمة واملمنهج حلقوق اإلنسان. العناية حبقوق اإلنسان من حيث التوعية والتعزيز واحلماية وقمع االنتهاكات 
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االقتصادي واالجتماعي  ولعل أكثر االجهزه املعنية مبسألة محاية حقوق اإلنسان هي جلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس 
والتابع للجمعية العامة لألمم املتحدة،  2006  ، واليت حل حملها اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان عام 1946اليت أتسست عام 

حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان الذي حل حمل جلنة حقوق  حيث ختتص هذه الدراسة يف حبث دور اجمللس الدويل 
  اإلنسان.

 
  أمهية الدراسة:

الفرعية التابعة هليئة األمم  تكمن أمهية هذه الدراسة يف تسليط الضوء على اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان كأحد األجهزة 
حديث النشأة مما تشكل إضافة جديدة للمهتمني  املتحدة وحبث آلياته يف سبل تعزيز حقوق اإلنسان السيما وأن هذا اجمللس 

  نسان.مبوضوع حقوق اإل
 

  أسباب اختيار الدراسة:

املهتمني مبوضوع  إن ما دعا الباحث لتناول موضوع الدراسة عدة أسباب منها ما هو شخصي حيث إن الباحث من 
اإلنسان، ومن األسباب ما هو موضوعي  حقوق اإلنسان وإلميانه ابلرسالة اإلنسانية السامية اليت يتأسس عليها موضوع حقوق 

على أرض الواقع من خالل اإلهتمام  دويل وترمجة هذا وق اإلنسان بشكل عام ال سيما وأنه موضع اهتمام متعلق بثقافة حق
حقوق اإلنسان من خالل أجهزهتا وعلى وجه اخلصوص دور اجمللس الدويل  اآلليات اليت تنتهجها هيئة األمم املتحدة يف محاية 

  حلقوق اإلنسان. 
 

  إشكالية الدراسة:

وبيان اختصاصات  اسة لتسليط الضوء على اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان من حيث النشأة والتشكيل تسعى هذه الدر 
مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيسي  اجمللس وآلياته املتبعة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، ولتحقيق ذلك ميكن تلخيص 

  ومحاية حقوق اإلنسان؟   التايل: ما هو دور اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان يف تعزيز
تساؤال متفرعة عنه من  ولإلجابة على هذا السؤال الرئيسي الذي يلخص إشكالية الدراسة ينبغي كذلك اإلجابة على عدة 

  أمهها:
 كيفية نشأة اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان؟ وما هو السند التشريعي هلذا التأسيس؟  – 1 
 هذا اجمللس بدل جلنة حقوق اإلنسان؟ما هي األسباب من وراء إحالل  – 2 
 كيفية تكوين البنية املؤسسية للمجلس ومرجعيته؟  – 3 
 آليات عمل اجمللس ومدى إسهامها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؟ – 4 

 
  منهج الدراسة:

  العلمي مها: إيفاًء لغاايت حتقيق أهداف الدراسة وحبث إشكايل فقد زاوج الباحث بني منهجني من مناهج البحث 
  وذلك حبكم تناول التطور التارخيي للمجلس وكيفية نشأته. املنهج التارخيي:



 Abdallah Kalaf AL-RAGGAD  & Rima Fadlallah CHEHAYEB 

 

 

 

 

 

 

 

 
203 

ومن مث حتليل هذه  وذلك من خالل تناول اجمللس من حيث تشكيله وبيان اختصاصاته وإلية عمله  املنهج الوصفي التحليلي:
  اآلليات وتقييمها.

 
  حمددات الدراسة:

املتحدة األخرى سواء  أجهزة األمم إىل  ل اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان فقط دون التطرقتتأطر هذه الدراسة يف تناو 
  غريها إال يف احلدود اليت ختدم هذه الدراسة.أو  الفرعيةأو  الرئيسية

 
 :خطة الدراسة

الدويل حلقوق اإلنسان يف  إذا كان موضوع هذه الدراسة هو حماولة اإلجابة على التساؤالت اليت تثور حول دور اجمللس 
لبيان ماهية اجمللس الدويل  األولختصيص املبحث  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فقد آثران أن نتناوله يف ثالثة مطالب، حيث جرى 

الثاين نتناول فيه آليات اجمللس، أما املبحث الثالث: فيتناول مدى إسهام  تشكيل واملبحث حلقوق اإلنسان من حيث النشأة وال
  اإلنسان. اجمللس يف تعزيز ومحاية حقوق 

 
  التقسيم التفصيلي للدراسة:

  : التعريف ابجمللس الدويل حلقوق اإلنسان وتطور نشأته.األولاملبحث 
 اجمللس الدويل حلقوق اإلنساناملطلب الثاين: املرحلة السابقة على نشأة 

  املطلب الثاين: مرحلة نشأة اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.
  املطلب الثالث: تقييم نشأة اجمللس.

  املبحث الثاين: آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.
  ان سابقاً.: آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان اليت كانت متبعة من قبل جلنة حقوق اإلنساألولاملطلب 

  املطلب الثاين: آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان املستحدثة.
  املطلب الثالث: تقييم آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.

  املبحث الثالث: إسهامات اجمللس الدويل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
  : إسهامات اجمللس يف الظروف العادية.األولاملطلب   
  املطلب الثاين: إسهامات اجمللس يف الظروف االستثنائية.  
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   األولاملبحث 

  التعريف مبجلس حقوق اإلنسان وتطور نشأته.
سبيل محاية حقوق  بعد تدويل موضوع حقوق اإلنسان اجتهت اجلهود الدولية لوضع اآلليات التشريعية والتنفيذية يف 

ابحرتام حقوق اإلنسان ويف مقدمة هذه  إنشاء أجهزة تضطلع مبتابعة مدى التزام الدول اإلنسان ومن أهم اآلليات التنفيذية 
  األجهزة اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.

املتحدة والذي مت أنشاؤه عام  يعترب اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان من األجهزة الفرعية التابعة للجمعية العامة هليئة األمم و 
يعين أن هيئة األمم املتحدة كانت متأخرة يف إنشاء مثل  وهذا ال  ،نشأة هذه اجمللس جندها حديثة نسبياً إىل  وإذا ما نظران ،2006

امتداد جلهاز سابق وهو اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان اليت كانت تتبع للجنة  هذا اجلهاز املتخصص وأمنى جاء هذا اجمللس 
ضرورة التعريج على إىل  وهذا األمر يدعوان ابتداءً  ،يسة التابعة هليئة األمم املتحدةإحدى األجهزة الرئ االجتماعية و  االقتصادية

الرتابط و  التسلسل اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان قبل تناول اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان وذلك لغاايت إمتام الفائدة وإتباع  
تطوره وهذا ما نبينه يف املطلب و  لنشأة اجمللس نسان ومن مث التطرق لنشأة اجمللس الدويل حلقوق اإل للوقوف على املرحلة السابقة

  :التالية
  : املرحلة السابقة على إنشاء اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.األولاملطلب 

  املطلب الثاين: مرحلة إنشاء اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.
  ة اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.املطلب الثالث: تقييم نشأ

 األولالفرع 
  املرحلة السابقة على إنشاء اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.

  )اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان(. 
املتحدة ومنها اجمللس  والذي تشكلت على أساسه األجهزة الرئيسة هليئة األمم  1945بعد وضع ميثاق األمم املتحدة عام 

مجيع الشؤون املتعلقة حبقوق اإلنسان واحلرايت  ة حقوق اإلنسان بقصد متابعة االقتصادي واالجتماعي والذي عمل على إنشاء جلن
  التالية: األساسية لإلفراد، واليت سنتعرض ملاهيتها وفقاً للبنود 

  أواًل: نشأة اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان:
مؤمتر سان فرانسيسكو  املتحدة يف  برزت فكرة إنشاء هذه اللجنة من خالل املناقشات اليت متت أثناء إعداد ميثاق األمم

أهداف منظمة األمم املتحدة حبيث يتضمن  ضرورة جعل مسألة محاية حقوق اإلنسان من إىل  ، حيث خلص املؤمتر1945عام 
 حيث نص امليثاق على إنشاء ، التوصيات على صورة أحكام يف امليثاق  امليثاق أحكاماً ترتجم هذا اهلدف، وابلفعل مت ترمجة هذه 

  .قوق اإلنسان وحرايته األساسيةومن وظائفه إشاعة احرتام ح اجمللس االقتصادية واالجتماعية 
 1946/فرباير/16وبتاريخ   ،   وقد منح امليثاق للمجلس االقتصادي واالجتماعي حق إنشاء جلان لتعزيز حقوق اإلنسان 

متخصصة لتعزيز حقوق اإلنسان واليت عرفت ابللجنة  نة ( القاضي إبنشاء جل1-د-5أصدر اجمللس يف أول دورة له القرار رقم )
  عضواً. 53تطوير هذه اللجنة حيث أصبحت مكونه من  ومن مث تواىل  ، اخللية واملكونة من تسعة أعضاء 

واالجتماعي، وجتتمع  النظام الداخلي للجان التقنية التابعة للمجلس االقتصادي إىل  حيث ختضع اللجنة يف تنظيم أعماهلا
  . كن أن تعقد دورات استثنائيةاللجنة يف دورة عادية ملدة ستة أسابيع يف جنيف كما مي
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  اثنياً: أهداف واختصاصات اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان:
اإلنسان، حيث ختتص  يتمثل اهلدف الرئيسي من إنشاء اللجنة هو حتقيق أهداف منظمة األمم املتحدة فيما يتعلق حبقوق 

وحتضري مشاريع االتفاقيات الدولية، ومتابع    االقرتاحات والتوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق اإلنسان اللجنة بتقدمي
   : االختصاصات ابلتايل ال أهم هذه كل ما هو متعلق بشؤون حقوق اإلنسان وميكن إمج

  حبقوق اإلنسان. األنشطة اخلاصة التعاون مع هيئات األمم املتحدة املكلفة بقضااي حقوق اإلنسان وتنسيق  – 1 
  اجمللس.إىل  تقدمي االقرتاحات والتقارير حول حقوق اإلنسان – 2 
  اقرتاح مشاريع االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان ورفعها للمجلس. – 3 

  اثلثاً: آليات عمل اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان وأنشطتها واجنازاهتا:
كما متكنت   ،   1966  ، ومشروع العهدان الدوليان اخلاصان عام 1948د الدويل الذي مت أقراره عام إعدادها ملشروع العه – 1 

  من إصدار الكثري من الربوتوكول والتوصيات واإلعالانت املتعلقة حبقوق اإلنسان.
احلقوق حمل احلماية  موضوع إىل  تقوم ابلعمل وفق مستوى موضوعي ابلنظرو  دراسة حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان – 2 

مثل وضع نظام فريق العمل حول حالة  ،للجنة الوالايت املوضوعية أو  بصرف النظر عن مكان وقوعها وهي ما تعرف ابآلليات
كما تشكل جلان متخصصة مثل جلنة حماربة   ،حاالت االختفاء ألقصري انتهاك موضوعية ومثال ذلك تشكيل فريق عمل حول 

العمل على مستوى قطري ملتابعة انتهاكات حقوق ، أو هيئات خاصة كمفوضية حقوق الالجئني ستحداث ا، أو التمييز العنصري
حقوق اإلنسان يف  مثل تعيني مقررين خاصني لدراسة أوضاع  (طريةالوالايت القر معني وتسمى ابآلليات القطرية )يف قط اإلنسان 
  .السودان وغريهاو  كولومبياو  العراقو  أفغانستان

  اإلنسان. قد املؤمترات وامللتقيات دولية وتنظيم دروس تدريبية هتدف لتعزيز القدرات الوطنية وترقية حقوق ع – 3 
تقوم بدور وقائي  حتدد كيفية الدراسة والتحقيق يف مسائل حقوق اإلنسان ومساعدة األجهزة، كما   تتبىن آليات عملية  – 4 

ل ترقية احلكومية وغري احلكومية من أج قوق اإلنسان، كما تتعاون مع املنظمات بتشيع الدول على إقامة هياكل وطنية حلماية ح
  .واحرتام حقوق اإلنسان

  رابعاً: إخفاقات اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان:
إال انه  ،حقوق إلنسان اإلسهامات اليت قامت بتا يف جمال تعزيز ومحاية و  على الرغم من االجنازات اليت تسجل للجنة

حيث كان يغلب عليها الطابع االنتقائي يف  ،اللجنة يسجل يف غري صاحلها العديد من السلبيات اليت متثل جوانب إخفاق يف حق 
كما وجه هلا العديد من   ،بعض املهام املوكولة هلا من قبل اجمللس االقتصادي وتقصريها يف اجناز  ،معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان

االجتماعي مما و  اجمللس االقتصاديإىل  متعددة منها ما هو متعلق بتنظيمها ابعتبارها جهاز فرعي اتبع جوانب  االنتقادات يف
السماح لالفا بتقدمي  كما وجه انتقاد لبعض اجر ائتها مثل   ،تشكيلهاو  يغلب عليها الطابع السياسي من حيث اختاذ قراراهتا 

مبصري الشكوى وما هي اإلجراءات املتخذة  قف عند هذا احلد فال يتم أعالمه شكوى ضد أية دولة وأن دور صاحب الشكوى يتو 
  .اإلقليم املعنية ابلتحقيقإىل  متكن فريق التحقيق من الدخول كما عن آلية إجراء التحقيق فال تتوافر للجنة وسيلة   ،بشأهنا

يعيدها املقررين اخلاصني  لتقارير امليدانية اليت ولعل من أهم املآخذ على اللجنة ازدواجية التقارير فكان هناك تضارب بني ا
تضارب بني تقررين بني تقرير املقرر اخلاص  ، حيث كان هناك 1992يف بعض احلاالت مثال ذلك ما حدث يف الفلبني عام 

  . قرر اخلاص حول االختفاء ألقصريحول التعذيب وامل
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ابجنازات كبرية يف جمال  خالل الستني عام املاضية من عمرها  وخالصة القول إن اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان قد سامهت
 أتسيس جهاز آخر ليحل حملهاإىل  استدعى احرتام وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان إال أن الكثري من السلبيات رافقت عملها مما 

  هو اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان.و 
 الفرع الثاين

  ان.مرحلة إنشاء اجمللس الدويل حلقوق اإلنس
وطريقة اختيار أعضائها  بسبب السلبيات اليت رافقت عمل اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان بسبب االزدواجية يف تقاريرها 

تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أصدرت اجلمعية  ويف سبيل العمل اإلصالحي ألجهزة وآليات هيئة األمم املتحدة ولتفعيل دورها يف 
يقضي إبنشاء اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان ليحل حمل اللجنة   15/3/2006املتحدة قرارًا بتاريخ  العامة التابعة هليئة األمم
  اختصاصاهتا وفقاً للبنود التالية:و  بيان نشأة اجمللس وسنعمل على  ، الدولية حلقوق اإلنسان 

  أواًل: نشأة اجمللس وتكوينه:
وتبلورت هذه  ،آلياهتا و كرة العمل اإلصالحي ملنظمة األمم املتحدةتزامنًا مع ف 2003تعود فكرة إنشاء اجمللس منذ عام 

والقاضي  (A/29/2005) ذلك يف قراره رقم أوضح و  2005الفكرة يف اقرتاح األمني العام حينها خالل مؤمتر القمة العاملي عام 
 تسييس بعض أعماهلاو  نظرًا لفقدان مصدقتيهاالدويل حلقوق اإلنسان  إنشاء اجمللس و  حل اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان بضرورة

حيث تبنت الدول ويف مقدمتها سويسرا هذه الفكرة  ،االجتماعيو  من اجمللس االقتصادي أن يكون اتبعًا للجمعية العامة بداًل و 
  .فعال يف تنشيط ودعمها هلا دور اليت كان 

 15يف اتريخ  ( A/RES/60/251 )  صدرت قرارها رقم تبنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرار قمة األمم املتحدة وأ
الدول يف اجلمعية العامة بضرورة تكليف هيئة رفيعة  والقاضي إبنشاء جملس حقوق اإلنسان اعرتافا من جانب  2006مارس 

  .نحقوق االنسا ا محاية وتعزيز املستوى يف األمم املتحدة يكون مهمته
أمريكا وإسرائيل وجزر  ( دولة وعارضت القرار أربعة دول هي 191( دولة لصاحل القرار من جمموع )170حيث صوتت )

  . وبيالروسيا وفنزويالما رشا وانوال، وامتنعت ثالثة دول عن التصويت وهي إيران 
يعطيه منزلة رفيعة  مم املتحدة مما وهبذا القرار أصبح جملس حقوق اإلنسان هيئة دولية فرعية اتبعة للجمعية العامة لأل

االرتباط ابجمللس االقتصادي واالجتماعي اليت   تتناسب مع أمهية الوظائف املوكلة إليه، وحيمد هلذا القرار انه ساهم يف جتاوز مشكلة 
ة واجلمعية وسيط بني اللجنكان اجمللس االقتصادي يلعب دور ال كانت إحدى العقبات اليت واجهة جلنة حقوق اإلنسان حيث 

  . العامة
أجهزة فرعية على نص  وقد استندت اجلمعية العامة يف اختاذ قرارها إبنشاء اجمللس على الصالحية املخولة هلا يف إنشاء 

تراه ضروراًي للقيام الفروع الثانوية ما  ( من ميثاق األمم املتحدة والذي جاء فيه: )للجمعية العامة أن تنشئ من 22املادة )
  . بوظائفها(

( 191من أصل  96)  عضواً جيري انتخاهبم من قبل أغلبية أعضاء اجلمعية العامة  47ويتألف جملس حقوق اإلنسان من 
سنوات قابلة لتجديد ملرة واحدة فقط، وختضع  ابالقرتاع السري املباشر وبشكل فردي، وتكون العضوية يف اجمللس ملدة ثالثة 

األعضاء، وتكون فرتة والية األعضاء متداخلة على أن توزع مقاعد  وزيع اجلغرايف العادل لكل دول إجراءات العضوية لقاعدة الت
  .أورواب الغربية ودول أخرى( 7ة، أمريكا الالتيني 8أورواب الشرقية،  6آسيا، 13  إفريقيا،  13اجمللس على النحو التايل: )
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عشرة أسابيع وليس ستة  الث اجتماعات يف السنة على األقل ملدة ويعقد اجمللس جلساته يف مقره الدائم يف جنيف بواقع ث
  .مر يف عهد جلنة حقوق اإلنسانأسابيع كما كان عليه األ

  :ط التاليةويشرتط يف عضوية الدول يف اجمللس الشرو 
  أن يكون لدى األعضاء إسهامات واضحة يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان. -
  تعزيز حقوق اإلنسان.الوفاء ابلتزاماهتم جتاه  -
  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة حبقوق اإلنسان والتعاون مع اجمللس تعاون كامل. -

عضو انتهاكات جسيمة  وقد نص قرار إنشاء اجمللس على حق اجلمعية العامة بتعليق عضوية الدول حال ارتكاب أية دولة 
  . وممنهجة حلقوق اإلنسان 

  لس الدويل حلقوق اإلنسان:اثنياً: مهام واختصاصات اجمل
  تناول قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة اختصاصات اجمللس على النحو التايل:

  .ومنصفة أي نوع وبطريقة عادلة تعزيز االحرتام العاملي حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية دون متييز من  – 1 
وتعزيز التنسيق الفعال  ات اجلسيمة واملنهجية وتقدمي التوصيات بشأهنا، معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان مبا فيها االنتهاك – 2 

  بشأن حقوق اإلنسان وتعميم مراعاهتا داخل منظومة األمم املتحدة.
شاور وبناء القدرات ابلت النهوض ابلتثقيف والتعليم يف جمال حقوق اإلنسان، وتقدمي اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية  – 3 

  . ول األعضاء املعنيةمع الد
  . االنسان االضطالع بدور منتدى احلوار بشأن القضااي املوضوعية املتعلقة جبميع حقوق – 4 
  . نون الدويل يف جمال حقوق اإلنساناجلمعية العامة ملواصلة تطوير القاإىل  تقدمي التوصيات – 5 
األهداف وااللتزامات  تشجيع الدول األعضاء على تنفيذ كامل االلتزامات اليت تعهدت هبا يف جمال حقوق اإلنسان، ومتابعة  – 6 

  .عقدهتا األمم املتحدة املتصلة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املنبثقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة اليت 
ابلتزاماهتا وتعهداهتا يف جمال  معلومات موضوعية وموثوق هبا ملدى وفاء كل دولة  إىل إجراء استعراض دوري شامل يستند – 7 

  .مجيع الدول يف املعاملة بني  حقوق اإلنسان على حنو يشمل مشولية التطبيق واملساواة
  . االت الطارئةاحل ابة فوراً يف اإلسهام من خالل احلوار والتعاون يف منع حدوث االنتهاكات حلقوق اإلنسان واالستج – 8 
  . اإلنسان ية األمم املتحدة حلقوق االضطالع بدور ومسؤوليات جلنة حقوق اإلنسان فيما يتصل بعمل مفوض – 9 
قوق اإلنسان واجملتمع حل التعاون الوثيق يف جمال حقوق اإلنسان مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات الوطنية  – 10 

  .املدين
  . لق بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسانصيات تتعتقدمي تو  – 11 
  . للجمعية العامة لألمم املتحدة تقدمي تقارير سنوية – 12 

يف سبيل تعزيز ومحاية  ومن جممل االختصاصات السابقة جمللس حقوق اإلنسان يتضح مدى متتع اجمللس بوالية واسعة 
  عن حقوق اإلنسان. اليت تضطلع ابملسؤولية حقوق اإلنسان ابعتباره اهليئة احلكومية الدولية الرئيسية 
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  الفرع الثالث 
   تقييم نشأة اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان

إجيابيات وسلبيات  نشأة اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان يتضح من استقرائها انه رافقت هذه النشأة  عند النظر النشأة:
  واليت سنعمل على تناوهلا وفقاً للبندين التاليني:

  أواًل: إجيابيات اجمللس:
  من حيث النشأة: -1 

اليت رافقت عمل جلنة  إن إنشاء اجمللس قد جاء كخطوة من اخلطوات اإلصالحية ألجهزة األمم املتحدة ن ولتاليف السلبيات  -
  حقوق االنسان السابقة.

  شأن اجمللس ويؤكد على أمهيته. ذا ميثل نقله يف رفع أصبح اجمللس من اهليئات الفرعية اليت تتبع اجلمعية العامة لألمم املتحدة وه -
جلنة حقوق اإلنسان ترتبط  جتاوز إشكالية البريوقراطية، حيث كانت إىل  أن ربط اجمللس ابجلمعية العامة مباشرة قد ساعد نوعاً  -

  ابجمللس االقتصادي الذي كان ميثل نقطة وصل ما بني اللجنة واجلمعية.
  الرتشيح واالنتخاب واملشاركة:من حيث العضوية و  -2 

  األخذ بنظام التوزيع العادل يف انتخاب أعضاء اجمللس. -
التزامات إرادية تعلن عنها الدول  أصبح من شروط العضوية أن تتحمل الدول األعضاء التزامات خاصة حبقوق اإلنسان، وهي  -

  األعضاء.
  طرف حال ارتكاهبا انتهاكات جسيمة ومنهجية.أصبح من حق اجلمعية العامة تعليق عضوية إي دولة  -
  مسح اجمللس للمنظمات غري احلكومية ابملشاركة يف دوراهتا واجتماعات دون اإلدالء أبصواهتا. -

  اثنياً: سلبيات اجمللس:
دول داخل تكتالت ال إىل  أن انتخاب األعضاء يتم من قبل اجلمعية ابألغلبية املطبقة ألعضائها وهذا من شأنه أن يؤدي -

  أغلبية موصوفة. أي أو  اجلمعية العامة، ويرى البعض أن األفضل أن يكون االنتخاب أبغلبية الثلثني
الن ذلك يسهل ممارسة  تقليص عدد أعضاء اجمللس ابملقارنة مع عدد أعضاء جلنة حقوق اإلنسان السابقة وهذا يشكل خطراً  - 

  ضغوط الدول العظمى وهيمنها.
الصالحية للجمعية العامة  ق العضوية فهو من حيث املبدأ من االجيابيات، إال أن السلبية تكمن يف منح هذه من حيث تعلي - 

يف مراقبة احرتام حقوق اإلنسان من قبل الدول  واألصل أن تكون من صالحيات اجمللس بوصفهم أصحاب اخلربة واالختصاص 
  األعضاء.

انتهاكات حلقوق اإلنسان،  ظيت ابلعضوية رغم وجود سجل حافل هلا ابرتكاهبا أن بعض الدول ال سيما العظمى منها قد ح - 
  وينطبق هذا القول على الدول اليت تتمتع بقوة مالية.
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 :املطلب الثاين

 الدويل حلقوق اإلنسان. آليات اجمللس
كانت من صالحيات اللجنة  اليت ميارس اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان كافة الصالحيات واآلليات والوظائف واملسؤوليات 

لتخصصية وإجراء تقدمي اإلجراءات اخلاص واملشورة ا الدولية حلقوق اإلنسان، وحيسنها ويرشدها من أجل احلفاظ على نظام 
  .الشكاوى

وطائف ومسؤوليات  ، واضطلع جبميع آليات 2006يونيو  30إىل  19 من اتريخ األوىلحيث انعقد اجمللس يف دورته 
( املتعلق ابإلبقاء على 1503أمهها قرار رقم ) وإصدار قرارات عده من  واستمرار آلية اإلجراءات اخلاصة ،وق اإلنسانجلنة حق

  .اإلنسان ة حلقوق تفعيل آلية الشكاوى بشأن االنتهاكات اجلسيم
كل دولة ابلتزاماهتا وفاء   معلومات موضوعية وموثوق هبا ملدى إىل  ويضطلع اجمللس إبجراء استعراض دوري شامل يستند

  .املعاملة بني مجيع الدول يف  وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان على حنو يشمل مشولية التطبيق واملساواة
استحداث آليات إىل  اإلنسان ابإلضافة ويتضح مما سبق آليات اجمللس هي ذات آلية العمل اليت كانت متبعة من قبل جلنة حقوق 

  التاليني: الدورية الشاملة وهذا ما نبينه يف الفرعني  جديدة وهي آلية املراجعة
  : آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان اليت كانت متبعة من قبل جلنة حقوق اإلنسان سابقاً.األولالفرع 

  الفرع الثاين: آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان املستحدثة.
  اإلنسان. ت اجمللس الدويل حلقوقالفرع الثالث: تقييم آليا

 األولالفرع 
  آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان اليت كانت متبعة من قبل جلنة حقوق اإلنسان سابقاً.

  أواًل: اإلجراءات اخلاصة:
  التعريف آبلية اإلجراءات اخلاصة: – 1 

عام  1235واالجتماعي رقم  ي اإلجراءات اخلاصة آلية وضعتها اللجنة الدولية حلقوق اإلنسان وفقاً لقرار اجمللس االقتصاد
  .أية اتفاقية أخرىأو  ميثاق األمم املتحدة ، وتعترب هذه اآللية من إبداعات اجمللس االقتصادي ومل ينص عليها 1967
 على مستويني، ت حقوق اإلنسان وهي حيث هتدف هذه اإللية لدراسة مدى احرتام حقوق اإلنسان ومتابعة انتهاكا 

مستوى موضوعي يف حبث انتهاكات  وعلى  ،حقوق اإلنسان يف إقليم معني وتسمى ابلوالية القطرية مستوى قطري لفحص حالة
أو  وقد تستند الوالية خلبري واحد ،حاالت االختفاء ألقصري حلقوق معينة على مستوى العامل وتسمى ابلوالايت املوضوعية مثل 

بدالت مالية لقاء أعماهلم وهم يتمتعون أو  حيصلون على رواتب الو  الشخصية ويعمل املكلفون ابلوالية جبهودهم  ،فريق عمل
  .   املوضوعية لتقاريرهم املقدمة للمجلس و  احليادية ابستقاللية اتمة مما يضمن 

املتعلق ببناء املؤسسات   2007( يف دورته اخلامسة عام 5/1وقد اعتمد جملس حقوق اإلنسان هذه اآللية يف قراره رقم )
( 5/2املكلفني ابلوالايت، كما أصدر القرار رقم ) عراض نظام اإلجراءات اخلاصة والذي يتضمن أحكامًا بشأن اليت تشمل است

  اخلاصة.  املتعلق بقواعد السلوك ألصحاب والايت اإلجراءات 
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يف كل حقوق اإلنسان  ومن السمات الرئيسية يف اإلجراءات اخلاصة أهنا تستطيع االستجابة بسرعة الدعاءات انتهاكات 
الوالايت اخلاصة )املوضوعية والقطرية( رصد  مكان يف العامل ويف أي وقت، حيث تتطلب إجراءات الوالايت اخلاصة من أصحاب 

  .علنية  صددها وتقدمي تقارير حاالت حقوق إال وتقدمي املشورة يف
اإلنسان خالف  جملس حقوق  يقرروتتجدد الوالايت املوضوعية كل ثالثة سنوات بينما الوالايت القطرية سنواي ما مل 

( والايت قطرية وهي 8)و موضوعية، ( والية 29( إجراء منها )37) 2008حيث بلغ عدد اإلجراءات اخلاصة يف عام  ،ذلك
  على النحو التايل:

  : الوالايت املوضوعية –أ 
  اخلبري املستقل حبقوق اإلنسان والتضامن الدويل. -
  بقضااي األقليات.اخلبري املستقل املعين  -
  من تعصب. املقرر اخلاص املعين ابإلشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك  -
  تعسفية.أو  إبجراءات موجزةأو  املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القانون -
  املقرر اخلاص حبري الدين واملعتقد. -
  املعين ابآلاثر الضارة لنقل وإلقاء النفاايت واملنتجات السامة بصورة غري مشروعة.املقرر اخلاص  -
  اخلبري املستقل املعين حباالت الفقر املدقع. -
  اخلبري املستقل املعين آباثر سياسات التكيف اهليكلي والديون اخلارجية. -
  املقرر اخلاص املعين ابستقالل القضاء واحملامني. -
  خلاص املعين بتعزيز حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب.املقرر ا -
  املقرر اخلاص املعين حبرية التعبري والرأي. -
  املقرر اخلاص املعين حبق التعليم والصحة والغذاء. -
  املقرر اخلاص املعين ابستغالل االطفال. -
  املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب. -
  لعنف ضد املرأة.املقرر اخلاص املعين اب -
  فريق العمل املعين ابالحتجاز التعسفي. -
  فريق العمل املعين حباالت االختفاء السري. -
  فريق العمل املعين مبسألة استخدام املرتزقة. -
  فريق العمل املعين بشؤون املنحدرين من أصل إفريقي. -
  الشركات عرب الوطنية.املمثل اخلاص لالمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان و  -
  املمثل اخلاص لالمني العام املعين ابملدافعني هن حقوق اإلنسان. -  

  املمثل اخلاص لألمني العام املعين ابملشردين. -
 :الوالايت القطرية –ب 
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف هايييت. -
  يف الصومال.اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان  -
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف بور وندي. -
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  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف الكوجنو. -
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف السودان. -
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف ميامنار. -
  املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كوراي الشعبية.اخلبري املستقل  -
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة. -
  اخلبري املستقل املعين حبالة حقوق اإلنسان يف كمبوداي. -
  اخلبري املستقل املعين ابلتعاون التقين واخلدمات االستشارية يف ليبرياي. -
  : اختيار أصحاب الوالايت وتعينهم -2 

وكيفية تنصيب  ( الصادر عن جملس حقوق اإلنسان الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح للوالايت 5/1حدد القرار رقم )
  املرشحني واختيارهم ومدة والايهتم وفق األسس التالية:

)ج(  ،جمال الوالية )ب( اخلربة يف  ،أ( اخلربة الفنيـةتوافر املعايري العامة التالية لدى ترشيح أصحاب الوالايت وتعيينهم: )
  )و( املوضوعية. ،( االستقامة الشخصية )ه ،)د( النزاهة ،االستقاللية

املناسب ملختلف األنظمة  التمثيل إىل  ينبغي إيالء االعتبار الواجب للتوازن بني اجلنسني والتمثيل اجلغرايف العادل، إضافة
  القانونية.

للمرشحني املؤهلني لتقلد   من اجلولة الثانية( على الشروط التقنية واملوضوعية األوىللس يف دورته السادسة )الدورة يوافق اجمل
ذوي املؤهالت العالية والكفاءة املشهودة واخلربة الفنية  مهام أصحاب الوالايت، من أجل احلرص على أن يكون املرشحون من 

  حقوق اإلنسان. يف ميدان املناسبة والتجربة املهنية الواسعة 
 ،)أ( احلكومات  جيوز للكياانت التالية تسمية مرشحني لشغل مناصب أصحاب الوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة: 

مكاتبها )مثل أو  )ج( املنظمات الدولية   ،)ب( اجملموعات اإلقليمية العاملة يف إطار منظومة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان
  )و( الرتشيحات الفردية. ،( هيئات حقوق اإلنسان األخرى )ه ،احلكومية )د( املنظمات غري  ،مية حلقوق اإلنسان(املفوضية السا

وحتديثها دوراًي وتكون  تقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان فورًا بوضع قائمة علنية أبمساء املرشحني املؤهلني وحفظها 
  املهنية. ويُعلن عن مناصب الوالايت الشاغرة املقبلة. وجماالت اخلربة الفنية والتجربة ذات شكل موحد، وتشمل البياانت الشخصية 

م مبدأ عدم اجلمع يف آن واحد بني عدة وظائف يف ميدان حقوق اإلنسان.   حُيرتر
ت )فرتاتن سنوا حتدَّد فرتة صاحبة الوالية يف وظيفة معينة، سواء أكانت والية مواضيعي أم قطرية، مبدة ال تتجاوز ست 

  مدة كل منهما ثالث سنوات فيما خيص أصحاب الوالايت املواضيعية(. 
كيان آخر، األمر  أو  يف أية منظمة أخرىأو  ُيستبعد األشخاص الذين يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات يف احلكومة

  صحاب الوالايت بصفتهم الشخصية.وسيعمل أ الذي قد ينشأ عنه تضارب يف املصاحل مع املسؤوليات املتضمنة يف الوالية. 
الوالايت بشهر واحد  يُنشأ فريق استشاري يرقرتح على الرئيس، قبل بدء الدورة اليت سينظر فيها اجمللس يف اختيار أصحاب 

  اصة.املعنية ويستوفون املعايري العامة والشروط اخل على األقل، قائمًة أبمساء املرشحني ذوي أعلى املؤهالت اخلاصة ابلوالايت 
ابملرشحني  يويل أيضًا الفريق االستشاري االعتبار الواجب الستبعاد املرشحني الذين تتم تسميتهم من القائمة العلنية 

  املؤهلني اليت تُرفع إليه. 
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يعمل بصفته  تعيني عضو يف الفريق االستشاري، إىل  يف بداية اجلولة السنوية للمجلس، تدعى اجملموعات اإلقليمية
  اإلنسان.  . وسيحصل هذا الفريق على املساعدة من املفوضية السامية حلقوق الشخصية

ينظر يف ترشيحات  غري أنه جيوز للفريق أن  ،سينظر الفريق االستشاري يف املرشحني الواردة أمساؤهم يف القائمة العلنية
بررت وظيفة معينة ذلك. وتكون التوصيات وإذا  أكثر مالئمة للوظيفة، يف ظل ظروف استثنائية أو  إضافية مبؤهالت متساوية

  الرئيس علنية ومدرعَّمة ابألسباب.إىل  املقدمة
أو  الوالايت احلاليون ينبغي للفريق االستشاري أن يراعي، حسب االقتضاء، آراء أصحاب املصلحة، مبن فيهم أصحاب 

  من الشروط ذات الصلة لكل والية.  املنتهية مدهتم، يف حتديد ما يلزم من خربة فنية وجتربة ومهارات وغري ذلك
سيحدد رئيس اجمللس  على أساس توصيات الفريق االستشاري وعقب مشاورات واسعة، ال سيما عرب املنسقني اإلقليميني، 

ذين والدول اليت هلا صفة املراقب قائمة أولية ابملرشحني ال الدول األعضاء إىل  املرشح املناسب لكل وظيفة شاغرة. وسيقدم الرئيس
  فيها اجمللس يف التعيينات أبسبوعني على األقل. سُيقرتحون قبل بداية الدورة اليت سينظر 

املقرتحني. ويُكترمرل تعيني  سُيجري الرئيس، إن دعت الضرورة، املزيد من املشاورات من أجل ضمان املوافقة على املرشحني 
  ويُعنيَّ أصحاب الوالايت قبل هناية الدورة. اجمللس عليه. أصحاب الوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة إثر موافقة 

  وسائل عمل اإلجراءات اخلاصة: -3 
اخلاصة ومدونة قواعد  يتوفر ألصحاب الوالايت وسائل عديدة يف تنفيذ واجباهتم ويسرتشدون يف ذلك بدليل اإلجراءات 

  ( من القرار على الواجبات بقوهلا: 6املادة ) وقد نصت ، 2007( لسنة 5/2السلوك اليت اعتمدها اجمللس مبوجب قراره رقم )
  )دون املساس ابلواجبات املنصوص عليها يف إطار الوالية، يقوم أصحاب الوالايت مبا يلي: 

صلة وجديرة ابلثقة، حتققوا  معلومات موضوعية موثوقة مستمدة من مصادر ذات إىل  تقصي احلقائق، استناداً  السعي البالغات: -
 .أبعد حّد ممكنإىل  حتها حسب األصول،من ص

 .ويف الوقت املناسب مراعاة املعلومات اليت تقدمها خباصة الدولة املعنية بشأن احلاالت املتصلة بواليتهم، مراعاًة شاملة  -
فاقيات الدولية اليت ضوء االت تقييم املعلومات كافة يف ضوء معايري حقوق اإلنسان املعرتف هبا دولياً وذات الصلة بواليتهم، ويف  -

 .تكون الدولة املعنية طرفاً فيها
  االضطالع بوالايهتا. اجمللس أي اقرتاح يرجح أن يعزز قدرة اإلجراءات اخلاصة على إىل  ممارسة احلق يف أن يقدموا -

  وتتوافر الصحاب الوالايت عدة وسائل يف ممارسة أعماهلم وهي على النحو التايل:
  إرسال البالغات: .أ

املعلومات اليت  إىل  ميثل هذ النشاط أحد األنشطة الرئيسية ألصحاب الوالايت الختاذ إجراء بشأن حاالت فردية استناداً 
يسمى هذا اخلطاب و  الرد عليهاو  االدعاء احلكومة تطلب معلومات حول هذا إىل  حيث تعمل على توجيه خطاب ،حيصلون عليها
يف البالغات أن تكون مبنية على أساس واضح وان ال تكون مقدمه  ويشرتط  ،البالغات وإن هذا اإلجراء يسمى ،برسائل االدعاء
أن يقدم و  ،وان ال تكون لغة البالغ مسيئة ،البالغات وصفًا دقيقيًا لوقائع االنتهاك املزعوم كما جيب أن تتضمن   ،بدوافع سياسية

يتصرفون حبسن  جمموعة أشخاص أو  يقدم من شخص منأو  جمموعة أشخاص يدعون أهنم ضحية انتهاكأو  شخص البالغ من 
  . وسائل اإلعالم ارير منشورة يف تقإىل  وأن ال تستند البالغات ،من قبل املنظمات غري احلكوميةأو  نية
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االسرتشاد مببادئ التكتم   املعلومات اليت تقدم اليهمو  ويشرتط على أصحاب الوالايت فيما يتعلق بنشاط مجع املعلومات
ابألفراد  إحلاق ضررإىل  املمكن أن يؤدي كشفها احملافظة على سرية مصادر الشهادات إذا كان من و  ،والشفافية واحلياد والنزاهة

معايري إىل  من تقارير واستنتاجات على احلقائق املوضوعية اليت يُعتّد هبا استناداً  االعتماد يف صياغة ما يطلب إليهم وضعه و  ،املعنيني
غري القضائي لتلك التقارير واالستنتاجات، إاتحة الفرصة ملمثلي الدولة املعنية للتعليق على تقييم أصحاب  الئمة للطابع األدلة امل

  .الردود اخلطية للدولة بتقاريرهمالوالايت والرد على االدعاءات املوجهة ضد هذه الدولة، وإرفاق ملخص  
 2010لسنة  بسامهة اإلجراءات اخلاصة لتنفيذ معايري حقوق اإلنسان  وقد جاء يف دراسة تيد بيكون التحليلية املتعلقة

% 58دولة حيث تبني أن نسبة  174  إىل  والية 17اليت أجريت على تسعة آالف بالغ أرسلت خالل مخسة سنوات من قبل و 
% من الردود اختذت فيها 18ونسبة  ،بشأهنا ردود هامه مل أتيت أو  من البالغات مل أييت ردود بشأهنا من قبل حكومات الدول

أمريكا جاءت أفضل من استجابة قاريت و  أظهرت الدراسة إن استجابة قاريت أورواب كما ،بعض الدول إجراءات ملعاجلة االنتهاكات
 مؤشر على إن الدول األكثر دميقراطية لديها معدالت استجابة أفضل ومن النتائج االجيابية آللية البالغات أسيا وهذ و  إفريقيا

مساءلة الشرطة عن  ،الربازيل محاية النشطاء احملتجون على بناء السدود يف  ،إطالق صراح املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البحرين 
  .الشرطة يف مصر  يرتكبها رجال مالحقة أفعال التعذيب اليت ،ترهيب الصحفيني يف كرواتيا

  توجيه نداءات عاجله: .ب
عامل الوقت  يوجهوا نداءات عاجلة يف حاالت االنتهاكات املدعى هبا يف حالة أنه كان جيوز ألصحاب الوالايت أن 

ابلضحااي ويكون هذا الضرر وشيك  إحلاق ضرر أو  خطر على احلياةأو  حالة وفاةإىل  حامساً ويشكل خطراً ومن املمكن أن يؤدي
  . ميكن معاجلته أبسلوب البالغات خطري ال هذا األسلوب عندما يكون االدعاء ذو طابع إىل  الوقوع، ويتم اللجوء

  الزايرات امليدانية أو القطرية:. ج
 ،إجراء زايرة للقطر احلكومة يطلبون فيه إىل  حيث جيري من خالل هذه اإللية توجيه خطاب من قبل أصحاب الوالايت

حيث تسمح الزايرة ألصحاب  ،السلوك مدونة وتسرتشد الزايرة ابإلحكام الواردة يف  ، وإذا وافقت الدولة يتم توجيه دعوى هلم 
وأثناء هذه الزايرة جيتمع  ،اإلداريةو  القضائيةو  احلالة املؤسسة القانونية تقييم و  تقييم احلالة العامة حلقوق اإلنسانو  الوالايت من تقدير

 األكادمييني واجلالية الدبلوماسيةو  ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسانو  ممثلي اجملتمع املدينو  الوطنية أصحاب الوالايت ابلسلطات 
تقدم و  اىل استنتاجاهتم االفرقة القطرية لألمم املتحدة حيث يعمل أصحاب الوالايت بتقدمي تقارير علنية استناداً و  وسائل اإلعالم و

  . زايرةاستنتاجات أولية هناية اليصدرون  و كما جيوز هلم عقد مؤمترات صحفية  ،جملس حقوق اإلنسانإىل  هذه التقارير
استنتاجاهتم على  ويتوجب على أصحاب الوالايت عدم مساس آرائهم السياسية الشخصية استنتاجاهتم، وان يعتمدوا يف 

  .ردود الدول املعنيةإىل  يشريوا بنزاهة تقييمات موضوعية حلاالت حقوق اإلنسان، وأن يراعوا التحفظ والتكتم، وان إىل  وتوصياهتم
  جملس حقوق اإلنسان: تقدمي التقارير إىل. د

السنة السابقة، كما  يطلب اجمللس من أصحاب الوالايت تقدمي تقارير سنوية تصف خمتلف النشاطات اليت قاموا هبا خالل 
التقارير علنية وتنقل أداة رمسية ملتابعة  ميكن أن يطلب اجمللس من أصحاب الوالايت تقدمي تقارير حول موضوع حمدد وتكون 

العمل والتحليل النظري واالجتاهات والتطورات العامة بشأن  لوالية حيث تتضمن التقارير معلومات عن أساليب ومناصرة جمال ا
   .البالغات وصيات عامة وملخصات الوالية وقد تتضمن ت

 
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 2
 

214 

  إعداد الدراسات املوضوعية: .هـ
القواعد واملعايري  واجملتمع املدين حول يستطيع أصحاب الوالايت إعداد دراسات موضوعية لغاايت إرشاد احلكومات 

  املوضوعية يف حقوق اإلنسان. حلقوق اإلنسان وكيفية تنفيذيها ويستضيف أصحاب الوالايت خرباء بشأن القضااي 
  اصدار البياانت الصحفية:. و

دولية يتعني أن   قواعدأو  مجاعية من إصدار بياانت صحفية تربز حاالت حمددةأو  تستطيع اإلجراءات اخلاصة منفردة
   حترتمها الدول.

  اثنياً: إجراء الشكاوى:
  :التعريف إبجراء الشكوى 

إىل  اإلجراء ويستند هذا  ،حرايته األساسيةو  يتناول هذا اإلجراء الشكاوى حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
عليه لكفالة أن يكون اإلجراء  إدخال حتسينات  الذي كانت تطبقه جلنة حقوق اإلنسان السابقة وذلك بعد 1530اإلجراء رقم 

 البالغات اليت ترد من اإلفرادإىل  ويستند هذا اإلجراء ، املطلوب  جيري يف الوقت و  فعااًل وموجهًا حنو الضحاايو  موضوعياً و  حمايداً 
ن يف نطاق هذا اإلجراء بشكل أهنا ضحية انتهاكات حلقوق اإلنسان وهناك فريقني يعمال املنظمات اليت تدعي أو  اجملموعاتأو 

اإلجراء  يتوليان فحص البالغات وعرضها على اجمللس والذي يتخذ فيها  ،فريق عمل احلاالتو  عمل املراسالت فريق  ،منفصل 
  .املناسب

  هدف إجراء الشكوى ونطاقه:
اإلنسان  وضع إجراء الشكوى من أجل معاجلة األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة واملؤيدة أبدلة موثوقة جلميع حقوق 

  .يف إي ظرف من الظروفو  العاملومجيع احلرايت األساسية اليت تقع يف إي جزء من أجزاء 
  معيار قبول الشكاوى:

  البالغ وهي:أو  ( شروط قبول الشكوى5/1) ( من قرار جملس حقوق اإلنسان رقم87حددت املادة )
حلقوق اإلنسان والصكوك  إذا مل تكن لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه متفقاً مع ميثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي  - 

 .األخرى واجبة التطبيق يف جمال قانون حقوق اإلنسان
 .عومة، مبا يف ذلك احلقوق املزعوم انتهاكهاإذا كان يتضمن وصفاً وقائعياً لالنتهاكات املز  -  
استوىف معايري املقبولية  إذا كانت اللغة املستخدمة فيه غري مسيئة. إال أنه جيوز النظر يف بالغ ال يستجيب هلذا الشرط إذا  - 

 .األخرى بعد حذف العبارات املسيئة
عن أو  األساسية النتهاكات حقوق اإلنسان واحلرايت جمموعة أشخاص يدَّعون أهنم ضحااي أو  إذا كان صادرًا عن شخص -  

 وفقًا ملبادئ حقوق اإلنسان، وال يستندون جمموعة أشخاص، مبن فيهم املنظمات غري احلكومية، يتصرفون حبسن نية أو  شخص
اً به هبذه االنتهاكات. على ويدَّعون أن هلم علماً مباشراً وموثوق مواقف ذات دوافع سياسية خمالفة ألحكام ميثاق األمم املتحدة إىل 

موثوق هبا جملرد كون أصحاهبا يعلمون بوقوع االنتهاكات علماً غري مباشر، شريطة أن  أنه ال جيوز عدم قبول البالغات املؤيَّدة أبدلة 
 .مشفوعة أبدلة واضحة تكون هذه البالغات 

 .تقارير نشرهتا وسائط اإلعالمإىل  إذا كان ال يستند حصراً  - 
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املؤيدة أبدلة موثوق هبا  حالة يبدو أهنا تكشف عن منط اثبت من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل  كان ال يشري  إذا - 
غري ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة لألمم  أو  إحدى هيئات املعاهداتأو  وجيري تناوهلا يف إطار أحد اإلجراءات اخلاصة

   ،حقوق اإلنسان ية املماثلة يف ميدان إجراءات الشكاوى اإلقليمأو  املتحدة
  املعقول. تستغرق زمناً يتجاوز حدود أو  إذا استنفدت سبل اإلنصاف احمللية، ما مل يتبنيَّ أن هذه السبل غري فعالة - 

  الفريقان العامالن بتلقي الشكاوى:
  : البالغاتالفريق املعين ابملراسالت أو 

اإلقليمية، مع املراعاة  حقوق اإلنسان مخسة من أعضائها، واحٌد من كٍل من اجملموعات تعنيّن اللجنة االستشارية جمللس 
ويف حال وجود شاغر، تعنيّن اللجنة االستشارية من  الواجبة للتوازن بني اجلنسني، من أجل تشكيل الفريق العامل املعين ابلبالغات 

  جملموعة اإلقليمية ذاهتا.ا بني أعضائها خبرياً مستقالً ومؤهالً أتهياًل عالياً من 
املستقلون واملؤهلون  خربات مستقلة وإىل االستمرارية فيما يتعلق ببحث البالغات وتقييمها، يعنيَّ اخلرباء إىل  ونظراً للحاجة

  ة فقط.واليتهم قابلة للتجديد مرة واحد أتهيالً عالياً األعضاء يف الفريق العامل املعين ابلبالغات ملدة ثالث سنوات. وتكون 
معايري إىل  استناداً  رئيس الفريق العامل املعين ابلبالغات أن يقوم، ابالشرتاك مع األمانة، بفررز أويل للبالغات، إىل  يُطلب

اليت يكون صاحبها أو  أساس سليمإىل  تستند الدول املعنية، ويستبعد الرئيس البالغات اليت يتبني أهنا ال إىل  املقبولية، قبل إحالتها
للمساءلة والشفافية، يزوّند رئيس الفريق العامل املعين ابلبالغات كافة  الدولة املعنية. وتوخيًا إىل  جمهول اهلوية، وال حُتال ابلتايل

، وينبغي أن تبني هذه القائمة األسباب اليت استندت إليها مجيع األويلاملرفوضة بعد الفحص  أعضاء الفريق بقائمة جبميع البالغات 
بشأن  الدولة املعنية للحصول على آرائها إىل  رفض البالغات وحُتال سائر البالغات غري املستبعردةإىل  أفضت ات اليت القرار 

  ادعاءات االنتهاكات.
املوضوعية الدعاءات  يقوم أعضاء الفريق العامل املعين ابلبالغات ابلبت يف مقبولية بالٍغ من البالغات وتقييم األسس 

أخرى أنه يكشف عن منط اثبت من  ابالقرتان مع بالغات أو  يف ذلك ما إذا كان يتبني من البالغ وحده االنتهاكات، مبا
الفريق إىل  األساسية، ويقدّنم الفريق العامل املعين ابلبالغات االنتهاكات اجلسيمة املؤيدة أبدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلرايت 

 البالغات املقبولة والتوصيات اخلاصة هبا وعندما تتطلب إحدى القضااي مزيداً من النظر يع العامل املعين ابحلاالت ملفاً يتضمن مج
املعلومات  إضافية، جيوز للفريق العامل املعين ابلبالغات أن يُبقيها قيد استعراضه حىت دورته التالية وأن يطلب تلك  معلومات أو 

العامل املعين ابلبالغات مجيع قراراته بعد  ت أن يقرر رفض قضية ما وُيصدنر الفريق من الدولة املعنية وللفريق العامل املعين ابلبالغا
  التطبيق الصارم ملعايري املقبولية ويشفعها ابملربرات الواجبة.

  : الفريق املعين ابحلاالت  
اجلنسني، ليعمل يف  توازن بني تعنيّن كل جمموعة إقليمية ممثاًل لدولة من الدول األعضاء يف اجمللس، مع املراعاة الواجبة لل

قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كانت الدولة  الفريق العامل املعين ابحلاالت. ويعنيَّ هؤالء األعضاء ملدة سنة واحدة، وتكون واليتهم 
  املعنية عضواً يف اجمللس.

اإلقليمية املعنية اليت  قوم اجملموعة يعمل أعضاء الفريق العامل املعين ابحلاالت بصفتهم الشخصية، وبغية ملء شاغر ما، ت
  يعود إليها الشاغر بتعيني ممثل من الدول األعضاء يف اجملموعة اإلقليمية ذاهتا.

العامل املعين  الفريق العامل املعين ابحلاالت أبن يقوم بناًء على املعلومات والتوصيات املقدمة من الفريق إىل  يُطلرب
موثوق هبا حلقوق اإلنسان واحلرايت  ير عن األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة املؤيدة أبدلة ابلبالغات مبوافاة اجمللس بتقر 
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مشروع مقرر أو  اختاذه، ويكون ذلك عادة يف شكل مشروع قرار اجمللس توصيات بشأن اإلجراء الواجب إىل  األساسية، وأن يقدّنم
معلومات إضافية جيوز ألعضاء الفريق العامل أو  احلاالت مزيداً من النظر تتطلب إحدى فيما يتعلق ابحلاالت احملالة إليه، وعندما 

  ما. إبقاء تلك احلالة قيد االستعراض حىت دورته التالية. وللفريق العامل أيضاً أن يقرر رفض النظر يف قضية  املعين ابحلاالت 
أسباب وقف النظر يف حالة  ابملربرات الواجبة وأن تبني  وينبغي أن تكون مجيع قرارات الفريق العامل املعين ابحلاالت ُمدرعَّمةً 

النظر بتوافق اآلراء، فإذا تعذَّر ذلك فباألغلبية  اإلجراء املوصى ابختاذه بشأهنا. وينبغي أن تـُتَّخذ قرارات وقف أو  من احلاالت
  البسيطة لألصوات.

  طريقة العمل واإلجراءات:
مخسة أايم لبحث  ملدة و  جيتمع فريقا العمل مرتني يف السنة على األقللذلك و  إن من شروط إجراء الشكوى السرية

الطلبات املوجهة إليها من فريق العمل خالل  وعلى الدول املعنية ابحلالة إن تتعاون وان ترد على  ،البالغات على وجه السرعة
الدولة و  لشكوى مشاركة صاحب الشكوىويكفل اجراء ا ،اإلنسان موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر وترفع التوصيات جمللس حقوق 

كما إن   ،اتريخ تسجيل البالغ والنتيجة اليت توصلت إليهاو  إحالتهأو  يف حال عدم قبوله املعنية وإبالغهم مبراحل الشكوى الرئيسية 
  . صاحب البالغ عدم الكشف عن هويته اىل الدولة املعنية حال طلب البالغ ال حيال 

لس حيث ينظر اجمل الدولة املعنية وإحالة للمجلس مدة سنه، إىل  الزمنية ما بني إحالة الشكوىويشرتط إال تتجاوز املدة 
  .  ويةاألولتلك التوصيات حسب 

ل إجراء على شك يقوم اجمللس يف جلسة عامة ابلنظر يف احلاالت املعروضة عليه من قبل فريق احلاالت ويتخذ اجمللس 
  : قرارات وفقاً للتدابري التالية

 .اختاذ إجراء بشأهناأو  وقف النظر يف احلالة إذا كان ال يوجد ما يربّنر مواصلة النظر فيها - 
 .معقولة إبقاء احلالة قيد االستعراض والطلب من الدولة املعنية تقدمي مزيد من املعلومات يف غضون مهلة زمنية  - 
 .إىل اجمللس عالياً لرصد احلالة وتقدمي تقرير عن ذلك  إبقاء احلالة قيد االستعراض وتعيني خبري مستقل ومؤهل أتهيالً  - 
 .وقف استعراض املسألة مبوجب اإلجراء السري املتعلق ابلشكاوى بغية النظر فيها بصورة علنية - 
 .استشارية خدمات أو  مساعدة يف جمال بناء القدرات،أو  الدولة املعنية تعاوانً فنياً،إىل  توصية املفوضية أبن تقدم - 

 الفرع الثاين
  آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان املستحدثة.

االستعراض  ( بشأن بناء مؤسسات اجمللس آبليات جديدة واليت تتمثل آبلية 5/1جاء قرار جملس حقوق اإلنسان رقم )
  الشامل، وإنشاء اللجنة االستشارية واليت سنعمل على بياهنا على النحو التايل:

  االستعراض الدوري الشامل:أواًل: آلية 
على استعراض واقع  االستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة من آليات جملس حقوق اإلنسان حيث تقوم هذه اآللية 

جمال حقوق اإلنسان، وتعترب هذه اآللية آلية  التزام كل دولة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة بتنفيذ التزاماهتا وتعهداهتا يف 
  احلور مع الدول األعضاء.إىل  نية تستندتعاو 

  وسنعمل على تناول آلية االستعراض الدوري الشامل تفصيالً يف البنود التالية:
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  أساس االستعراض وإطاره التشريعي: - 1 
  : الصكوك التاليةإىل  جتري عملية االستعراض استناداً 

  ميثاق األمم املتحدة. -أ 
  اإلنسان. اإلعالن العاملي حلقوق -ب 
  صكوك حقوق اإلنسان اليت تكون الدولة طرفاً فيها. -ج 
لالنتخاب يف جملس  التعهدات وااللتزامات الطوعية من جانب الدول، مبا يف ذلك تلك اليت تعهدت هبا عند تقدمي ترشيحها  -د 

  حقوق اإلنسان.
  نساين الدويل الواجبة التطبيق.أحكام القانون اإل -ه 

  الستعراض وأهدافه:مبادئ ا - 2 
  : مبادئ االستعراض –أ 
  أن يُعزز عاملية مجيع حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وتشابكها. - 

  أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وعلى حوار تفاعلي. -
  أن يكفل التغطية العاملية واملعاملة املتساوية للدول كافة. -
  أن يكون عملية حكومية دولية يدفعها األعضاء يف األمم املتحدة وأن يكون موجهاً حنو العمل. -
  أن ُيشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع االستعراض. -
  أن ُيكمّنل آليات حقوق اإلنسان األخرى وال يشكل تكراراً هلا، وبذلك يشكل قيمة مضافة. -
  وشفافة وغري انتقائية وبناءة وغري تصادمية وغري ُمسيَّسة.أن جُيرى بطريقة موضوعية  -
  جدول أعمال اجمللس أكثر مما ينبغي.أو  أال يشكل عبئاً يثقل كاهل الدولة املعنية -
ومن املوارد البشرية  أال يكون طوياًل أكثر مما يلزم وينبغي أن يكون واقعيًا وأال يستحوذ على قدر غري متناسب من الوقت  -
  الية.وامل
  أال ينال من قدرة اجمللس على االستجابة لألوضاع العاجلة املتعلقة حبقوق اإلنسان. -
 أن يراعي املنظور اجلنساين كامل املراعاة -
املنصوص عليها يف أساس  أن يراعي مستوى تنمية البلدان وخصوصياهتا، مع عدم اإلخالل اباللتزامات الواردة يف العناصر  -

  االستعراض.
واملؤسسات الوطنية حلقوق  أن يكفل اشرتاك مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية  -

 ١99٦/٣١وقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   2006آذار/مارس  15املؤرخ  ٦٠/٢٥١اإلنسان، وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
  اجمللس من مقررات يف هذا الشأن. تخذه ، فضاًل عما قد ي1996متوز/يوليه  25املؤرخ 

  :أهداف االستعراض –ب 
 ،حتسني حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  
 .تواجهها الدولة الوفاء ابلتزامات الدولة وتعهداهتا يف جمال حقوق اإلنسان وتقييم التطورات اإلجيابية والتحدايت اليت  -  
 .لفنية املقدمة إليها، ابلتشاور مع الدولة املعنية ومبوافقتهالنهوض بقدرة الدولة وابملساعدة ا -  
 .تبادل أفضل املمارس فيما بني الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين -  
 .دعم التعاون يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان -  
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املتحدة السامية حلقوق  ضية األمم تشجيع التعاون واالخنراط الكاملني مع اجمللس وغريه من هيئات حقوق اإلنسان، ومع مفو  -  
  اإلنسان.

  : إجراءات االستعراض - 3 
  يبدأ االستعراض بعد اعتماد اجمللس آليةر االستعراض الدوري الشامل. -
  ينبغي أن يتجلى يف الرتتيب املتـَّبرع يف االستعراض مبدآ العاملية واملعاملة املتساوية.  -
  وافياً. أقرب وقت ممكن بغية متكني الدول من االستعداد لـه استعداداً  ينبغي حتديد ترتيب االستعراض يف -
  ُتستعرض أوضاع مجيع الدول األعضاء يف اجمللس أثناء فرتة عضويتها فيه. -
  سنتني. أو  ُتستعررض أوالً أوضاع أعضاء اجمللس األوائل، وخباصٍة املنتخربون منهم ملدة سنة -
  دول األعضاء يف اجمللس والدول اليت هلا صفة املراقب فيه. ُتستعررض أوضاع مزيج من ال -
  يراعى التوزيع اجلغرايف العادل لدى اختيار البلدان اليت سُتستعررض أوضاعها. -
إقليمية بطريقة تكفل االحرتام  خُتتار ابلقرعة أول دولة عضو ودولة هلا صفة املراقب يُراد استعراض أوضاعهما من كل جمموعة  -

هاتني الدولتني، ما مل تتطوع دول أخرى للخضوع  الكامل للتوزيع اجلغرايف العادل، ويُتبع بعد ذلك الرتتيب اهلجائي ابتداًء من 
  لالستعراض.

التالية وقدرة أصحاب  تكون الفرتة الفاصلة بني جوالت االستعراض مقبولة لكي تراعى فيها قدرة الدول على االستعداد للجولة  -
  اآلخرين على االستجابة للطلبات الناشئة عن االستعراض.املصلحة 

دولة يف السنة خالل  ٤٨   أربع سنوات، وسوف يرتتب على ذلك النظر يف أوضاع األوىلستكون دورية االستعراض يف اجلولة  -
  ثالث دورات للفريق العامل مدة كل منها أسبوعان.

  :ئق اليت يستند إليها االستعراضالواث - 4 
يعتمدها اجمللس، وأية  مبادئ توجيهية عامة إىل  ملعلومات اليت تكون يف شكل تقرير وطين، تُعدُّها الدولة املعنية استناداً ا –

أو كتابًة، شريطة أال يتجاوز العرض املكتوب  معلومات أخرى تراها الدولة املعنية ذات صلة ابملوضوع، وميكن تقدميها إما شفواًي 
ز هلذه املعلوم الدول معاملًة متساويًة ولعدم إرهاق اآللية. وتشجَّع الدول على إعداد  صفحة، ضمااًن ملعاملة مجيع  ٢٠ات املوجن

   ،تشاور واسعة على املستوى الوطين مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة هذه املعلومات من خالل إجراء عملية 
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك  الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، تقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بتجميع املعلومات  -

واثئق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة، على أال تتجاوز  املالحظات والتعليقات اليت تبديها الدولة املعنية، وبتجميع غري ذلك من 
  صفحات. ١٠اجملموعة 

الشامل من معلومات إضافية  الصلة اآلخرون يف إطار االستعراض الدوري  يراعي اجمللس أيضاً ما يقدمه أصحاب املصلحة ذوو -
  صفحات. ١٠موجز هلذه املعلومات ال يتجاوز  موثوقة وميكن الركون إليها. وتقوم املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إبعداد 

فيما يتعلق ابملعلومات  لعامة الذي اعتمده اجمللس أن تكون الواثئق اليت تُعندُّها املفوضية متوافقة مع هيكل املبادئ التوجيهية ا –
  اليت أعدهتا الدولة املعنية.

اإلنسان جاهزة قبل موعد  يكون العرض املكتوب املقدم من الدولة وكذلك امللخصات اليت تُعندُّها املفوضية السامية حلقوق  -
وقت واحد ابللغات الرمسية الست لألمم املتحدة، وفقاً  ئق يف االستعراض الذي جيريه الفريق العامل بستة أسابيع لضمان توزيع الواث

  .١999الثاين/يناير  كانون   ١٤املؤرخ  ٥٣/٢٠٨لقرار اجلمعية العامة 
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  :  طريقة االستعراض - 5 
كل   يف اجمللس. وستقرر األعضاء  47  جيري االستعراض يف إطار فريق عامل واحد، يرأسه رئيس اجمللس ويتألف من الدول إل -

 .)ب( دولة عضو تكوين وفدها
 .التفاعلي جيوز للدول اليت هلا صفة املراقب أن تشارك يف االستعراض، مبا يف ذلك املشاركة يف احلوار  -
 .العامل جيوز ألصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين أن حيضروا عملية االستعراض يف إطار الفريق  -
اإلقليمية )جمموعة ثالثية( من  خُيتارون ابلقرعة من بني أعضاء اجمللس ومن خمتلف اجملموعات تشكَّل جمموعة من ثالثة مقررين،  -

وستتوىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تقدمي املساعدة  أجل تيسري كل عملية استعراض، مبا يف ذلك إعداد تقرير الفريق العامل. 
  املقررين.إىل  واخلربة الفنية الالزمتني

استبدال مقرر مرًة واحدة  لبلد املعين أن يطلب اختيار أحد املقررين الثالثة من جمموعته اإلقليمية، وله أيضًا أن يطلب جيوز ل -
  فقط.

  جيوز ملقرر أن يطلب إعفاءه من املشاركة يف عملية استعراضية حمددة. -
أو  للمقررين أن يضعوا قائمة ابلقضااي العامل. وجيوز  جيري احلوار التفاعلي بني البلد موضع االستعراض واجمللس يف إطار الفريق -

من االستعداد، مث من إقامة احلوار التفاعلي حول نقاط حمددة،  الدولة موضع االستعراض لتمكينها إىل  املسائل اليت يتعني إحالتها
  مع ضمان اإلنصاف والشفافية.

يتجاوز ساعة واحدة لينظر  العامل. وسُيخّصص وقت إضايف ال تكون مدة االستعراض ثالث ساعات لكل بلد يف إطار الفريق  -
  اجمللس يف النتائج يف جلسة عامة.

  ختصَّص فرتة نصف ساعة العتماد تقرير كل من البلدان موضع االستعراض يف الفريق العامل. -
  ختصص فرتة زمنية معقولة تفصل بني االستعراض واعتماد تقرير كل دولة يف الفريق العامل. -
  نتائج االستعراض: - 7 
  الشكل الذي تتخذه النتائج: .أ

الطوعية للدول  زامات تعرض نتائج االستعراض يف تقرير يتضمن موجز وقائع االستعراض واالستنتاجات التوصيات وااللت -
  .اإلطراق

   مضمون النتائج: .ب
والتحدايت اليت يواجهها  يف ذلك التطورات اإلجيابية  تقييم موضوعي وشفاف حلالة حقوق اإلنسان يف البلد املستعررض، مبا- 

  البلد.
  تقاسم أفضل املمارسات. -
  التشديد على زايدة التعاون من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها. -
  تقدمي املساعدة الفنية وبناء القدرات ابلتشاور مع البلد املعين ومبوافقته. -
  ملقدمة من البلد موضع االستعراض.االلتزامات والتعهدات الطوعية ا -
  : ماد النتائجاعت .ج

  ُيشررك البلد موضع االستعراض إشراكاً كامالً يف عملية استخالص النتائج. - 
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املسائل اليت مل تعاجلر أو  األسئلة قـرْبلر اعتماد اجمللس نتائجر االستعراض يف جلسة عامة، تتاح للدولة املعنية فرصة تقدمي ردود على  -
  معاجلًة كافية أثناء احلوار التفاعلي.

آرائها بشأن نتائج االستعراض  الدول اليت هلا صفة مراقب، فرصة إبداء إىل  متنرح الدولة املعنية والدول األعضاء يف اجمللس، إضافة -
  قبل اختاذ إجراء بشأهنا يف جلسة عامة.

  عامة. ليقات عامة قبل اعتماد النتائج يف جلسة تتاُح ألصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين فرصة إلبداء تع -
تعليقات الدولة املعنية عليها،  جانب إىل  حتدَّد التوصيات اليت حتظى بتأييد الدولة املعنية، كما حياط علماً ابلتوصيات األخرى، -

  وُتدررج كلتا الفئتني من التوصيات يف تقرير النتائج الذي يعتمده اجمللس.
  :عراض وتنفيذ النتائجبعة االستمتا .د
االقتضاء، من جانب  تـُنـرفَّذ نتائج االستعراض الدوري الشامل، بوصفه آلية تعاونية، من جانب الدولة املعنية أواًل، وحسب  - 

  أصحاب املصلحة ذوي الصلة اآلخرين. 
  يركز االستعراض الالحق يف مجلة أمور على تنفيذ النتائج السابقة. -
  دائم ُمدرج يف جدول أعماله يكرَّس ملتابعة االستعراض الدوري الشامل. يكون للمجلس بند -
ابلتشاور مع البلد املعين  ُيساعد اجملتمع الدويل على تنفيذ التوصيات واالستنتاجات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة الفنية،  -

  ومبوافقته.
  حمددة ووقت إجرائها. مل ما إذا كان من الضـروري إجـراء أي متابعة يقرر اجمللس لدى نظره يف نتائج االستعراض الدوري الشا -
حسب االقتضاء يف  بعد استنفاد مجيع اجلهود لتشجيع الدولة على التعاون مع آلية االستعراض الدوري الشامل ينظر اجمللس  -

  حاالت استمرار عدم التعاون مع اآللية.
  اثنياً: اللجنة االستشارية:

  ابللجنة االستشارية: التعريف - 1 
لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  اللجنة االستشارية هي هيئة فرعية اتبعة جمللس حقوق اإلنسان وقد حلت حمل اللجنة الفرعية 

  املشورة. جلنة حقوق اإلنسان، وتركز على الدراسات وتقدمي إىل  اليت كانت اتبعة
مبثابة هيئة فكر ومشورة  خبرياً يعملون بصفتهم الشخصية، وهي  ١٨تتكون اللجنة االستشارية جمللس حقوق اإلنسان من 

حيث جيوز جلميع الدول األعضاء يف  ،يلي اتبعة للمجلس وتعمل بتوجيه منه وتؤدي أعماهلا وفقًا للمبادئ التوجيهية الواردة فيما 
تستشري مؤسساهتا الوطنية املعنية حبقوق  اختيار مرشحيها، أن تُقر مرشحني، وينبغي للدول، لدى أو  األمم املتحدة أن تقرتح

ويشرتط يف املرشحني التمتع  ،يف هذا الصدد إبدراج أمساء اجلهات اليت تؤيد مرشحيها اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين والقيام 
الذين  األشخاص ُيستبعد و  ،االستقالل والنزاهة ،التحلي خبُُلق رفيعو  ،معرتف هبا يف ميدان حقوق اإلنسان مبؤهالت وخربات 

ينشأ عنه تضارب يف  كيان آخر، األمر الذي قد أو   يف أية منظمة أخرىأو  يشغلون مناصب تُتخذ فيها قرارات يف احلكومة
وعدم اجلمع بني عدة مهام يف آن  ،بصفتهم الشخصية ويعمل أعضاء اللجنة املنتخبون  ،املصاحل مع املسؤوليات املتضمنة يف الوالية

   .سانحقوق اإلن واحد يف ميدان
وفقًا للشروط املتفق  ينتخب اجمللس يف اقرتاع سري أعضاء اللجنة االستشارية من قائمة املرشحني الذين ُقدمت أمساؤهم 

األعضاء وللجمهور قائمة املرشحني واملعلومات  عليها وتُقفل قائمة املرشحني قبل اتريخ االنتخاب بشهرين وتتيح األمانة للدول 
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إبالء االعتبار الواجب ملسأليت التوازن بني اجلنسني والتمثيل املناسب  بل انتخاهبم بشهر واحد على األقل، وينبغي ذات الصلة ق
  . القانونية ختلف احلضارات والنظم مل

ا دول أمريك ٢الشرقية:  دول أورواب  ٥الدول اآلسيوية:  ٥ويكون التوزيع اجلغرايف على النحو التايل: )الدول األفريقية: 
  . (٣واب الغربية والدول األخرى: دول أور  ٣الالتينية ومنطقة الكارييب: 

 يشغل األوىلويف الوالية  ويشغل أعضاء اللجنة االستشارية مناصبهم ملدة ثالث سنوات، وجيوز إعادة انتخاهبم مرة واحدة، 
  .فرتات العضوية املتداخلة بت يفلل ثلث اخلرباء مناصبهم ملدة سنة واحدة، وثلث آخر ملدة سنتني وُتسحب القرعة 

  : مهام اللجنة االستشارية - 2 
الرتكيز بصفة رئيسية على  مهمة اللجنة االستشارية هي توفري اخلربات للمجلس ابلشكل والطريقة اللذين يطلبهما اجمللس، مع  -

هذه اخلربات إال بناًء على طلب اجمللس  ذلك ال تقدَّم إىل  إعداد الدراسات وتقدمي املشورة القائمة على البحوث وابإلضافة
  ابالمتثال لقراراته وبتوجيه.

اجمللس أال وهي تعزيز ومحاية مجيع  تركز على النواحي التنفيذية وأن يقتصر نطاق مشورهتا على القضااي املواضيعية املتصلة بوالية  -
  حقوق اإلنسان.

حيدده مقرتحات لزايدة تعزيز   اجمللس ضمن نطاق العمل الذي إىل  ا أن تقدممقررات، وهلأو  ال تعتمد اللجنة االستشارية قرارات -
ضمن نطاق العمل الذي حيدده، مقرتحات بشأن  اجمللس إىل  كفاءته اإلجرائية لكي ينظر فيها ويوافق عليها، كما هلا أن تقدم

  إجراء مزيد من البحوث.
  : أساليب العمل - 3 

دورات إضافية  على األكثر يف السنة ال تتجاوز مدهتما عشرة أايم عمل، وميكن ترتيب تعقد اللجنة االستشارية دورتني 
االستشارية أن تنهض مبهام معينة ميكن  اللجنة إىل  جيوز للمجلس أن يطلبو  على أساس خمصص مبوافقة مسبقة من اجمللس،

ال جيوز للجنة إنشاء و  اجمللس،إىل  ارير عن هذه اجلهوداللجنة تق بصفة فردية، وستقدم أو  يف إطار فريق مصغَّرأو  أداؤها مجاعياً 
  بذلك. هيئات فرعية ما مل أيذن اجمللس هلا 

كياانت اجملتمع  وتعمل التواصل مع الدول ومع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية وغريها من 
غري األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان  املراقبة، مبا يف ذلك الدول جيوز للدول األعضاء واجلهات و  املدين وفقًا لطرائق اجمللس

واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فضاًل عن املنظمات غري  والوكاالت املتخصصة واملنظمات احلكومية الدولية األخرى 
، ١99٦/٣١لس االقتصادي واالجتماعي ترتيبات من بينها قرار اجملإىل  االستشارية استناداً  احلكومية، أن تشارك يف أعمال اللجنة 

قدر ممكن  ت أبكرب اليت كانت تتبعها جلنة حقوق اإلنسان واليت يتبعها اجمللس اآلن، مع ضمان مسامهة هذه الكياان واملمارسات 
  من الفعالية.

 الفرع الثالث
 تقييم آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان

االجيابيات  استقها من جلنة حقوق اإلنسان واو تلك املستجدة جمموعة من رافق آليات جملس حقوق اإلنسان سواء اليت 
  والسلبيات واليت نبينها تباعاً يف البنود التالية:
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  إجيابيات آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان: -
  تطوير آليات الشكاوى الفردية. – 1 
  تبداهلا ابللجنة االستشارية لتعزيز عمل اجمللس.إلغاء اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واس – 2 
االعرتاف حبقوق اإلنسان   استحداث آلية املراجعة الدورية الشاملة فبعد إنشاء هذه اآللية ال تستطيع أي دولة التنصل من  – 3  

عالوة على وجوب تقيد الدول االمتثال هلذه اآللية،  كمعيار راسخ معتمد من قبل اجملتمع الدويل وال تستطيع أي دولة احلجم عن 
  الشاملة. األطراف ابلتوصيات والنتائج اليت ختلص إليها املراجعة 

من حيث األطر  تعترب آلية اإلجراءات اخلاصة مبثابة وسيله لتصحيح وتقييم خمالفة الدول ملعايري حقوق اإلنسان سواء  – 4 
الوقوف على احلالة الواقعية حلاالت  دول هبذه املعايري، كما تتيح التنفيذية، وتسليط الضوء على مدى التزام الأو  التشريعية

  مع هذه اإللية. االنتهاكات من خالل الزايرات القطرية والوقوف على مدى تعون الدول 
  سلبيات آليات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان: -

تعتمد على عمل  وليست انبعة من اإلجراءات نفسها وال اإلرادة احلرة للدول، إىل  تستند آلية االستعراض الدوري الشامل – 1 
املصداقية، كما يوجد تقاعس من بعض الدول يف  إىل  إجباري، وخاصة إن بعض التقارير أملقدمه من بعض الدول تفتقرأو  إلزامي

  ات.توجد وسيلة ضغط فعالة للوفاء هبذه التوصي تنفيذ التوصيات اليت تتوصل إليها مناقشة التقارير وال 
من خالل قبول الزايرة  فيما يتعلق ابإلجراءات اخلاصة وابلذات إجراء الزايرات القطرية فهي متوقفة على قبول الدولة املعنية  – 2 

تستجيب بعض الدول يف إرسال ردود حول  وإرسال الدعوة، إما فيما يتعلق ابلبالغات والنداءات العاجلة فهي غري ملزمة وقد ال 
  االدعاءات 

 
 املطلب الثالث

 إسهامات اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان
حاالت النزاعات املسلحة  أو  ميارس جملس حقوق اإلنسان مهامه يف مجيع الظروف واالستثنائية سواء يف حاالت السلم

  وسنعمل يف هذا املطلب على بيان إسهامات اجمللس وفقاُ لفروع التالية:
  : إسهامات اجمللس يف الظروف العادية )حالة السلم(.األول الفرع

  .الفرع الثاين: إسهامات اجمللس يف الظروف االستثنائية )حالة النزاعات واالضطراابت(
 األولالفرع 

  إسهامات اجمللس يف الظروف العادية )حالة السلم(.
حقوق اإلنسان واليت سنعمل على  عديدة يف جمال تعزيز احرتام أسهم اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان يف الظروف العادية إسهامات 

  :ل أمهها وفقاً للبنود التاليةتناو 
  أواًل: يف جمال إعداد مشروعات الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان:

  أسهم اجمللس يف إعداد جمموعة كبرية من اإلعالانت الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان ومن أمهها ما يلي:
  إعالن األمم املتحدة حول حقوق الشعوب األصلية. – 1 
  إعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان. – 2 
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  إعالن األمم املتحدة حلماية األشخاص من االختفاء ألقسري. – 3 
  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. – 4 

  األقليات:اثنياً: إسهامات اجمللس يف جمال حقوق 
القضااي املتعلقة ابألقليات  لغاايت تعزيز احلوار والتعاون بشأن  2007قام اجمللس إبنشاء منتدى معين بقضااي األقليات عام 

  القومية والدينية واللغوية.
  اثلثاً: إسهامات اجمللس يف جمال حقوق املرأة:

( والقرار رقم 23/2)  ( والقرار رقم 11/2رار رقم )مت أتسيس فريق عمل معين مبسألة العنف ضد املرأة، وأصدر الق
  واالقتصادية، وتدعيم املساواة بني اجلنسني. ( واملتعلقة بتحسني مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالجتماعية والثقافية 25/2)

  رابعاً: إسهامات اجمللس يف جمال حقوق الطفل:
األطفال، وكذلك  ة جوانب تعزيز ومحاية حقوق الطفل وعدم التميز بني واملتعلق بكاف 7/29أصدر اجمللس القرار رقم 

بشأن  16/12الئق، كما أصدر القرار رقم  اجملتمع، وتوفري هلم مستوى معيشي و  التحرر من العنف ضد األطفال وأسرهم واملدارس
  أبعلى مستوى صحي. حبق الطفل من التمتع املتعلق  19/37القرار رقم و  املشردين،و  األطفال الذين يعملون

  خامسًا: إسهامات اجمللس يف جمال مكافحة اإلرهاب:
اإلنسان يف سياق  ( واملتعلقة حبماية حقوق 7/7( والقرار رقم )6/28( والقرار رقم )12/112أصدر اجمللس القرار رقم )

  مكافحة اإلرهاب.
  سادسًا: إسهامات اجمللس يف جمال حرية الرأي والتعبري:

  س سنوايً تقارير الفرق املعنية حبرية الرأي والتعبري يف كل إحناء العامل.يتابع اجملل
  سابعا: إسهامات اجمللس يف جمال احلرية الدينية ومناهضة تشويه األداين.

على الكراهية  ( واملتعلقة بتعزيز مبدأ التسامح ومناهضة التحريض 13/16( والقرار )1/107حيث أصدر القرار رقم )
  لدينية وتشويه صورة األداين.والعنصرية ا

  اثمناً: إسهامات اجمللس يف جمال حقوق املثليني واملثليات:
صوت لعذا  الذي مينح للمثلني واملثليات ومحايتهم من العنف اللفظي واجلسدي حيث  17/19أصدر اجمللس القرار رقم 

  إسالمية أخرى. ان ومصر ودول دوله منها اجلزائر والسعودية والباكست 14دولة واعرتض عليه  25القرار 
 الفرع الثاين

  إسهامات اجمللس يف الظروف االستثنائية )النزاعات واالضطراابت(
اخلارجية، وحاالت  أو  كان للمجلس إسهامات كذلك يف الظروف االستثنائية مثل حاالت النزاعات املسلحة أداخلية

وقوع انتهاكات يف خمتلف بقاع األرض  ابن اجمللس يتدخل مبجرد  5/1العدوان واالحتالل وذلك من املنطلق الذي أكده القرار 
يف أو  استثنائية سواء بسبب النزاعات واالعتداءات العسكرية جلسة  22حيث يقوم بعقد دورة استثنائية، وقد عقد اجمللس قرابة 

  حالة األزمات االقتصادية والغذائية.
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  يف الظروف االستثنائية وفقاً للبنود التالية:وسنعمل على بيان بعض وأهم إسهامات اجمللس 
  أواًل: إسهامات اجمللس يف حاالت العدوان العسكري:

  حالة العدوان يف األراضي الفلسطينية  – 1 
القضية الفلسطينية  العديد من القرارات واختاذ إجراءات خاصة بشأن  2006لقد أصدر اجمللس منذ بداية نشأته عام 

اإلنسان يف األراضي الفلسطينية بسبب  واملتعلق حبالة حقوق  1/1 -للمجلس يف دورته االستثنائية دأ حيث كان أول قرار
حيث طالب اجمللس من إسرائيل وقف اهناء هذه العمليات وااللتزام  العمليات العسكرية اليت تشنها إسرائيل يف األراضي الفلسطينية 

الذي اختذه اجمللس بسبب اهلجوم والتوغل اإلسرائيلي يف قطاع غزة وغريها  3/1 -م دأرق بقواعد القانون الدويل اإلنساين، والقرار 
  املشاهبة. من القرارات 

اجمللس إبنشاء جلنة  كما قام اجمللس إبرسال بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق عند اهلجوم على بيت حانون، كما قام 
  بشأن النزاع يف غزة. 2009خاصة عام 

  النزاع يف السودان:حالة  – 2 
وإرسال بعثة تقصي  بشأن حالة حقوق اإلنسان يف دار فور  4/101أصدر اجمللس يف دورته االستثنائية الرابعة مقرره رقم دأ

بني احلكومة واملتمردين، كما انقشت يف  حقائق لتقييم احلالة هناك واليت أكدت على وجود حاالت انتهاك جسيمة نتيجة الصراع 
  جنوب السودان. حالة حقوق اإلنسان يف  2014ابعة والعشرين عام دورهتا الس

  حالة النزاع يف لبنان: – 3 
بسبب العمليات العسكرية  بشأن حبث الصراع يف لبنان  1-/ق2-أصدر اجمللس يف دورته االستثنائية الثانية القرار رقم دأ

استهداف إسرائيل للمدنيني واملنشآت املدنية  توى للتحقق من اإلسرائيلية وخاصة يف قرية قاان، وشكل جلنة حتقيق عالية املس
  والتحقق من نوع األسلحة املستخدمة. 

  إسهامات اجمللس يف ظاهرت الربيع العريب: – 4 
السوري حيث أصدر اجمللس  عقد اجمللس عدة دورات استثنائية يف هذا الشأن فكان الدورة السادسة عشر خمصصة للشأن 

 املعتصمون على يد السلطات السوريةو  له احملتجون التعذيب الذي يتعرض و  املتعلق إبعمال القتل واالعتقال 16/1-القرار رقم دأ
السابعة عشر يستنكر فيه االنتهاكات يف سوراي، وعمل على إرسال فريق حتقيق  املتخذ يف الدورة االستثنائية  17/1-القرار رقم دأو 

  االنتهاكات. دويل لتحقق من هذه 
اجلسيمة واملنهجية حلقوق  بشأن االنتهاكات  15/1-ما أصدر اجمللس يف دورة االستثنائية اخلامسة عشر القرار رقم دأ ك

 القتل خارج نطاق القضاء وعمليات االعتقال اإلنسان يف ليبيا من خالل القيام إبعمال القتل العشوائي ضد املدنيني، وحاالت 
  االحتجاز التعسفي للمتظاهرين.و 
  نياً: إسهامات اجمللس بشأن أزمة الغذاء:اث

حبث األزمة من مجيع  حيث  7/1-تناول اجمللس يف دورته االستثنائية السابعة حالة أزمة الغذاء حيث أصدر قراره رقم دأ
اج األغذية، وتشجيع املساعدة الالزمة لزايدة إنت جوانبها وبيان آاثرها السلبية وضرورة دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية من اجل توفري 

  الزراعة.
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  اثلثاً: دور اجمللس بشأن األزمتني االقتصادية واملالية العامليتني:
االقتصادية إعمال حقوق  يف الدورة االستثنائية العاشرة اخلاصة بتأثري هذه األزمات  10/1-أصدر اجمللس قراره رقم دأ

  االجتماعية.اإلنسان وأتثريها على التنمية واالقتصاد واجلوانب 
 

 اخلامتة
جمموعة من إىل  الدراسة التعريف ابجمللس الدويل حلقوق اإلنسان وتطور نشأته وآلياته وإسهاماته وقد خلصت إىل  النتائج: الدراسة

  النتائج والتوصيات واليت تتلخص أمهها مبايلي:
  النتائج:

أساسية مبوضوع حقوق  ان اجمللس يعترب من اهليئات الفرعية الدولية التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة واملعين بصفة  أواًل:
  اإلنسان.

ربطه مباشرة ابألمانة العامة  جاء إنشاء اجمللس كخطوة إصالحية هليئات األمم املتحدة ولزايدة أمهية اجمللس ورفعته من خالل  اثنيًا:
  تواجه أعمال جلنة حقوق اإلنسان. ياده ونزاهته وأتكيدا على موضعيته وللحد من البريوقراطية اليت كانت لتعزيز ح

قبل جلنة حقوق  تتمثل آليات حقوق اإلنسان ابإلجراءات اخلاصة والشكوى ووهي ذاهتا اآلليات اليت كانت متبعة من  اثلثًا:
  الشاملة وإنشاء اللجنة االستشارية. استحداث إلية املراجعة الدورية اإلنسان مع إدخال بعض التحسينات عليها، كما جرى 

كل الظروف، ويف جل  قام اجمللس إبجنازات وإسهامات يف جمال تعزيز احرتام حقوق اإلنسان ومحايته قي جل امليادين ويف  رابعاً:
حتقيق وتقصي حقائق وزايرات قطرية وإجراء  ان إحناء العامل ملتابعة انتهاكات حقوق اإلنسان من خالل اختاذ قرارات وتشكيل جل

  اإلنسان وحرايته. مراجعة ملدى التزام الدول ابحرتام املبادئ األساسية حلقوق 
واآلليات، حيث مت انتخاب  رغم اجنازات وإسهامات اجمللس إال إن هناك سلبيات تطاله من حيث العضوية واالنتخاب  خامسًا:

أو  هيمنت هذه الدول بوصفها من الدول العظمى دول أعضاء رغم ارتكاهبا النتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان بسبب 
إمكانية تكتل بعض الدول وحتكمها مبصري الدول النامية وان هذه إىل  اجمللس تتمتع مبركز مايل قوي، كما يشكل تقليص أعضاء 

  شامله على عكس الدول النامية. الدول ال ختضع ملراجعة 
ونداءات وتوصيات ال  خيفى على أحد أن مجيع آليات اجمللس ال أتيت أكلها، فخالصة جهودها هي جمرد مراسال  التوصيات:

  اجلزاء. منطلق إرادي وطوعي وليس بصفة جربية حتت طائلة تستجيب هلا الدول إال من 
 

  التوصيات:
  الذي يقوم به. إعطاء اجمللس صفة استقاللية على أن يصبح أحد األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة لضخامة العمل  أواًل:
  : أن يشكل اجمللس على أساس دميقراطي حبيث يضم يف عضويته مجيع دول العامل.اثنياً 

مباشره لتنفيذ مضموهنا  : أن يصدر اجمللس قراراته وتوصياته يف حاالت االنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة وإرساهلا جمللس األمن لثاً اث
الفيتو عند التصويت على تنفيذ مضمون هذه  مبا جمللس األمن من صالحيات يف اختاذ تدابري قمعية مع مراعاة عدم تفعيل حق 

  القرارات والتوصيات.
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الدول اإلطراف وغري  : اعتماد آلية تشريعه بشكل جيعل االلتزام ابحرتام حقوق اإلنسان من قبل الدول التزام عام يف مواجهة عاً راب
  حبقوق اإلنسان فقط. األطراف، وعدم قصرها على الدول اليت تصادق على الصكوك الدولية املتعلقة 
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 املراجع

  والرسائل والدراسات:الكتب 
  .2011  -2010أمحد وايف، اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان ومبدأ السيادة، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر، 

، 2015رسالة ماجستري،  حبيش عداده ومحزة أمينة، جملس حقوق اإلنسان كآلية لتعزيز حقوق اإلنسان يف منظمة األمم املتحدة، 
  أوحلاج، البويرة، اجلزائر. جامعة آكلي حمند

بن عكنون، اجلزائر،  عبد املنعم بن أمحد، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، حبث منشور يف جملة دفاتر السياسة والقانون، جامعة 
  .2011العدد الرابع، 

  ردن.، مطابع الدستور التجارية، األ2013، 4فيصل شطناوي، حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، ط 
جامعة األزهر، غزة،  كارم حممود حسني نشوان، آليات محاية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، رسالة ماجستري، 

2011.  
  ، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.2حممود قنديل، األمم املتحدة وحقوق اإلنسان دليل اسرتشادي، ط 

  .2008جنيف و  مج األمم املتحدة، دليل للمجتمع املدين، نيويوركانفانثيم بيالي، العمل مع بران
  املواثيق والقرارات:

  .1945ميثاق األمم املتحدة لعام 
  بشأن بناء مؤسسات جملس حقوق اإلنسان. 5/1قرار جملس حقوق اإلنسان رقم 
  بشأن مدونة السلوك ألصحاب اإلجراءات اخلاصة. 5/2قرار جملس حقوق اإلنسان رقم 

  قرارات جملس حقوق اإلنسان العادية واالستثنائية املنشورة على موقع املفوضية السامية لألمم املتحدة.
 


