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 المقـــــــدمــــــــة
شػػيدت تطػػكرا  نسػػافالدكليػػة لحمايػػة حقػػكؽ اإ ليػػاتف منظكمػػة اآأـ بػػو مػػف المسػػم  

سػػػكاي تػػػد تحديػػػد معػػػايير كبيػػػرا كمػػػرت بمراحػػػؿ  ديػػػدة كمػػػب ذلػػػؾ مػػػازاؿ يشػػػكبيا الػػػنقص 
كاالطػر كالػنظـ  ليػات مى كجو الدقة اـ تد ضػركرة اسػتحداث كتيعيػؿ اآ نسافحقكؽ اإ

 أجيػػزةكجػػكد إلػػى  الكاقػػبو كالحاجػػة أرضالكييمػػة باحتراميػػا كحمايتيػػا كاالرتقػػاي بيػػا  مػػى 
ذات سػػػمطات تمكنيػػػا مػػػف تكقيػػػب العقػػػاب  مػػػى كػػػؿ مػػػف ينتيػػػؾ الحقػػػكؽ كالحريػػػات دكف 

تسييس كىيبة الدكؿ العظمىو كىك ما نأمؿ اف يحققو المجمس الػدكلد لحقػكؽ ازدكاجية ك 
نتناكلو تػػد ىػػذا البحػػث مػػب التركيػػز  مػػى التطػػكرات التػػد طػػرأت  مػػى و الػػذم سػػنسػػافاإ

  مؿ المجمس  ند تأسيسو. آليات

الير يػػة الميمػػة تػػد منظمػػة  جيػػزةاأل أحػػدعػػد المجمػػس الػػدكلد لحقػػكؽ اإنسػػاف يك 
ذم تػػـ ربطػػو بالجمعيػػة العامػػة كذلػػؾ لتحقيػػؽ تا ميػػو اك ػػر ممػػا كانػػت المتحػػدة كالػػمػػـ األ

خميػػا لمجنػػة حقػػكؽ  نسػػافو كيعػػد المجمػػس الػػدكلد لحقػػكؽ اإنسػػافتقدمػػو لجنػػة حقػػكؽ اإ
مػػـ نظػػاـ األ إطػػاردكرا ميمػػا تػػد  نسػػافككري ػػا ليػػا حيػػث لعبػػت لجنػػة حقػػكؽ اإ نسػػافاإ
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 نسػافت جيػاز حقػكؽ اإأصػبحنيػا لدرجػة انػو مػب الػزمف قيػؿ بأ نسػافالمتحدة لحقكؽ اإ
قػد أ طػت المجتمػب الػدكلد منػذ  نسػافالمتحدةو كال شؾ أف لجنة حقػكؽ اإمـ األ مى لأل
كالعيػػديف  نسػػافالعػػالمد لحقػػكؽ اإ  ػػ فضػػـ اإ نسػػافا  الميػػا لحقػػكؽ اإإطػػار إنشػػاايا 

و كمػػػا قامػػػت نسػػػافية تػػػد مجػػػاؿ حقػػػكؽ اإساسػػػالػػػدكلييف ك يػػػر ذلػػػؾ مػػػف المعاىػػػدات األ
القضػػايا كالمناقشػػات المتعمقػػة إلػػى  جنػػة  بػػر دكرتيػػا السػػنكية بتكحيػػد أنظػػار الجمػػاىيرالم

المتحػػدة تػػد مجػػاؿ حقػػكؽ مػػـ كمػػف  ػػـ تػػكتير منتػػدل لكضػػب سياسػػة األ نسػػافبحقػػكؽ اإ
 .نسافاإ

تػػػد نطػػػاؽ  نسػػػافالمجنػػػة المػػػذككرة الجيػػػاز الكحيػػػد المعنػػػد بحقػػػكؽ اإ  ػػػدتكقػػػد  
 ػػػف  نسػػػافجنػػة تػػػد مجمك ػػػو بتعزيػػز كتاقػػػدـ حقػػكؽ اإالمنظمػػة العالميػػػة كتعمػػؽ نتػػػاج الم

طريػػؽ تحديػػد كتعريػػؼ قكا ػػد دكليػػة تتعمػػؽ بيػػذه الحقػػكؽ كاالنتياكػػات التػػد كقعػػت  مييػػا 
ات المتاحة لمجنػة بقيػت تػد  ايػة التكاضػب جرايكمحاكلة تطكيعياو  ير أف الكسااؿ كاإ

صػػدار قػرارات تػنص  مػػى تعػ نسػافتػ  يكيػد القػكؿ بكجػػكد حقػكؽ اإ داد ىػذه الحقػػكؽو كا 
تناط ليػا ميمػة التحقػؽ مػف احتراميػاو كػذلؾ تػاف قػدرة المجنػة  أجيزة إنشايإنما ال بد مف 

نيا أليتػػرة االخيػػرة مػػف حياتيػػا شػػكاجباتيػػا كالميػػاـ المنكطػػة بيػػا قػػد ت قػػك ض تػػد ا أداي مػػى 
س ككيايتيػػا المينيػػة إ ػػر تسػػييف العديػػد مػػف اليياػػات الدكليػػة نتيجػػة لتتكػػؿ مصػػداقيتيا أشػػ

 ماليػػاو كتحكػػـ الصػػيقات السياسػػية كالدبمكماسػػية تػػد اتخػػاذ القػػرارات داخػػؿ ىػػذه أبعػػض 
 المجنة.

المتحػػدة لػػيس مػػـ تػػد منظمػػة األ نسػػافف اسػػتحداث المجمػػس الػػدكلد لحقػػكؽ اإكا   
المشػػتركة  ىػػداؼ ايػة تػػد ذاتػػو كانمػا ىػػك بالضػػركرة كسػيمة نحػػك تحقيػػؽ مجمك ػة مػػف األ

ككسػػااؿ متطػػكرة لتحقيػػؽ  تليػػاتيف الجيػػاز الحػػديث بالمنظمػػةو كيجػػب اف يسػػتع  ضػػايأل
 و.أىدات

مػػـ اليياػػات الير يػػة التابعػػة لمجمعيػػة العامػػة لأل أحػػدىػػذا المجمػػس يم ػػؿ  أصػػب ك  
الكاقػب  أرض مػى  نسػافالمتحدةو كيعمؿ المجمػس المػذككر  مػى تحسػيف حالػة حقػكؽ اإ
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ات كالتحػػػديات التػػػد كتقيػػػيـ التطػػػكر  نسػػػافكالكتػػػاي بالتزامػػػات الػػػدكؿ تػػػد مجػػػاؿ حقػػػكؽ اإ
 تكاجييا الدكؿ.

 نسػػاف مػػؿ المجمػػس الػػدكلد لحقػػكؽ اإ آليػػاتكمػػف الصػػعكبة بمكػػاف أف نتنػػاكؿ  
السػػمطات التػػد يتمتػػب إلػػى  كتطكرىػػا دكف التعريػػؼ بيػػذا المجمػػس كطريقػػة تككينػػو إضػػاتة

 بيا المجمس كاختصاصاتوو كىذا ما سنقـك بدراستو تد ىذا البحث.

 ية الدراسة:أهم

تػد اف  نسػاف مػؿ المجمػس الػدكلد لحقػكؽ اإ آلياتية الدراسة لتطكر ىمأتكمف  
مجػػاالت  مػػؿ المجمػػس ىػػد تػػد تزايػػد مضػػطرد كذلػػؾ مػػف حيػػث الحمايػػة كتعزيػػز حقػػكؽ 

الع قػػة التػػد تػػربط مجمػػس حقػػكؽ إلػػى  كالرقابػػة التػػد يمارسػػيا المجمػػس إضػػاتة نسػػافاإ
 . خرلالمتحدة األمـ منظمة األ أجيزةب نسافاإ

 الدراسة: ةاليإشك

 ية مف المشك ت يمكف إجماليا بما يمد:أساستحاكؿ ىذه الدراسة معالجة مجمك ة    

التد تػرد  مييػا كالحػد  نسافمدل قدرة المجمس  مى التعامؿ مب انتياكات حقكؽ اإ .1
 منيا.

تكسػػػب ميػػػاـ المجمػػػس تػػػد نشػػػاطات جديػػػدة كتكليػػػو الجيػػػكد الدكليػػػة لحمايػػػة حقػػػكؽ  .2
 كتعزيزىا. نسافاإ

 ة الدراسة:فرضي

كالحريػػات  نسػػافية ميادىػػا أف حمايػػة حقػػكؽ اإأساسػػتنطمػػؽ دراسػػتنا مػػف ترضػػية  
حاليػػا  أصػػب  نسػػافف المجمػػس الػػدكلد لحقػػكؽ اإا  المتحػػدة ك مػػـ ية ىػػدتا رايسػػيا لألساسػػاأل

و خاصػػػة كانػػػو يممػػػؾ نسػػػافتػػػد مجػػػاؿ حقػػػكؽ اإ ىػػػك الجيػػػاز الػػػدكلد األك ػػػر تخصصػػػان 
 .وأىداتالتد تكيؿ تحقيؽ  لياتاآ
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 منهجية الدراسة:

إلػػػى  سػػػنعتمد تػػػد دراسػػػتنا  مػػػى المػػػنين العممػػػد القػػػانكند االسػػػتقرااد الػػػذم يسػػػتند
 صاصاتوػػػجمس كسمطاتو كاختػػػؿ المػػػػبعم أفػػػػػػػػػاستقراي القكا د القانكنية الدكلية ذات الش

 مف خ ؿ تطكير ميامو. نسافلمعرتة مدل قدرة المجمس  مى تحقيؽ حماية حقكؽ اإ
 هيكمية الدراسة:

إلػػػى  تقسػػيـ الدراسػػػة أسػػػاسسػػنعتمد تػػػد دراسػػػتنا ىػػذه ىيكميػػػة  مميػػػة قاامػػة  مػػػى  
    ة مباحث كخاتمة ككما يمد:

 كتككينو نساف: التعريؼ بالمجمس الدكلد لحقكؽ اإ األكؿالمبحث 
 نسافالمبحث ال اند : سمطات كاختصاصات المجمس الدكلد لحقكؽ اإ

 نساف مؿ المجمس الدكلد لحقكؽ اإ آلياتالمبحث ال الث : 

األولاملبحث   
 وتكىيىه وسانانتعريف باجملهس اندويل حلقىق اإل

اىتمػاـ المختصػيف تػد مجػاؿ حقػكؽ  نسػافالمجمس الدكلد لحقػكؽ اإ إنشايأ ار  
المجمػس جػاي بعػد  جػز لجنػة  إنشػايكالدراسات كاالبحاث القانكنيةو خاصة كاف  نسافاإ

تػػػػكارد الطركحػػػػات كاالتكػػػػار إلػػػػى  مياميػػػػا االمػػػػر الػػػػذم ادل يأدا ػػػػف  نسػػػػافحقػػػػكؽ اإ
ميػػاـ جديػػدة لتحقيػػؽ إلػػى  جيػػاز تككػػؿ اليػػو ميػػاـ المجنػػة اضػػاتة إنشػػايكالمقترحػػات حػػكؿ 

و كدارت ك ير مف االبحاث كالدراسػات حػكؿ تعريػؼ شػامؿ نسافحماية كتعزيز حقكؽ اإ
مكحػػد لممجمػػس الػػدكلد المتحػػدة لػػـ تضػػب تعريػػؼ مػػـ ليػػذا الجيػػازو خاصػػة اف منظمػػة األ

المجمػػػس كتبػػػايف كجيػػػات النظػػػر  إنشػػػايحدا ػػػة إلػػػى  كيعػػػكد سػػػبب ذلػػػؾ نسػػػافلحقػػػكؽ اإ
التػػػد يتكػػػكف  جيػػػزةالخاصػػػة بالتعامػػػؿ معػػػو نتيجػػػة تبػػػايف الميػػػاـ كالكظػػػااؼ كاليياكػػػؿ كاأل

حػػكؿ تككينػػو كطريقػػة العضػػكية  منيػػاو تضػػ   ػػف اف حدا ػػة ىػػذا الجيػػاز ت يػػر تسػػاؤالت
 مطمبيف ككما يمد:إلى  قسيـ ىذا المبحثلذا سنقـك بتو تيو
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 األولاملطهب 
 وسانتعريف اجملهس اندويل حلقىق اإل

 األكؿو نسافيبرز اتجاىاف تد التعامؿ مب تعريؼ المجمس الدكلد لحقكؽ اإ    

اتجػػاه شػػكمد كالػػذم يركػػز  مػػى الجكانػػب الشػػكمية كال ػػاند اتجػػاه مكضػػك د كالػػذم يركػػز 
و: ))ىػػك نسػػاف بأنػػتجػػاه الشػػكمد ي عػػرنؼ مجمػػس حقػػكؽ اإ مػػى الجكانػػب المكضػػك يةو تاال

تػد دكرتيػا ال انيػة كالسػتيف  2006جيػاز جديػد قامػت الجمعيػة العامػة بهنشػااو تػد العػاـ 
كمػػا يتػػكلى  نسػػافل اليياػػات الير يػػة التابعػػة ليػػا كليحػػؿ محػػؿ لجنػػة حقػػكؽ اإأحػػدليكػػكف 

كحرياتػػػو  نسػػػافؽ اإمسػػػا دة الجمعيػػػة العامػػػة تػػػد ممارسػػػة اختصاصػػػيا تػػػد مجػػػاؿ حقػػػك 
 .(1)ية((ساساأل

تػػو أمػػا   الجانػػب المكضػػك دو تيػػك االتجػػاه الػػذم يركػػز  مػػى نشػػاط المجمػػس تي عر 
المنيجية كالجسيمة  نساف مى انو: )) ىك الجياز المختص بمعالجة انتياكات حقكؽ اإ

 نسػافحقػكؽ اإبشػأف كتقديـ تكصيات بشأنيا تض   ف دكره تد تعزيز التنسػيؽ اليعػاؿ 
 .(2)المتحدة ((مـ تعميـ مرا اتيا تد داخؿ منظكمة األك 

المتحػػدة التػد تضػػطمب مػـ تػالمجمس ىػك اليياػػة الدكليػة الحككميػة الرايسػػية تػد األ 
يةو كقػػػػػػد اسػػػػػػتمـ جميػػػػػػب الكظػػػػػػااؼ ساسػػػػػػكحرياتػػػػػػو األ نسػػػػػػافبالمسػػػػػػؤكلية  ػػػػػػف حقػػػػػػكؽ اإ

ت تػد تػد أنشػاال (3)نسػافالتػد كانػت تضػطمب بيػا لجنػة حقػكؽ اإ ليػاتكالمسؤكليات كاآ
مف قبؿ المجمس االقتصادم كاالجتما د كمقرىا جنيؼو كاختتمػت ا ماليػا  1946 اـ 

                                                           

قراطية كحقكؽ اإنسػافو دار ابػف اال يػر لمطبا ػة كالنشػرو المكصػؿ د. محمد يكنس الصااغو الديم( 1)
 .93و ص2012

انظػػػر: محمػػػد  مػػػد حسػػػيف الػػػدكرمو المجمػػػس الػػػدكلد لحقػػػكؽ اإنسػػػاف كدكره تػػػد حمايػػػة حقػػػكؽ ( 2)
 .5و ص2013اإنساف كتعزيزىاو رسالة دبمـك  الدو كمية الحقكؽو جامعة المكصؿ 

آليات الحماية الدكلية لحقكؽ اإنساف كحرياتو األساسػيةو دار د.  مر الحيصد ترحاند كاخركفو ( 3)
 .91و ص2012ال قاتة لمنشر كالتكزيبو  ماف
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ذلػػؾ بسػػبب تقػػكيض قػػدرة المجنػػة  كيػػأتدو (1)2006تػػد دكرتيػػا ال انيػػة كالسػػتيف تػػد  ػػاـ 
كاجباتيػػا المنكطػػة بيػػا تػػد اليتػػرة االخيػػرة مػػف حياتيػػا شػػأنيا شػػأف العديػػد مػػف  أداي مػػى 

يجػػة تتكػػػؿ مصػػداقيتيا ككيايتيػػػا المينيػػة إ ػػػر تسػػييس بعػػػض أ ماليػػػا اليياػػات الدكليػػػة نت
قيػػػػاـ بعػػػػض الػػػػدكؿ بمحػػػػاكالت لبسػػػػط نيكذىػػػػا إلػػػػى  كتحكػػػػـ الصػػػػيقات السياسػػػػية إضػػػػاتة

ليػرض كجيػة نظرىػا  خػرلالسياسد ك قميػا االقتصػادمو كقكتيػا العسػكرية  مػى الػدكؿ األ
تػد الحصػكؿ  مػى  كسياستيا لتحقيؽ مصالحيا الخاصةو تض   ف ر بػة بعػض الػدكؿ

 .(2)داخميا نساف ضكية المجنة لتجنب االنتقادات التد تكجو ألكضاع حقكؽ اإ

مياميػػا قػػد تجاكزتيػػا االحتياجػػات  أدايقػػدرة المجنػػة المػػذككرة  مػػى  إلػػى أف ضػػاتةإ 
ما سبؽ )االنتقااية( تد ا ماليا كالتد ظيرت جميا إلى  الجديدة كما قك ض كيانيا اضاتة

يرة مف  مرىاو االمر الذم جعؿ الك يريف ييكركف تػد ضػركرة اصػ ح تد السنكات االخ
و كانعكس ذلؾ تد تقرير االميف نسافالمتحدة كخاصة تيما يتعمؽ بحقكؽ اإمـ األ آليات

المتحػػدة كػػكتد  نػػاف مػػف خػ ؿ اقتػػراح المكاتقػػة  مػػى االستعاضػػة  ػػف لجنػػة مػػـ العػاـ لأل
أك  المتحػػػدةمػػػـ كيياػػػة رايسػػػية لأل فنسػػػابمجمػػػس دااػػػـ صػػػ ير لحقػػػكؽ اإ نسػػػافحقػػػكؽ اإ

 .(3)كجياز تر د لمجمعية العامة

كض  تقرير رتيب المستكل المعند بالتيديدات كالتحديات كالت ييػر الصػادر تػد أك  
 و  دـ جدكل النقػاش حيػث أ نتقػدت المجنػة  مػى شػكؿ مكسػب كاشػار2004 األكؿكانكف 
كحمايتيػػػا(( قػػػد سػػػعت  نسػػػافاإ))الػػػدكؿ لػػػيس لػػػدييا التػػػزاـ  ابػػػت بتعزيػػػز حقػػػكؽ  إلػػػى أف

 بػؿ لحمايػة نيسػيا مػف النقػد نسافلمحصكؿ  مى  ضكية المجنةو )) ال لتعزيز حقكؽ اإ

                                                           

و دار 3الشػػاتعد محمػػد بشػػيرو قػػانكف حقػػكؽ اإنسػػاف مصػػادره كتطبيقاتػػو الكطنيػػة كالدكليػػةو ط( د. 1)
 .290و ص2004المعارؼو االسكندرية 

الػػػدكلد لحقػػػكؽ اإنسػػػافو دار النيضػػػة العربيػػػةو  رضػػػكل سػػػيد احمػػػد محمػػػكد  مػػػارو المجمػػػس( د. 2)
 .96و ص2010القاىرة 

د. محمػػػد تػػػؤاد جػػػاد اآلو تطػػػكر اآليػػػات الدكليػػػة لحمايػػػة حقػػػكؽ اإنسػػػاف كمجمػػػس حقػػػكؽ اإنسػػػاف  (3)
 .220و ص2010و بدكف دار نشرو 1التابب لألمـ المتحدةو ط
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  ضػايخريف((و  ير اف التقرير لػـ يعػرض بػدااؿ لمعػايير انتخػاب الػدكؿ األانتقاد اآأك 
(( الػذم تد المجنة كالتد بات مف المعمكـ انيا ))مصد ر سػمبا   ػأر لمتكتر الدكلد المحتـك

 . (1) مى ا ماؿ المجنة

بمجمس دااـ  نسافكقد اكرد التقرير المكاتقة  مى االستعاضة  ف لجنة حقكؽ اإ 
كجيػػاز تر ػػد لمجمعيػػة العامػػةو أك  المتحػػدةمػـ كيياػػة رايسػػية لأل نسػػافصػ ير لحقػػكؽ اإ

  ضػػػػايتقػػػػـك الجمعيػػػػة العامػػػػة باختيػػػػار ا ضػػػػااو باالنتخػػػػاب المباشػػػػر بأ مبيػػػػة  م ػػػػد األ
 .(2)اضريف كالمصكتيفالح

( بتػػػػاري  60/251كقػػػد أنشػػػػات الجمعيػػػػة العامػػػة المجمػػػػس بمكجػػػػب قرارىػػػا رقػػػػـ ) 
( ضػػػػػػده كىػػػػػػد: ))ككبػػػػػػا 4( دكلػػػػػػة ك)174و ك صػػػػػػكت  مػػػػػػى القػػػػػػرار )2006/اذار/15

(و كيتػػػألؼ المجمػػػس مػػػف 3كالكاليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة كىػػػاييتد كاسػػػراايؿ(( كامتنػػػاع )
كحرياتػػو  نسػػافحقػػكؽ اإ اليػػةالجمعيػػة العامػػة بتعزيػػز ه التػػزاـ إنشػػاي(  ضػػكو كيؤكػػد 47)
المتحػدة بيػػدؼ كيالػػة تمتػب الجميػػب بكػػؿ الحقػكؽ كالحريػػات كسػػيعمؿ مػػـ ية تػػد األساسػاأل

 .(3)نسافات لجنة حقكؽ اإإنجاز مستقب  تد 

كتػػد حػػيف اف المجنػػة كانػػت ىياػػة تر يػػة تتبػػب المجمػػس االقتصػػادم كاالجتمػػا د  
ك ىياػػػة تر يػػػة تتبػػػب الجمعيػػػة العامػػػة كىػػػذا االرتيػػػاع تػػػد ىػػػ نسػػػافتػػػاف مجمػػػس حقػػػكؽ اإ
 المتحػدةمػـ اال مػدة ال   ػة لأل أحػدبا تبارىػا  نسػافيػة حقػكؽ اإأىمالمستكل يؤكد  مى 

 .(4)جانب التنمية كالس ـ كاالمفإلى 

ات لجنػػػة إنجػػػاز مػػػف  نسػػػافكتػػػد معػػػرض الحػػػديث  ػػػف اسػػػتيادة مجمػػػس حقػػػكؽ اإ 
ستمرار لعمؿ المجنة مب تطكيرهو تقد طمبت لجنة حقكؽ كاف يككف  ممو ا نسافحقكؽ اإ

                                                           

 .98رضكل سيد احمد محمكد  مارو مصدر سابؽو ص( د. 1)
 .220محمد تؤاد جاد اآلو مصدر سابؽو ص د. (2)
 .91د.  مر الحيصد ترحاند كاخركفو مصدر سابؽو ص (3)
 .69العمؿ مب برنامن األمـ المتحدة لحقكؽ اإنسافو دليؿ المجتمب المدندو مصدر سابؽو ص (4)
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اف  نسػافالمتحػدة السػامية لحقػكؽ اإمػـ ميكضػية األإلػى  70/2005تد قرارىػا  نسافاإ
المتحػػػػدة كمػػػػب المجتمػػػػب المػػػػدند مػػػػـ تػػػػد منظكمػػػػة األ أخػػػػرلتقػػػػـك بالتشػػػػاكر مػػػػب جيػػػػات 

ا العناصػػػر التػػػد اضػػػطمعت بيػػػ نشػػػطةالمعنيػػػة بتقػػػديـ دراسػػػة  ػػػف األ خػػػرلكالجيػػػات األ
كالعدالػػة  نسػػافالمتحػػدة تػػد مجػػاؿ حقػػكؽ اإمػػـ تػػد منظكمػػة األ نسػػافالمعنيػػة بحقػػكؽ اإ

 .االنتقاليةبيدؼ مسا دة البمداف تد سباؽ العدالة  االنتقالية

 6المػؤرخ تػد  2/102بمقػرره  نسافمجمس حقكؽ اإإلى  كىذا التقرير تـ تقديمو 
))مكاصػػػمة االضػػػط ع  نسػػػافحقػػػكؽ اإالميكضػػػية السػػػامية لإلػػػى  2006/األكؿ/تشػػػريف 

كتحػػديث  نسػػافبأنشػػطتياو كتقػػا لجميػػب المقػػررات السػػابقة التػػد ا تمػػدتيا لجنػػة حقػػكؽ اإ
 .(1)الدراسات كالتقارير ذات الصمة((

 املطهب انثاوي
 وسانتكىيه اجملهس اندويل حلقىق اإل

 أ ضػػػايتنتخبيػػػا ا مبيػػػة   ضػػػاي( دكلػػػة مػػػف الػػػدكؿ األ47يتػػػألؼ المجمػػػس مػػػف ) 
التكزيػػب إلػػى  الجمعيػػة العامػػة بػػاالقتراع السػػرم المباشػػر كبشػػكؿ تػػردم كتسػػتند  ضػػكيتو

 ية  مى النحك التالد:قميمالج راتد العادؿ كتكزع مقا ده بيف المجمك ات اإ

 ( مقعد.13الدكؿ االتريقية ) .1

 ( مقعد.13الدكؿ اآسيكية ) .2

 ( مقا د.8دكؿ امريكا ال تينية كمنطقة البحر الكاريبد ) .3

 ( مقا د.7) أخرلؿ اكركبا ال ربية كدكؿ دك  .4

 ( مقا د.6دكؿ اكركبا الشرقية ) .5

                                                           

و ليػػػػةاالنتقاتقريػػػػر ميكضػػػػية األمػػػػـ المتحػػػػدة السػػػػامية لحقػػػػكؽ اإنسػػػػافو حقػػػػكؽ اإنسػػػػاف كالعدالػػػػة ( 1)
 (.1اليقرة)
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انتخػابيـ مباشػرة  إ ػادةالمجمس  ػ ث سػنكات كال تجػكز  أ ضايكتمتد تترة كالية  

كيكػػكف بػػاب العضػػكية تػػد المجمػػس ميتكحػػا امػػاـ جميػػب و (1)بعػػد شػػ ؿ كاليتػػيف متتػػاليتيف
 أ ضايلدل انتخابيا   ضايالمتحدة  مى اف ترا د الدكؿ األمـ تد األ  ضايالدكؿ األ

كما قػدمكه ليػذه الحقػكؽ مػف  نسافالمجمس اسياـ المرشحيف تد تعزيز كحماية حقكؽ اإ
تعاكنػػػػا كػػػػام  مػػػػب المجمػػػػس كيخضػػػػعكا ل سػػػػتعراض   ضػػػػاياسػػػػياماتو كاف يتعػػػػاكف األ

التد تحصػؿ  مػى ا مبيػة   ضايدكؿ األالدكرم الشامؿ خ ؿ تترة  ضكيتيـو كتعتبر ال
( 191( صػػكت مػػف مجمػػكع )96اصػػكات الجمعيػػة العامػػة بػػاالقتراع ام تحصػػؿ  مػػى )

تػػد المجمػػػس انتياكػػات جسػػيمة كمنيجيػػػة   ضػػايل الػػػدكؿ األأحػػدو كاذا ارتكبػػت (2)دكلػػة
الحاضػػػػػػريف   ضػػػػػاينػػػػػو يجػػػػػكز لمجمعيػػػػػة العامػػػػػة بأ مبيػػػػػة  م ػػػػػد األهت نسػػػػػافلحقػػػػػكؽ اإ

 .(3)عم ؽ حقكؽ  ضكيتيا تد المجمسكالمصكتيف اف ت  

تػػد   ضػػايك يػػر األ  ضػػايكيحضػػر اجتما ػػات المجمػػس مراقبػػكف مػػف الػػدكؿ األ 
جانػػػػب المم مػػػػػكف  ػػػػف الككػػػػاالت المتخصصػػػػة كحركػػػػات التحريػػػػػر إلػػػػى  المتحػػػػدةمػػػػـ األ

كالمنظمػػػات الحككميػػػة ك يػػػر الحككميػػػة كالػػػذيف ليػػػـ المشػػػاركة تػػػد مناقشػػػة بنػػػكد ا مػػػاؿ 
 .(4)نات شيكية كتحريرية  ير انو ال يحؽ ليـ التصكيتالمجمس كتقديـ بيا

                                                           

 (.7( اليقرة )60/251انظر: قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ ) (1)
 .110 – 108انظر: د. رضكل سيد احمد محمكد  مارو مصدر سابؽو ص  (2)
 .70العمؿ تد برنامن األمـ المتحدة لحقكؽ اإنسافو مصدر سابؽو ص (3)
 (.41( المادة )60/251رقـ ) انظر: قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة (4)
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المتحػػدة تػػػد جنيػػػؼ بسكيسػػػرا تػػػد  ػػػ ث دكرات مػػػـ ينعقػػد المجمػػػس تػػػد قصػػػر األ 
اسػابيب كتعقػد  10مػا ال يقػؿ  ػف إلػى   ادية  مى االقؿ تد السنة لمدة يصؿ مجمك يػا

مس  قد دكرات الدكرة الرايسية لممجمس )اربعة اسابيب(  ادة تد شير اذارو كيككف لممج
 مػػى االقػػؿو   ضػػاياسػػت نااية بنػػاي  مػػى طمػػب دكلػػة  ضػػك اذا ايػػد ىػػذا الطمػػب  مػػث األ

 .(1)كاف المجمس قد  قد سبب دكرات است نااية 2008كحتى ايمكؿ 

بالنسبة النتخاب المػكظييف تػاف المجمػس يشػمؿ رايسػا كاربعػة نػكاب ينتخبػكف أما  
مجمػػػسو كيرا ػػػى تػػػد انتخػػػابيـ مبػػػدأ المجمػػػس تػػػد بدايػػػة سػػػنة ال أ ضػػػايمػػػف بػػػيف مم ػػػؿ 

يةو بحيث يختػار قميمالتعاقب الج راتد العادؿ تد ىذا المنصب بيف تمؾ المجمك ات اإ
النكاب االربعة مف مجمك ات  ير تمؾ التػد اختيػر منيػا الػرايس كيتػكلى الػرايس كنكابػو 

 .(2)انتخابيـ مباشرة لممنصب ذاتو إ ادةكال يجكز  كاحدةمناصبيـ لمدة سنة 

المجمػػػس أف ىػػػذا  هنشػػػاي( المتعمػػػؽ ب60/251كمػػػف خػػػ ؿ اسػػػتقراي نػػػص القػػػرار ) 
كاف  نسػافالتد ترتكب انتياكػات لحقػكؽ اإ  ضايالقرار لـ يتضمف جزاي  مى الدكؿ األ

كػػػؿ مػػػا لػػػدييا مػػػف جػػػزاي ىػػػك تعميػػػؽ  ضػػػكية الدكلػػػة العضػػػك تػػػد المجمػػػسو كيكػػػكف ىػػػذا 
 –العامػة أف تم ػد  ضػكية تمػؾ الدكلػة التعميؽ مف قبؿ الجمعية العامػةو تمػيس لمجمعيػة 

كاف الدكلػػػػة التػػػػد يػػػػتـ تعميػػػػؽ  ضػػػػكيتيا يمكػػػػف ليػػػػا اف تحضػػػػر  –حسػػػػب نػػػػص القػػػػرار 
اجتما ػػػػات المجنػػػػة دكف اف تصػػػػكت  مػػػػى القػػػػرارات الم تخػػػػذة كذلػػػػؾ ككنيػػػػا  ضػػػػك تػػػػد 

المتحدة كاف  دـ النص  مى  قكبة إل اي العضكية ىك لمحياظ مـ األأك  الجمعية العامة
 التابعة ليا. جيزةبب العالمد لممنظمة كاأل مى الطا

 

 

 
                                                           

 .71العمؿ مب برنامن األمـ المتحدةو دليؿ لممجتمب المدندو مصدر سابؽو ص (1)
 .119رضكل سيد احمد محمكد  مارو مصدر سابؽو صد.  (2)
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 املبحث انثاوي
 وسانسهطات واختصاصات اجملهس اندويل حلقىق اإل

البػد مػف  نسػافقبؿ الكلكج تد سػمطات كاختصاصػات المجمػس الػدكلد لحقػكؽ اإ 
 :(1)يتيف ىماأساسالتأكد مف حقيقتيف 

يا كمػدل ىػداتتبعػا ألد  مػى مي ػاؽ المنظمػة ك أساساف ىذه السمطات تتكقؼ كبشكؿ  .1
 ببعضيا كبالمنظمة ذاتيا.  ضاي  قة الدكؿ األ

ليس ىناؾ حد ا مى ليذه السمطات مف حيث مداىا كانكا يػاو تينػاؾ مػف المنظمػات  .2
مػػف ال تمتمػػؾ كال تتمتػػب بأيػػة سػػمطات حقيقيػػة تػػد مكاجيػػة ا ضػػااياو تتتمتػػب بتبػػادؿ 

جػػػػػػػرايالمعمكمػػػػػػػات ك  أك  اي االستشػػػػػػػاريةالبحػػػػػػػكث كنشػػػػػػػرىاو كلمػػػػػػػبعض اصػػػػػػػدار اآر  ا 
التكصيات  ير الممزمةو كلبعضيا اصدار قرارات ممزمة تحػؿ المنظمػة محػؿ الػدكؿ 
م ؿ سمطات مجمس االمػف كتػؽ اليصػؿ السػابب مػف المي ػاؽو كتكػكف ىػذه السػمطات 

 كتقاا لنكع الجياز كنكع العمؿ.

تػػػػن حظ ىنػػػػا اف ىػػػػذه السػػػػمطات تتػػػػدرج مػػػػف مجػػػػرد تبػػػػادؿ المعمكمػػػػات كالبحػػػػكث  
سػػمطة اتخػػاذ قػػرارات ممزمػػة تضػػيد  مػػى المنظمػػة شػػكؿ إلػػى  ر اآراي كالتكصػػياتكاصػػدا

تػػػػد المنظمػػػػةو كلػػػػيس مجػػػػرد سػػػػمطة تبػػػػادؿ   ضػػػػايسػػػػمطة ا مػػػػى مػػػػف ارادات الػػػػدكؿ األ
 مكتب لمتنسيؽ بيف الدكؿ.أك  معمكمات تجعؿ المنظمة تبدك كأنيا ىياة لمدراسة

لسػػػمطات مجمػػػس  األكؿمطمبػػػيفو نخصػػػص المطمػػػب إلػػػى  كسنقسػػػـ ىػػػذا المبحػػػث 
المطمب ال اند تسنعرض تيو االختصاصات التد يتمتب بيػا مجمػس أما  ونسافحقكؽ اإ
 .نسافحقكؽ اإ

 
                                                           

د. تخػػػرم رشػػػيد المينػػػا كد. صػػػ ح ياسػػػيف داككدو المنظمػػػات الدكليػػػةو دار ابػػػف اال يػػػر لمطبا ػػػة  (1)
 .707سنة طبا ةو ص كالنشرو المكصؿو بدكف
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 األولاملطهب 
 وسانسهطات جمهس حقىق اإل

صػػ حيات  سػػاسالمجمػػس اف المجمػػس يتػػكلى باأل إنشػػايي  حػػظ مػػف خػػ ؿ قػػرار  
 ذات طابب تنييذم يمكف اف ن بينيا تيما يمد:

 :راسة كجمب المعمكماتو كتتـ  بر   ث صكرالبحث كالد .1
االبحاث كالدراسػات التػد يقػـك بيػا المجمػس ذاتػو تػد نطػاؽ اختصاصػوو كتشػمؿ حقػو  . أ

قػدر كبيػر إلػى  لجاف لمتحقيؽو كالتػد تػؤدمأك  لجاف تقصد الحقااؽإلى  تد الد كة
 فنسػامف المعمكمات لمتأكد كالتحقؽ مف الحقػااؽ المحيطػة باد ػاي انتيػاؾ حقػكؽ اإ

ذلػػؾ يعنػػد تقصػػد الحقػػااؽ متابعػػة المصػػداقية مػػف خػػ ؿ اسػػتعماؿ إلػػى  باإضػػاتة
 (1)ات مقبكلة  مكما كبعيدة  ف التحيز.إجراي

االبحػػػاث كالدراسػػػات التػػػد تػػػتـ  ػػػف طريػػػؽ المػػػؤتمرات الدكليػػػة كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ تػػػد   . ب
 مؤتمر ديرباف الذم د ا اليو المجمس ك قد تحت اشراتو.

تيوو كتعد المطالبة بيذه   ضايتد يطمبيا المجمس مف الدكؿ األاالبحاث كالتقارير ال ج.
كيجمػب الدراسػات التػد   ضايالتقارير كسيمة تسم  لممجمس بمراقبة نشاط الدكؿ األ

 تسا دىا  مى رسـ

سياستو كاتخاذ الترتيبات ال زمػة لممارسػة ميامػو كمػا ىػك الحػاؿ تػد االسػتعراض 
 (2)الدكرم الشامؿ.

قيػػاتو اف يعػػد مشػػاريب اتياقيػػات لتعػػرض  مػػى الجمعيػػة العامػػة  ػػداد مشػػرك ات اتياإ .2
و تعمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ قػػاـ المجمػػس (3)تػػد المسػػااؿ التػػد تػػدخؿ تػػد دااػػرة اختصاصػػو

                                                           

 .287صو مصدر سابؽو د. محمد تؤاد جاد اآل (1)
 .131صو مصدر سابؽو رضكل سيد احمد محمكد  مارد.  (2)
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به داد مشركع التياقية دكلية لحمايػة جميػب االشػخاص مػف االختيػاي القسػرم  ػ كة 
لحقكؽ  مػػػػػى مشػػػػػركع البرتككػػػػػكؿ االختيػػػػػارم الممحػػػػػؽ بالعيػػػػػد الػػػػػدكلد الخػػػػػاص بػػػػػا

 .(1)االقتصادية كاالجتما ية كال قاتية
 نسػػافو اف يقػػدـ تكصػػيات تيمػػا يخػػص بهشػػا ة احتػػراـ حقػػكؽ اإ(2)اتخػػاذ التكصػػيات .3

 ية كمرا اتيا بالنسبة لمجميب.ساسكالحريات األ
اف المجمس ر ـ ما ا طد مف ص حيات  دة اال اف حقيقة سمطتو ال تتعػدل تقػديـ  .4

ات كالر بػػات التػػد لػػيس ليػػا ام صػػية الزاميػػة الزامػػا كالمناشػػدات كاالمنيػػو التكصػػيات
العالمد لحقكؽ    فتد اإأيضان قانكنياو  ير انو يبقى االلزاـ االخ قد الذم نراه 

 .(3)نسافاإ
 ب انثاوياملطه

 وساناختصاصات جمهس حقىق اإل
و  بػػػػػر مناقشػػػػػة نسػػػػػافتتم ػػػػػؿ كظييػػػػػة المجمػػػػػس تػػػػػد تعزيػػػػػز احتػػػػػراـ كحمايػػػػػة اإ 

الجمعيػػة العامػػة مػػف اجػػؿ تطػػكير إلػػى  قكقيػػة كتقػػديـ التكصػػيات بشػػأنياالمكضػػك ات الح
جانػب االشػراؼ  مػى بػرامن المسػا دة التقنيػة كبنػاي إلى  القانكف الدكلد تد ىذا المجاؿو

المتحػدة المختمطػة تيمػا مػـ كبػرامن األ أجيزةو كالتنسيؽ بيف  ضايالقدرات لدل الدكؿ األ

                                                                                                                                                      

دار ال قاتة و 4نسافو طحقكؽ اإو الكتاب ال الثو الكسيط تد القانكف الدكلدو د.  بدالكريـ  مكاف (1)
 .91صو 2011 االردفو لمنشر كالتكزيب

 288د جاد اآلو مصدر سابؽو صد. محمد تؤا (2)
التكصية: ىد  بارة   ف تكجيو بصدد مكضكع معيف يصدر  ف المنظمة مكجيا بشكؿ  اـ الػى  (3)

اال ضاي ا كالى جياز مف اجيزتيا اك لشخص اخر مف اشخاص القانكف الدكلد كقد تطمؽ  مييا 
كبالتػالد ال يترتػب  مػى  تكجيو...( كتتميز التكصية بانيا  يػر ممزمػة –تسميات اخرل م ؿ )د كل

 مخاليتيا المسؤكلية الدكلية اال اذا نص المي اؽ  مى خ ؼ ذلؾ.
 .91د.  بدالكريـ  مكافو مصدر سابؽو ص (4)
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أك  الطاراػػػػة نسػػػػافزمػػػػات حقػػػػكؽ اإأمناقشػػػػة إلػػػػى  و باإضػػػػاتةنسػػػػافيتعمػػػػؽ بحقػػػػكؽ اإ
 . (1)السابقة نسافالمستمرةو كىد جميعا الكظااؼ التد كانت تقكـ بيا لجنة حقكؽ اإ

ية ساسػكحرياتػو األ نسػافكيقكـ المجمس بدكره تد مجػاؿ تعزيػز كحمايػة حقػكؽ اإ 
 كما يمد:

ة كتعزيػػػز يساسػػػكحرياتػػػو األ نسػػػافالنيػػػكض بػػػالت قيؼ كالتعمػػػيـ تػػػد مجػػػاؿ حقػػػكؽ اإ .1
  ضػايالخدمات االستشارية كالمسا دة التقنية كبناي القدرات بالتشػاكر مػب الػدكؿ األ

 .(2)المعنية كبمكاتقتيا

 نسػاف مى تنييذ االلتزامات المتعيد بيا تد مجاؿ حقكؽ اإ  ضايتشجيب الدكؿ األ .2
يػػة كااللتزامػػات المتعمقػػة بتعزيػػز كحما ىػػداؼية بالكامػػؿ كمتابعػػة األساسػػكحرياتػػو األ
مػػـ ية المنب قػػة مػػف مػػؤتمرات القمػػة التػػد  قػػدتيا األساسػػكحرياتػػو األ نسػػافحقػػكؽ اإ
 .(3)المتحدة

 .(4)نسافالقضايا المتعمقة بحقكؽ اإبشأف االضط ع بدكر منتدل لمحكار  .3
يػة قميممػب الحككمػة كالمنظمػات اإ نسػافالعمؿ تد تعاكف ك يؽ تد مجاؿ حقكؽ اإ .4

تحسػػيف إلػػى  سػػعيا نسػػافكالمجتمػػب المػػدند اإ سػػافنكالمؤسسػػات الكطنيػػة لحقػػكؽ اإ
 .(5)الكاقب أرض مى  نسافحالة حقكؽ اإ

الجمعية العامة مف اجؿ زيادة تطكير القانكف الػدكلد تػد مجػاؿ إلى  تقديـ تكصيات .5
 .(1)نسافحقكؽ اإ

                                                           

 .127رضكل سيد احمد محمكد  مارو مصدر سابؽو صد.  (1)
( المػػػػؤرخ تػػػػػد RES/A/251/60( مسػػػػتند رقػػػػػـ )60/251انظػػػػر: قػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػة رقػػػػػـ ) (2)

 .2006اف //نيس3
 .94د.  مر الحيصد كاخركفو مصدر السابؽو ص (3)
( المػػػػؤرخ تػػػػػد RES/A/251/60( مسػػػػتند رقػػػػػـ )60/251انظػػػػر: قػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػة رقػػػػػـ ) (4)

 ( اليقرة )ج(.5و مصدر سابؽو المادة )2006/نيساف /3
تػػػػػد ( المػػػػؤرخ RES/A/251/60( مسػػػػتند رقػػػػػـ )60/251انظػػػػر: قػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػة رقػػػػػـ ) (5)

 ( اليقرة )ب(.5و مصدر سابؽو المادة )2006/نيساف /3
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معمكمػػػات مكضػػػك ية إلػػػى  و يسػػػتند(2)اسػػػتعراض دكرم شػػػامؿ هجراييقػػػـك المجمػػػس بػػػ .6
 .(3)المتحدة بالتزاماتيامـ األ أ ضاياي كؿ دكلة مف كاتة كمك كؽ بيا لمدل كت

( الػػذم كانػػت تطبقػػو 1530) جػػرايو كيقصػػد بػػو اإ(4)ات المتعمقػػة بالشػػكاكلجػػراياإ .7
السابقةو بعد تحسينو لكد يككف محايدا كمكضك يا كتعاال نحك  نسافلجنة حقكؽ اإ

 .(5)الضحايا

 ىػػػداؼو تضػػػ   ػػػف متابعػػػة األسػػػافنتعزيػػػز كتنييػػػذ االلتزامػػػات المتعمقػػػة بحقػػػكؽ اإ .8
 .(6)المتحدةمـ كااللتزامات الناشاة  ف المؤتمرات كمؤتمرات القمة التد  قدتيا األ

 .(7)المتحدةمـ الجمعية العامة لألإلى  تقديـ تقرير سنكم .9

 املبحث انثانث
 وسانعمم اجملهس اندويل حلقىق اإل آنيات

 ممػػو ت بػػد مػػف تػػكاتر بعػػد اف  رضػػنا نشػػأة المجمػػس كصػػ حياتو كاختصػػاص  
كسػيمة  ليػاتىػذه اآ كتعػد ولػدل المجمػس لمعمػؿ  مػى تمػؾ االختصاصػات آلياتكسااؿ ك 

لمعمؿ بتمؾ االختصاصات كليست  اية بحد ذاتياو كقد قررت الجمعيػة العامػة تػد قػرار 
لجنػػػة حقػػػكؽ  –المجمػػػس اف يعمػػػؿ المجمػػػس  مػػػى القيػػػاـ بأ مػػػاؿ المجنػػػة السػػػابقة  إنشػػػاي

                                                                                                                                                      

 ( اليقرة )ج(.51انظر: المصدر نيسوو المادة ) (1)
 ( اليقرة )ق(.5انظر: المصدر نيسوو المادة ) (2)
 لمزيد مف التياصيؿو انظر: المبحث األكؿ المطمب ال اند مف ىذا البحث. (3)
( المػػػػؤرخ تػػػػػد RES/A/251/60( مسػػػػتند رقػػػػػـ )60/251انظػػػػر: قػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػة رقػػػػػـ ) (4)

 ( اليقرة )ك(.5و المصدر السابؽو المادة )2006/نيساف /3
 .94د.  مر الحيصد كاخركفو مصدر سابؽو ص (5)
( المػػػػؤرخ تػػػػػد RES/A/251/60( مسػػػػتند رقػػػػػـ )60/251انظػػػػر: قػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػة رقػػػػػـ ) (6)

 ة )د(.( اليقر 5و المصدر السابؽو المادة )2006/نيساف /3
 .94د.  مر الحيصد كاخركفو مصدر سابؽو  (7)
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جديػػػدة اال كىػػػد االسػػػتعراض الػػػدكرم  اليػػػةيػػػا كاضػػػاؼ إلييػػػا آلياتميػػػا ك كميا - نسػػػافاإ
 مػػػؿ مجمػػػس حقػػػكؽ  آليػػػاتكسػػػنتناكؿ تػػػد ىػػػذا المبحػػػث بشػػػدي مػػػف االيجػػػاز  والشػػػامؿ

تػد المطمػب أمػا  االسػتعراض الػدكرم الشػامؿو اليػة األكؿو سنتناكؿ تد المطمػب نسافاإ
 .نسافؽ اإالتد كر يا المجمس  ف لجنة حقك  آلياتنتناكؿ سال اند ت

 األولاملطهب 
 االستعراض اندوري انشامم

التد استحد تيا الجمعيػة  نسافاالستعراض الدكرم الشامؿ لحقكؽ اإ اليةضحت أ
( تػػػػػػػػػد 60/251بقرارىػػػػػػػػػا رقػػػػػػػػػـ ) نسػػػػػػػػػافالعامػػػػػػػػػة  نػػػػػػػػػدما انشػػػػػػػػػات مجمػػػػػػػػػس حقػػػػػػػػػكؽ اإ

 بػػػر  نسػػػافالدكليػػػة لتعزيػػػز كحمايػػػة حقػػػكؽ اإ ليػػػاتاآ أىػػػـمػػػف  كاحػػػدة 2006/اذار/15
 .(1)الـالع

يقػػـك المجمػػس دكريػػا باسػػتعراض قيػػاـ كػػؿ دكلػػة مػػف الػػدكؿ  اآليػػةكمػػف خػػ ؿ ىػػذه 
( دكلػػة بتنييػػذ التزاماتيػػا كتعيػػداتيا تػػد 192المتحػػدة البػػالغ  ػػددىا )مػػـ تػػد األ  ضػػاياأل

حػكار تيػا مد مػب الدكلػة مكضػكع إلػى  كاالسػتعراض الػدكرم يسػتند نسافمجاؿ حقكؽ اإ
 .(2) ماؿ ىياات المعاىدات ال اف يككف ازدكاجا لياأاؿ استكمإلى  االستعراض كييدؼ

تػد   ضػايتػد جميػب الػدكؿ األ نسافكيقكـ المجمس باستعراض اكضاع حقكؽ اإ
( دكلة ستخضب 48مرة كؿ اربب سنكاتو كي حظ اف ) اآليةالمتحدة بمكجب ىذه مـ األ

 .(3)لعممية االستعراض الدكرم الشامؿ كؿ سنة

المعمكمػات التػد قػد تكػكف تػد شػكؿ تقريػر كطنػد تعػدىا ى إل كيستند االستعراض 
مبػادئ تكجيييػة  امػة ا تمػدىا المجمػس تػد دكرتػو السادسػةو إلػى  الدكلة المعنية اسػتنادا

                                                           

 .289د. محمد تؤاد جاد اآلو مصدر سابؽو ص (1)
 .71العمؿ تد برنامن األمـ المتحدة لحقكؽ اإنسافو مصدر سابؽو ص (2)
 .140رضكل سيد احمد محمكد  مارو مصدر سابؽو صد.  (3)
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 ممية تشاكر كاسعة  مى  إجراي( صيحة مف خ ؿ 20كتابة ال تتجاكز )أك  تقدـ شيكيا
ذلػػػؾ تقػػػـك إلػػػى  ةالمسػػػتكل الػػػكطند مػػػب جميػػػب اصػػػحاب المصػػػمحة ذكم الصػػػمةو اضػػػات

بتجميػػػػػب المعمكمػػػػػات الػػػػػكاردة تػػػػػد تقػػػػػارير ىياػػػػػات  نسػػػػػافالميكضػػػػػية السػػػػػامية لحقػػػػػكؽ اإ
( صػػيحاتو كيرا ػػد المجمػػس 10ات الخاصػػة  مػػى اف ال تتجػػاكز )جػػرايالمعاىػػدات كاإ

المنظمػػات  يػػر الحككميػػة  -مػػا يقدمػػو اصػػحاب المصػػمحة ذكك الصػػمة االخػػريف أيضػػان 
بيػا االسػتعراض مػف معمكمػات مك ػكؽ  إطػارتد  - نسافكالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإ

 (2):كتيدؼ  ممية االستعراض الىو (1)( صيحات10 مى اف ال تتجاكز )

 الكاقب. أرض مى  نسافتحسيف حالة حقكؽ اإ .1
كتقػكيـ التحػديات كمتابعػة  نسػافالكتاي بالتزامات الدكؿ ككاجباتيا تد مجاؿ حقكؽ اإ .2

 التقدـ المحرز.
 .نسافلة  مى حماية حقكؽ اإتعزيز قدرة الدك  .3
 .نسافتقاسـ الدكؿ اتضؿ ما لدييا مف ممارسات تد مجاؿ حقكؽ اإ .4
 كحمايتيا. نسافالتعاكف تد تعزيز حقكؽ اإ .5
 نسػػافو ك يرىػػا مػػف ىياػػات حقػػكؽ اإآلياتػػالتشػػجيب  مػػى التعػػاكف التػػاـ مػػب المجمػػس ك  .6

اػػػػات المعاىػػػػدات كىي نسػػػػافالمتحػػػػدة كالميكضػػػػية السػػػػامية لحقػػػػكؽ اإمػػػػـ التابعػػػػة لأل
 كالككاالت المتخصصة.

تػد كضػب اليػرد تػد الدكلػة كمػدل تمتعػو  نسػافتقييـ الدكؿ لمدل احتراميػا لحقػكؽ اإ .7
 لحقكقو كمدل االنتياكات التد يتعرض ليا.

تقػديـ مسػػا دات لمػدكؿ تػػد مجػػاؿ بنػاي االمكانػػات كالقػػدرات كمكاجيػة التحػػديات التػػد  .8
 تكاجييا الدكؿ.

                                                           

 .302 – 301ص صو مصدر سابؽو انظر: د. محمد تؤاد جاد اآل (1)
منشػػػكرات الميكضػػػية السػػػامية و 2009لعػػػاـ  نسػػػافالتقريػػػر السػػػنكم لمميكضػػػية السػػػامية لحقػػػكؽ اإ (2)

 .67وص 2010و جنيؼ ونسافلحقكؽ اإ



  (8102لعنم )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القننو  للعلوم القننونية والايناية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

431 

االلتزامػػات المنصػػكص  مييػػا تػػد الك ػػااؽ إلػػى  سػػتعراض مميػػة اال أسػػاسكيتعمػػؽ 
 :(1)التالية

 المتحدة.مـ مي اؽ األ .1
 .نسافالعالمد لحقكؽ اإ   فاإ .2
 التد تككف الدكلة طرتا تييا. نسافصككؾ حقكؽ اإ .3
 التعيدات كااللتزامات الطك ية مف جانب الدكؿ. .4

مميػة االسػتعراض تػد كبعد انتياي االستعراض يعرض المجمس النتاان النياايػة لع 
جمسػػػػة  امػػػػة تػػػػد صػػػػكرة تقريػػػػر ختػػػػامد لميريػػػػؽ العامػػػػؿو يتضػػػػمف نتػػػػاان االسػػػػتعراض 

كيشػػمؿ االسػػتعراض و (2)كالم حظػػات كالتكصػػيات كااللتزامػػات الطك يػػة لمػػدكؿ االطػػراؼ
تػػد البمػػد الػػذم اسػػتعرض بمػػا تػػد ذلػػؾ  نسػػافتقييمػػا مكضػػك يا كشػػياتا لحالػػة حقػػكؽ اإ

جانػب تقاسػما ألتضػؿ الممارسػات إلػى  حديات التد يكاجييا البمدالتطكرات االيجابية كالت
كحمايتيػا كالمسػا دة الينيػػة  نسػافكالتشػديد  مػى زيػادة التعػاكف مػف اجػػؿ تعزيػز حقػكؽ اإ

كبنػػاي القػػػدرات بالتشػػػاكر مػػب البمػػػد المعنػػػد كبمكاتقتػػػو  ػػ كة  مػػػى االلتزامػػػات كالتعيػػػدات 
 .(3)الطك ية المقدمة مف البمد مكضكع االستعراض

 كتتاحو (4)كيشارؾ البمد مكضكع االستعراض اشراكا كام  تد استخ ص النتاان 
لػػػو ترصػػػة تقػػػديـ ردكد  مػػػى االسػػػامة كالمسػػػااؿ التػػػد تعػػػالن معالجػػػة كاتيػػػة ا نػػػاي الحػػػكار 

 .(5)التيا مد قبؿ ا تماد المجمس نتاان االستعراض تد جمسة  امة

                                                           

(و المعنػكف ))بنػاي مؤسسػات مجمػس حقػكؽ اإنسػاف 5/1انظر: قرار مجمػس حقػكؽ اإنسػاف رقػـ ) (1)
 (.1و المادة )2007/حزيراف/18التابب لألمـ المتحدة المؤرخ تد 

 (.26المادة )و (و المصدر السابؽ5/1رقـ ) انظر: قرار مجمس حقكؽ اإنساف (2)
 (.27المصدر نيسوو مادة ) (3)
 (.28المصدر نيسوو المادة ) (4)
 (.29المصدر نيسوو المادة ) (5)
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الدكلػة التػد ليػا إلػى  مجمػس اضػاتةتػد ال  ضػايكتمن  الدكلة المعنيػة كالػدكؿ األ 
ات بشػػأنيا إجػػراينتػػاان االسػػتعراض قبػػؿ اتخػػاذ بشػػأف صػػية المراقػػبو ترصػػة ابػػداي آراايػػا 

و كمػػا تتػػاح ألصػػحاب المصػػمحة ذكم الصػػمة االخػػريف ترصػػة إبػػداي (1)تػػد جمسػػة  امػػة
 .(2)تعميقات  امة قبؿ ا تماد النتاان تد جمسة  امة

ى بتأييػػػػد الدكلػػػػة المعنيػػػػة كمػػػػا يحػػػػاط  ممػػػػا كيػػػػتـ تحديػػػػد التكصػػػػيات التػػػػد تحضػػػػ
 نيػػة  مييػػا كت ػػدرج كػػ  الياتػػيف مػػػفجانػػب تعميقػػات الدكلػػػة المعإلػػى  خػػرلبالتكصػػيات األ

 .(3)التكصيات تد تقرير النتاان الذم يعتمده المجمس

قيػػػاـ اصػػػحاب إلػػػى  كتقػػػكـ الدكلػػػة الم ستعرضػػػة بتنييػػػذ نتػػػاان االسػػػتعراض اضػػػاتة 
بيػػػـ مػػػف نتػػػاان االسػػػتعراض  نػػػد االقتضػػػايو ككػػػذلؾ تسػػػاىـ  المصػػػمحة بتنييػػػذ مػػػا يتعمػػػؽ

الػػػػدكؿ بمسػػػػا دة الدكلػػػػة الم ستعرضػػػػة بتنييػػػػذ التكصػػػػيات  نػػػػد المكاتقػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الدكلػػػػة 
الم ستعرضػػػةو كاحيانػػػا يضػػػب المجمػػػس تتػػػرة زمنيػػػة محػػػددة  نػػػد االقتضػػػاي كلمتابعػػػة حالػػػة 

 معينة.

 املطهب انثاوي
 وسانقىق اإلانتي ورثها اجملهس عه جلىة ح نياتاآل

التػػػد قررتيػػػا  ليػػػات مػػػى اآ نسػػػافلػػػـ يقتصػػػر  مػػػؿ المجمػػػس الػػػدكلد لحقػػػكؽ اإ 
المجمػػس بػػؿ اقػػرت الجمعيػػة بضػػركرة اف يعمػػؿ المجمػػس  إنشػػايالجمعيػػة العامػػة تػػد قػػرار 

ياو كسنعرض آلياتكمياميا ك  - نسافلجنة حقكؽ اإ – مى القياـ بأ ماؿ المجنة السابقة 
كذلػؾ تػد اليػركع  نسػاف ف لجنػة حقػكؽ اإ تد كر يا المجمسال لياتتد ىذا المطمب اآ

 .التاليةال   ة 

                                                           

 (.30المادة ) السابؽو المصدر و(5/1) رقـ اإنساف حقكؽ مجمس قرار: انظر (1)
 (.31نيسوو المادة ) المصدر (2)
 (.32المصدر نيسوو المادة ) (3)
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 ات الخاصةجرا اإل: األولالفرع 
 التػػد انشػػأتيا ليػاتات الخاصػػة ىػد االسػػـ العػػاـ الػذم يطمػػؽ  مػػى اآجػرايإف اإ 

 حاالت قطريػة محػددةأما  لمعالجة: نسافكاستمميا مجمس حقكؽ اإ نسافلجنة حقكؽ اإ
ات جػػػرايكضػػػك ية تػػػد جميػػػب اصػػػقاع العػػػالـ كمػػػف السػػػمات الرايسػػػية تػػػد اإقضػػػايا مأك 

تػػد كػػؿ  نسػػافالخاصػػة انيػػا تسػػتطيب االسػػتجابة بسػػر ة الد ػػايات انتياكػػات حقػػكؽ اإ
 . (1) مكاف تد العالـ كتد ام كقت

 اليػػػػة يعػػػػدات ىػػػػد خ تػػػػا ل سػػػػتعراض الػػػػدكرم الػػػػذم جػػػػرايكن حػػػػظ اف ىػػػػذه اإ 
 25ات الخاصػػة متكاجػػدة منػػذ اك ػػر مػػف جػػرايتػػاف اإ مسػػتحد ة ك يػػر محػػددة المضػػمكف

 سنة.

تػػػػػد  نسػػػػػافكبرنػػػػػامن تينػػػػػا المػػػػػذاف ا تمػػػػػدىما مػػػػػؤتمر حقػػػػػكؽ اإ إ ػػػػػ فكػػػػػد أكقػػػػػد 
ات الخاصػػة كتعزيػػزهو إذ نػػص جػػراييػػة المحاتظػػة  مػػى نظػػاـ اإأىمو 1993/حزيػراف/25

مػػػػف تنسػػػػيؽ  مميػػػػا  ليػػػػاتات كاآجػػػػراي مػػػػى ضػػػػركرة  قػػػػد اجتما ػػػػات دكريػػػػة ت مكػػػػف اإ
اجتما ات سنكية لممقرريف المم ميف الخاصيف كالخبػراي  1994كترشيدهو كت عقد منذ  اـ 

كمجمػػػس  نسػػػافات الخاصػػػة لمجنػػػة حقػػػكؽ اإجػػػراياإ إطػػػاركرؤسػػػاي اليػػػرؽ العاممػػػة تػػػد 
 (2).نسافحقكؽ اإ

 تد بمداف نسافات الخاصة ىد تد العادة تحص حاالت حقكؽ اإجراياإ آلياتك       
 اتػػػانتياك ظكاىر كبرل مفشأف ػػػبأك  ة كتعرؼ باسـ )الكاليات القطرية(اقاليـ محددأك 

 (3)تد انحاي العالـ كتعرؼ باسـ )الكاليات المكضك ية(. نسافحقكؽ اإ

                                                           

 .317صو مصدر سابؽنسافو المتحدة لحقكؽ اإمـ العمؿ تد برنامن األ (1)
 .98صو مصدر سابؽو د. محمد تؤاد جاد اآل (2)
 .54صو دليؿ المنظمات  ير الحككميةنسافو المتحدة لحقكؽ اإمـ العمؿ مب ميكضية األ (3)

ar.rdf-www.ohcnr.org/documentslpublicationslnghandbook/ngohandbook.  
 2/11/2015تاري  الزيارة 

http://www.ohcnr.org/documentslpublicationslnghandbook/ngohandbook-ar.rdf
http://www.ohcnr.org/documentslpublicationslnghandbook/ngohandbook-ar.rdf
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كقػػد ا تمػػد المجمػػس  ػػدة قػػرارات منػػذ تأسيسػػو حػػكؿ تحديػػد كاليػػات لجنػػة حقػػكؽ  
نشػػػػايك  نسػػػػافاإ ضػػػػكية المكمػػػػؼ بكضػػػػب اليريػػػػؽ العامػػػػؿ الحكػػػػكمد الػػػػدكلد الميتػػػػكح الع ا 

الخاصةو ككذلؾ قرار المجمس لبنػاي مؤسسػات المجمػس  اتجراينظاـ اإبشأف تكصيات 
5/1 (1/5/RES/HRC لتقػػػػػػػديـ خارطػػػػػػػة الطريػػػػػػػؽ التػػػػػػػد تكجػػػػػػػو العمػػػػػػػؿ المسػػػػػػػتقبمد )

 (1)لممجمس.

ات الخاصػػة مػػف حيػػث اختيػػار جػػراياإ اليػػةكقػػد بػػيف القػػرار المػػذككر آنيػػاا تنظػػيـ  
 نيـ كالكاليات كترشيدىا كتحسينيا.اصحاب الكاليات كتعي

 مػى ترشػي  اصػحاب الكاليػات  التاليػة( تنطبؽ المعايير 5/1كتماشيا مب القرار ) 
و النزاىػػػػةو ليةكاختيػػػػارىـ كتعيػػػػنيـ: )الخبػػػػرة الينيػػػػةو الخبػػػػرة تػػػػد مجػػػػاؿ الكاليػػػػةو االسػػػػتق 

 االسػػػػتقامةو الشخصػػػػيةو المكضػػػػك ية(و كينب ػػػػد  نػػػػد تعيػػػػيف اصػػػػحاب الكاليػػػػات إيػػػػػ ي
اال تبػػار الكاجػػب لمتػػكازف بػػيف الجنسػػيف كالتم يػػؿ الج راتػػد تػػد المنصػػب ككػػذلؾ التم يػػؿ 

االتػػػػراد  يعػػػػدبخصػػػػكص المؤىمػػػػكف لمتعيػػػػيف تأمػػػػا  المناسػػػػب لمختمػػػػؼ االنظمػػػػة القانكنيػػػػةو
كلدييـ كياية كخبرة تنية تتصػؿ بالمكضػكع كخبػرة مينيػة  اليةالحاصمكف  مى مؤى ت  

كيتمتعػػػكف بمركنػػػة كيمكػػػف لمحككمػػػات كالمجمك ػػػات  نسػػػافكسػػػمعة تػػػد ميػػػداف حقػػػكؽ اإ
أك  المتحػػدة كالمنظمػػات الدكليػػةمػػـ تػػد األ نسػػافيػػة العاممػػة داخػػؿ نظػػاـ حقػػكؽ اإقميماإ

 خػػرلاأل نسػػافمكاتبيػػا )م ػػؿ الميكضػػية( كالمنظمػػات  يػػر الحككميػػة كىياػػات حقػػكؽ اإ
كتحػػػدد تتػػػرة  (2)وات خاصػػػةإجػػػرايكاالتػػػراد تسػػػمية مرشػػػحيف لمتعيػػػيف كأصػػػحاب كاليػػػات 

صػػػاحب الكاليػػػة بالكظييػػػة سػػػكاي كانػػػت كاليػػػة مكضػػػك ية اـ قطريػػػة مػػػدة ال تتجػػػاكز سػػػت 
: تقػػػديـ تقػػػارير التاليػػػة نشػػػطةكيتمحػػػكر  مػػػؿ المكميػػػيف بكاليػػػة  ػػػادة حػػػكؿ األ (3)وسػػػنكات

 إجػرايالجمعيػة العامػة(و إلػى  )كتقػدـ الػبعض منيػا نسافمجمس حقكؽ اإإلى  مكاضيعية
                                                           

 .318صو مصدر سابؽو انظر: محمد تؤاد جاد اآل (1)
مػـ التػابب لأل نسػاف( بنػاي مؤسسػات مجمػس حقػكؽ اإ5/1رقػـ ) نسافانظر: قرار مجمس حقكؽ اإ (2)

 (.39و41و42المكاد )و المتحدة
 (.45المادة )و المصدر نيسو (3)



  (8102لعنم )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القننو  للعلوم القننونية والايناية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

435 

التقػارير إلى  كهضاتات نسافمجمس حقكؽ اإإلى  يـ تقارير بشأنيازيارات قطرية يتـ تقد
أك  )ندايات  اجمػة نسافالمكاضيعيةو ارساؿ ب  ات حكؿ انتياكات مز كمة لحقكؽ اإ

اصدار بيانػات صػحيية حػكؿ مسػااؿ  الحككمات المعنيةو   كة  مىإلى  رسااؿ اد اي(
 .(1)محددة ت ير القمؽ الشديد

 :ات الخاصةجرايالتد يقكـ بيا المكميكف باإ نشطةمؾ األكسنبيف تيما يمد ت 

 الب  ات: .1

 ات الخاصة تدجرايالرايسية ألصحاب كاليات اإ نشطةاأل أحدالب  ات  تعد 
المعمكمػػات التػػد يحصػػمكف  مييػػا مػػف إلػػى  الحػػاالت اليرديػػة اسػػتنادابشػػأف  إجػػراياتخػػاذ 

ا(و أساسػػػلمجتمػػػب المػػػدند المصػػػادر المك كقػػػة كالمصػػػادر ذات الصػػػمة )كىػػػد  ناصػػػر ا
الحككمػػػة )رسػػػالة اد ػػػاي( تطمػػػب إلػػػى  كتنطػػػكم التػػػدخ ت  مكمػػػا  مػػػى ارسػػػاؿ خطػػػاب

معمكمػػػات  ػػػػف االد ػػػايات كالػػػػرد  مييػػػا كتطمػػػػب حسػػػب االقتضػػػػايو اف تتخػػػذ الحككمػػػػة 
تحصػػػػػػػػينية )النػػػػػػػػداي العاجػػػػػػػػؿ( كتعػػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػػذه التػػػػػػػػدخ ت باسػػػػػػػػـ أك  ات كقاايػػػػػػػػةإجػػػػػػػػراي

 .(2))الب  ات(

 :الزيارات القطرية .2
بع ػػػات تقصػػػد الحقػػػااؽ اداة ميمػػػة متاحػػػة ألصػػػحاب أك  الزيػػػارات القطريػػػة تعػػػد 

ات الخاصة لتنييذ كاليتيـو حيػث يقػـك المكميػكف بزيػارات قطريػة كالتحقيػؽ جرايكاليات اإ
  مػػى المسػػتكل الػكطندو كي رسػػؿ المكميػػكف بكاليػات  ػػادة رسػػالة نسػافتػد حالػػة حقػػكؽ اإ

بمػػػدو تحػػػدد د ػػػكة لمزيػػػارة كقػػػد اصػػػدرت بعػػػض البمػػػداف الحككمػػػة التػػػد تطمػػػب زيػػػارة الإلػػػى 
))د كات داامة(( مما يعند انيا مستعدة مف حيػث المبػدأ اف تتمقػى زيػارة ام مكمػؼ مػف 

                                                           

 اإجرايات الخاصة لمجمس حقكؽ اإنسافو متاح  مى المكقب التالد : (1)
hchr.org/english/bodies/chr/special/cocs/communicationwww.o-ar-sbr,chure

.doc1/1/2010    14/11/2015تاري  الزيارة 
 .104العمؿ تد برنامن األمـ المتحدةو مصدر سابؽو ص (2)

http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/cocs/communication
http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/cocs/communication
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 نسػػػافات الخاصػػػة كيقػػػيـ الخبػػػراي خػػػ ؿ البع ػػػة حالػػػة حقػػػكؽ اإجػػػرايالمكميػػػيف بكاليػػػة اإ
 تمؼ الجيات تد البمد المعند كالحالة المؤسسية القانكنية كالقضااية كاالدارية كيمتقد بمخ

 .(1)نسافمجمس حقكؽ اإإلى  كيرتب تقريره  ند نياية البع ة

 التقارير السنكية: .3
ات الخاصػػػة تقػػػديـ جػػػرايمػػػف اصػػػحاب كاليػػػات اإ نسػػػافيطمػػػب مجمػػػس حقػػػكؽ اإ 

التػد تػـ االضػط ع بيػا ا نػاي السػنة الماضػية كتػد  نشػطةتقارير سنكية يصيكف تييػا األ
اف يطمػػب مػػف صػػاحب الكاليػػة تقػػديـ تقريػػر  ػػف أيضػػان بعػػض الظػػركؼ يمكػػف لممجمػػس 

 كتكػػكف التقػارير  منيػػة كتم ػػؿ اداةبنػد يحضػػى باالىتمػػاـ تػد المجمػػس أك  مكضػكع محػػدد
 .(2)مناصرة مجاؿ الكاليةأك  رسمية لمتابعة

إلػػى  يػػارات القطريػػة تيػػد تقػػدـ  ػػادة  مػػى شػػكؿ اضػػاتاتالتقػػارير المتعمقػػة بالز أمػػا 
الجمعيػة العامػة التػد إلػى  تقديـ تقريرا مرحميا لياتالتقارير السنكية كيطمب مف بعض اآ

 .(3)األكؿكانكف إلى  تنعقد مف ايمكؿ

تيمػػػا يخػػػص الدراسػػػات المكضػػػك ية كالبيانػػػات الصػػػحييةو تيسػػػتطيب اصػػػحاب أمػػػا 
ا ػػداد دراسػػات مكضػػك ية كىػػد ادكات مييػػدة إرشػػاد ان أيضػػات الخاصػػة جػػرايكاليػػات اإ

كتنييذىاو  نسافالحككمات كالمجتمب المدند تد صدد المحتكل لقكا د كمعايير حقكؽ اإ
قكا ػػػد يتعػػػيف اف أك  اف يصػػػدر بيانػػػات صػػػحيية تبػػػرز حػػػاالت محػػػددةأيضػػػان كيسػػػتطيب 

 .(4)تخدميا الدكؿ

 نسانإل المجنة االستشارية لمجمس حقوق ا: الفرع الثاني
 ىد ىياة تر ية تابعة لممجمس كقد نسافإف المجنة االستشارية لمحمس حقكؽ اإ 

                                                           

 .166انظر: د. رضكل سيد احمد محمكد  مارو مصدر سابؽو ص  (1)
 .105سابؽو ص العمؿ تد برنامن األمـ المتحدةو مصدر (2)
 .168رضكل سيد احمد محمكد  مارو مصدر سابؽو صد.  (3)
 .107 – 106العمؿ تد برنامن األمـ المتحدةو مصدر سابؽو ص  (4)
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 ميات التػد كانػت تابعػة لمجنػة حقػكؽحمت محؿ المجنة الير ية لتعزيز كحماية حقكؽ االق
( خبيرا يعممكف بصيتيـ الشخصيةو بم ابػة ىياػة تكػر كمشػكرة 18و كتتألؼ مف )نسافاإ

 (1)جيو منو.تابعة لممجمسو كتعمؿ بتك 

ت قػر مرشػحيف كػؿ أك  المتحػدة اف تقتػرحمػـ تد األ  ضايكيجكز لجميب الدكؿ األ 
مف منطقتوو كينب د لمدكؿ لدل اختيار مرشحييا اف تستشير مؤسساتيا الكطنية المعنيػة 

كمنظمػػػػػػػات المجتمػػػػػػػب المػػػػػػػدند كادراج اسػػػػػػػماي الجيػػػػػػػات التػػػػػػػد تؤيػػػػػػػد  نسػػػػػػػافبحقػػػػػػػكؽ اإ
 (2)مرشحييا.

(و 5لج راتػػػد لممرشػػػحيف  مػػػى النحػػػك التػػػالد: الػػػدكؿ االتريقيػػػة )كيكػػػكف التكزيػػػب ا 
(و دكؿ امريكػػػا ال تينيػػػة كمنطقػػػة الكػػػاريبد 2دكؿ اكركبػػػا الشػػػرقية ) (5الػػػدكؿ االسػػػيكية )

المجنػػػة االستشػػػارية  أ ضػػػايكيشػػػ ؿ  (3)(و3) خػػػرل(و دكؿ اكركبػػػا ال ربيػػػة كالػػػدكؿ األ3)
 (4).كاحدةمرة انتخابيـ  إ ادة( سنكات كيجكز 3مناصبيـ لمدة )

كتقدـ المجنة االستشارية الخبرات كالدراسات كتقديـ المشكرة القاامة  مى البحػكث  
 (5)بناي  مى طمب المجمس.

كتعقػد المجنػة االستشػارية دكرتػػيف  مػى االك ػر تػد السػػنة ال تتجػاكز مػدتيا  شػػرة  
مخصػػػص بمكاتقػػػة مسػػػبقة تػػػد  أسػػػاسايػػػاـ  مػػػؿو كيمكػػػف ترتيػػػب دكرات اضػػػاتية  مػػػى 

 . (6) مجمسال

 

                                                           

 (.65المادة )و مصدر سابؽو (5/1) نسافقرار مجمس حقكؽ اإ (1)
 (.66المادة )و المصدر نيسو (2)
 (.73المادة ) والمصدر سابؽو (5/1) نسافقرار مجمس حقكؽ اإ (3)
 (.74المادة )و المصدر نيسو (4)
 (.75المادة )و المصدر نيسو (5)
 (.79المادة )و المصدر نيسو (6)
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 تقديم الشكاوى: الفرع الثالث
 مػـاألإلى  نسافلتقديـ اد ايات انتياكات حقكؽ اإ آلياتإف تقديـ الشكاكل ىد  
معالجػػػػة االنمػػػػاط ال ابتػػػػة ل نتياكػػػػات الجسػػػػيمة كالمؤيػػػػدة بأدلػػػػة إلػػػػى  كتيػػػػدؼ (1)المتحػػػػدة

ام جػزي مػف  يةو التػد تقػب تػدساسػكجميب الحريات األ نسافمك كؽ بيا لجميب حقكؽ اإ
 (2)اجزاي العالـ كتد ام ظرؼ مف الظركؼ.

 (3) كيجب اف يستكتد ب غ الشككل مجمك ة مف الخصااص:

 ف ال تككف لو دكاتب سياسية كاضحة.أ .1
 ف تتضمف كصيا كاقعيا ل نتياكات المز كمةو كالحقكؽ المز ـك انتياكيا.أ .2
 ف تككف الم ة المستخدمة تيو  ير مسياة.أ .3
مجمك ػػػة اشػػػخاص يػػػد كف انيػػػـ أك  ككل صػػػادرة  ػػػف شػػػخصتػػػد حالػػػة كانػػػت الشػػػ .4

مجمك ػػػػة أك  شػػػػخصأك  يةساسػػػػكالحريػػػػات األ نسػػػػافضػػػػحايا النتياكػػػػات حقػػػػكؽ اإ
اشػػخاص بمػػف تػػييـ المنظمػػات  يػػر الحككميػػة يتصػػرتكف بحسػػف نيػػة كتقػػا لمبػػادئ 

مكاقػػؼ ذات دكاتػػب سياسػػية مخاليػػة ألحكػػاـ مي ػػاؽ إلػػى  كال يسػػتندكف نسػػافحقػػكؽ اإ
حػػدة كيػػد كف اف ليػػـ  ممػػا مباشػػرا كمك كقػػا بيػػذه االنتياكػػات  مػػى انػػو ال المتمػػـ األ

يجكز  دـ قبػكؿ الب  ػات المؤيػدة بأدلػة مك ػكؽ بيػا لمجػرد كػكف اصػحابيا يعممػكف 
بكقػػػكع االنتياكػػػات  ممػػػا  يػػػر مباشػػػرو شػػػريطة اف تكػػػكف الب  ػػػات مشػػػيك ة بأدلػػػة 

 كاضحة.
 سااط اال  ـ.تقارير نشرتيا ك إلى   يستند الب غ حصراال  أ .5
ل ىياػػػػات أحػػػػدأك  ات الخاصػػػػةوجػػػراياإ أحػػػػد إطػػػػار يػػػتـ تنػػػػاكؿ ىػػػػذا الػػػب غ تػػػػد ال  أ .6

ات إجػػرايأك  المتحػػدةمػػـ ات الشػػكاكل التابعػػة لألإجػػراي يػػر ذلػػؾ مػػف أك  المعاىػػدات
 .نسافية المما مة تد ميداف حقكؽ اإقميمالشكاكل اإ

                                                           

 .137صو مصدر سابؽو دليؿ المجتمب المدندو المتحدةمـ العمؿ تد برنامن األ (1)
 .242صو مصدر سابؽو د. محمد تؤاد جاد اآل (2)
 (.87المادة )و صدر سابؽمو (5/1) نسافقرار مجمس حقكؽ اإ (3)
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تست رؽ أك  ه السبؿ  ير تعالةاف تستنيذ سبؿ االنتصاؼ المحميةو مالـ يتبيف اف ىذ .7
 زمنا يتجاكز حدكد العقؿ.

كلممجمػػػس تريقػػػاف  ػػػام ف متميػػػزاف تسػػػند الييمػػػا كاليػػػة بحػػػث الب  ػػػات كتكجيػػػو  
االنماط ال ابتة ل نتياكات الجسػيمة المؤيػدة بأدلػة مك ػكؽ بيػا لحقػكؽ إلى  انتباه المجمس

 كىما:نسافو اإ

 أ ضػػايمػف  أ ضػػاييتكػػكف مػف خمسػة  اليريػؽ العامػؿ المعنػػد بالب  ػات: كالػذم
 يػػػة مػػػب مرا ػػػاة التػػػكازف بػػػيفقميممػػػف كػػػؿ مػػػف المجمك ػػػات اإ أحػػػدالمجنػػػة االستشػػػارية ك 

تد اليريؽ العامؿ   ضايالجنسيفو كي عيف الخبراي المستقمكف كالمؤىمكف تأىي   الميا األ
تقػطو يقػـك  ةكاحػدالمعند بالب  ات لمدة   ث سنكات كتكػكف كاليػتيـ قابمػة لمتجديػد مػرة 

اليريػػػؽ المعنػػػد إلػػػى  الػػػدكؿ المعنيػػػةو كيقػػػدمياإلػػػى  اليريػػػؽ بيػػػرز الب  ػػػات قبػػػؿ احالتيػػػا
 (1)بالحاالت بمكجب مميا يتضمف جميب الب  ات المقبكلة كالتكصيات الخاصة بيا.

يػة ممػ   إقميمما اليريؽ المعند بالحاالت: تيككف  ف طريؽ تعييف كؿ مجمك ػة أ
تػػػد المجمػػػس مػػػب مرا ػػػاة التػػػكازف بػػػيف الجنسػػػيف ليعمػػػؿ مػػػب  اي ضػػػلدكلػػػة مػػػف الػػػدكؿ األ

و كاحػػػدةلمػػػدة سػػػنة قابمػػػة لمتجديػػػد مػػػرة   ضػػػاياليريػػػؽ العامػػػؿ بالحػػػاالت كيعػػػيف ىػػػؤالي األ
بصػػػيتيـ الشخصػػيةو حيػػث يقػػػـك اليريػػؽ بمكاتػػاة المجمػػػس بتقريػػر  ػػػف   ضػػايكيعمػػؿ األ

كالحريػات  نسػافيػا لحقػكؽ اإاالنماط ال ابتة ل نتياكات الجسيمة المؤيػدة بأدلػة مك ػكؽ ب
ية كذلؾ بناي  مى المعمكمات كالتكصيات المقدمة مف اليريؽ المعند بالب  ػاتو ساساأل

حػػاالت المحالػػة مشػػركع قػػرار تيمػػا يتعمػػؽ بالأك  المجمػػس تكصػػياتو بشػػكؿ قػػرارإلػػى  كيقػػدـ
 .(1)ليوإ

او نشػاإة الذكر كالمنصكص  مييا تد قػرار مؤسسات المجمس اآنيإلى  كيضاؼ 
 اليةكالمنتدل المعند باألقميات ك تر ية معاكنة لو م ؿ المنتدل االجتما د  أخرلىياات 

                                                           

 (.95-91المكاد )و مصدر سابؽو (5/1رقـ ) نسافقرار مجمس حقكؽ اإ (1)
 (.98-96المكاد ) سابؽو مصدر و(5/1) رقـ اإنساف حقكؽ مجمس قرار (2)
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 الخبراي المتعمقة بحقكؽ الشعكب االصمية.

كىػك مبػادرة مػف مبػادرات المجنػة الير يػة السػابقة كنشػأ كمنتػدل  :المنتػدل االجتمػا د .1
تما يػة كال قاتيػة م ػؿ الحقكؽ االقتصػادية كاالجبشأف سابؽ لمدكرة ينعقد لمدة يكميف 

الدكرات السنكية لمجنة الير ية كتد حيف اف المنتدل االجتما د كاف مف قبؿ كحدة 
ف  مميػػػػة مسػػػػتقمة تحػػػػت مظمػػػػة حقػػػػكؽ اآ أصػػػػب  تر يػػػػة تابعػػػػة لمجنػػػػة الير يػػػػة تقػػػػد

يػػاـ يركػػز تييػػا  مػػى قضػػايا مكاضػػيعية محػػددة أب سػػنكيا لمػػدة    ػػة و كيجتمػػنسػػافاإ
 .(1)يكمؼ بيا المجمس

بشػػأف يتضػػمف اقتراحػػا  نسػػافمجمػػس حقػػكؽ اإإلػػى  كيقػػدـ تػػد آخػػر الػػدكرة تقريػػرا 
كيركػػز تػػد اسػػتنتاجاتو كتكصػػياتو تػػد و (2)القػػادـ ضػػيب التػػد يمكنػػو تناكليػػا تػػد العػػاـالمكا

 :(3)التقرير  مى ما يمد

 نسافالمسااؿ المتصمة بالقضاي  مى اليقر تد سياؽ حقكؽ اإ. 
 حة اليقر  مى ضكي العركض التد تقدـ  مػى تحديد اتضؿ الممارسات تد مكات

 المنتدل االجتما د.إلى  مستكل القا دة الشعبية
 .البعد االجتما د لعممية العكلمة 

المتحػػػدةو مػػػـ تػػػد األ  ضػػػايكيشػػػترؾ تػػػد ا مػػػاؿ المنتػػػدل االجتمػػػا د الػػػدكؿ األ 
ات المتعمقػػػػػػػة جػػػػػػػراياإ إطػػػػػػارالمنظمػػػػػػات الحككميػػػػػػػة الدكليػػػػػػػةو المكميػػػػػػكف بكاليػػػػػػػات تػػػػػػػد 

مكضػػػك ات المحػػػددة كالمختػػػارةو كالمنظمػػػات المتخصصػػػةو كالمم مػػػكف الػػػذيف تسػػػمييـ بال
كالمنظمػػات  يػػر الحككميػػةو كالرابطػػات كالمنظمػػات  نسػػافالمؤسسػػات الكطنيػػة لحقػػكؽ اإ

 .(4)الدكلية اليةالعم

                                                           

 .74العمؿ مب برنامن األمـ المتحدةو دليؿ المجتمب المدندو مصدر سابؽو ص (1)
 (.4و المادة )2007/ايمكؿ/28(و المؤرخ تد 6/13قرار مجمس حقكؽ اإنساف ) (2)
 .75العمؿ مب برنامن األمـ المتحدةو المصدر السابؽو ص (3)
 (.4و المادة )2007/ايمكؿ /28(و المؤرخ تد 6/13قرار مجمس حقكؽ اإنساف ) (4)
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المجمػػس المنتػػدل المعنػػد باألقميػػات ليكػػكف بم ابػػة  أنشػػأ :المنتػػدل المعنػػد باألقميػػات .2
لحكار كالتعاكف تد القضايا المتصػمة باألقميػات تيػك يتنػاكؿ تػد جممػة خبيرا لتعزيز ا

كالتحػػديات كاليػػرص كالمبػػادرات تػػد مجػػاؿ  امػػكرو تحديػػد كتحميػػؿ اتضػػؿ الممارسػػات
أك  ا نيةأك  اقميات قكميةإلى  حقكؽ االشخاص المنتميف إ  فالتشجيب  مى تنييذ 

لسػػػػنة يخصصػػػػاف لمناقشػػػػة كيجتمػػػػب لمػػػػدة يػػػػكميف تػػػػد ا و(1)ل كيػػػػةأك  اقميػػػػات دينيػػػػة
مػـ األ آليػاتكيشارؾ تد ا ماؿ المنتػدل الػدكؿ ك  و(2)المكضك ات المحددة كالمختارة

جانػب المنظكمػة إلػى  المتحدة كىيااتيا كككاالتيػا المتخصصػة كصػناديقيا كبرامجيػا
و نسػػػػػافيػػػػػة العاممػػػػػة تػػػػػد ميػػػػػداف حقػػػػػكؽ اإقميماإ ليػػػػػاتالحككميػػػػػة كالمنظمػػػػػات كاآ

كػػذلؾ المنظمػػات  يػػر الحككميػػة التػػد تتمتػػب  نسػػافحقػػكؽ اإكالمؤسسػػات الكطنيػػة ل
التػػد  خػػرلبمركػػز استشػػارم لػػدل المجمػػس االقتصػػادم كاالجتمػػا د كالمنظمػػات األ

 .(3)المتحدةمـ يا مب مبادئ كمي اؽ األأىداتا راضيا ك تتيؽ 

كىد التد احمت محؿ اليريؽ العامؿ  :الخبراي المتعمقة بحقكؽ الشعكب االصمية ليةآ .3
الخبػػراي مجمػػس  اليػػةد بالشػػعكب االصػػمية التػػابب لمجنػػة الير يػػة السػػابقة كتػػزكد المعنػػ

بػػػػالخبرة المكضػػػػك ية  ػػػػف حقػػػػكؽ  -ىياػػػػة تابعػػػػة لػػػػو  با تبارىػػػػا - نسػػػػافحقػػػػكؽ اإ
الشػػعكب االصػػمية بالطريقػػة كتػػد الشػػكؿ المطمػػكبيف تػػد المجمػػسو كمػػا تقػػدـ تقػػارير 

كرة القاامػػة  مػػى االبحػػاث ا  مػػى الدراسػػات كالمشػػأساسػػالمجمػػس كتركػػز إلػػى  سػػنكية
مجمػس لمنظػر تييػا كالمكاتقػة الإلػى  كيجكز ليا تػد سػياؽ ا ماليػا اف تقػدـ مقترحػات

كتتػألؼ مػف خمسػة خبػراي مسػتقميف يتكلػكف مناصػبيـ ليتػرة  ػ ث سػػنكات و  (4) مييػا
 . (5)كاحدةانتخابيـ ليترة اضاتية  إ ادةكيجكز 

                                                           

 (.1و المادة )2007/ايمكؿ /28( المؤرخ تد 6/15قرار مجمس حقكؽ اإنساف ) (1)
 (.3و المادة )المصدر نيسو (2)
 (.2(و مصدر سابؽو المادة )6/15قرار مجمس حقكؽ اإنساف ) (3)
 .76العمؿ مب برنامن األمـ المتحدة لحقكؽ اإنسافو مصدر السابؽو ص (4)
 (.6( كالمادة)3و المادة)2007/كانكف األكؿ/14(و المؤرخ تد 6/36قرار مجمس حقكؽ اإنساف ) (5)
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 ةالخاتم
ماليػػا كنشػػاطاتيا طبقػػا الىتمامػػات كمصػػال  تقػػـك المنظمػػة بتطػػكير اجيزتيػػا كا  
يػا تقػكـ بتطػكير كت ييػر ىيكميتيػا بمػا يتناسػب إلػى أن اضػاتة والمشػرك ة  ضايدكليا األ

حيث تقـك باست  ؿ   ضايو ككذلؾ االمر بالنسبة لمدكؿ األ ضايمب مصال  الدكؿ األ
لػػػدكؿ كالمنظمػػػة ياو تالع قػػػة تبادليػػػة بػػػيف اأىػػػداتالمتحػػػدة لتحقيػػػؽ مػػػـ منظمػػػة األ آليػػػات

 -أخػػرلمػػف جيػػة   ضػػايالمتحػػدة مػػف جيػػة كالػػدكؿ األمػػـ منظمػػة األ–كيحػػاكؿ الطرتػػاف 
 تحقيؽ المصال  دكف مخالية المقاصد المشرك ة.

مجمػػس  هنشػػايب 60/251المتحػػدة رقػػـ مػػـ كي عػػد صػػدكر قػػرار الجمعيػػة العامػػة لأل 
كحمايػة حقػكؽ  خطكة تػد طريػؽ تعزيػز نسافو ليحؿ محؿ لجنة حقكؽ اإنسافحقكؽ اإ

و نسػافكذلؾ بسػبب االنتقػادات الحػادة التػد كجيػت لمجنػة حقػكؽ اإ ؛ بر العالـ نسافاإ
كخاصػػػة تيمػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا بتقػػػكيض صػػػ حياتيا كاختصاصػػػاتيا إ ػػػر تتكػػػؿ مصػػػداقيتيا 
ككيايتيػػػا المينيػػػةو نتيجػػػة تسػػػػييس دكرتيػػػا كانتقاايػػػة ا ماليػػػػا كاتسػػػاـ قراراتيػػػا بازدكاجيػػػػة 

تػد السػنة كػاف البػد  كاحػدةقمة  دد دكراتيػا التػد ال تتجػاكز دكرة إلى  اتةالمعايير باإض
 جديدة لت تد االنتقادات كالعيكب التد اتسـ بيا  مؿ المجنة. الية إنشايمف التيكير تد 

 نسػػافبمجمػػس دااػػـ لحقػػكؽ اإ نسػػافكالشػػؾ اف االستعاضػػة  ػػف لجنػػة حقػػكؽ اإ 
د تضـ جميػب دكؿ العػالـ تقريبػا كلػيس تابعػا يعمؿ كجياز تر د تابب لمجمعية العامة الت

( دكلة تقط مف شأنو رتب مستكل 45لممجمس االقتصادم كاالجتما د الذم يتككف مف )
الجمعيػػػة  أ ضػػػايف بأ مبيػػػة يكك سػػ نسػػػافكمػػػا اف انتخػػاب مجمػػػس حقػػػكؽ اإ واآليػػػةىػػذه 

و مػػب ( دكلػػةو كىػػك مػػا يعنػػد كجػػكد رقابػػة اشػػمؿ مػػف قبػػؿ الجمعيػػة العامػػة97م )أالعامػػة 
و كسػػػكؼ يعقػػػد نسػػػافمراقبػػػة اف تكػػػكف الػػػدكؿ المنتخبػػػة ممتزمػػػة بػػػأ مى معػػػايير حقػػػكؽ اإ

سػابيبو كيجػكز أ( 10تد السنة ال تقػؿ مػدتيا  ػف ) المجمس ما ال يقؿ  ف   ث دكرات
لػػو اف يعقػػد  ػػددا  يػػر محػػدكد مػػف الػػدكرات الخاصػػة تػػد حػػاالت الطػػكارئ التػػد تقضػػد 

 سنكات الماضية.ذلؾو كىك ما تحقؽ باليعؿ خ ؿ ال
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يػػػة أىمىػػػك االمػػػر الكحيػػػد الػػػذم اضػػػيى  نسػػػافمجمػػػس حقػػػكؽ اإ إنشػػػايكال ي عػػػد  
 –المتحدة بؿ اف نظاـ المراجعة الدكرية الشػاممة مـ كتطكرا ايجابيا  مى  مؿ منظمة األ

إمكانيػة  60/251الػذم اسػتحد و قػرار الجمعيػة العامػة رقػـ  -االستعراض الػدكر الشػامؿ
أك  تسػييسأك  بالنسػبة لجميػب دكؿ العػالـ دكف انتقاايػة نسافؽ اإالنظر تد اكضاع حقك 
 آليػاتالتػد تػـ تطكيرىػا كترشػيدىا كخاصػة  خرلاأل لياتاآإلى  معايير مزدكجةو اضاتة

جػػرايات الخاصػػة ك جػػراياإ تيعيػػؿ دكر المجمػػس تػػد تقريػػر كحمايػػة إلػػى  تقػػديـ الشػػكاكل ا 
( خبيػػرا يعممػػكف بصػػيتيـ 18د تضػػـ )و كمػػا تعمػػؿ المجنػػة االستشػػارية التػػنسػػافحقػػكؽ اإ

الشخصػػية بم ابػػة ىياػػػة تكػػر كمشػػكرة تابعػػػة لممجمػػسو كيأمػػؿ الباحػػػث أف يحقػػؽ اليػػػدؼ 
ببنػػاي مؤسسػػات  5/1تقػػديـ الشػػكاكل بعػػد االصػػ حات التػػد تمػػت بمكجػػب القػػرار  إجػػراي

و كخاصػػة بعػػد اختيػػار اليريػػؽ المعنػػد بالب  ػػات مػػف قبػػؿ المجنػػة نسػػافمجمػػس حقػػكؽ اإ
كما يأمؿ الباحث أف يحقػؽ المسػا دات الينيػة كبنػاي القػدرات دكرا ميمػا تػد  واريةاالستش

 بيا كبناي القدرات تد ىذا المجاؿ. نسافمسا دة الدكؿ تد االرتقاي بأكضاع حقكؽ اإ

 أدايكنتقػػػدـ تػػػد ىػػػذا المقػػػاؿ بػػػبعض المقترحػػػات التػػػد يمكػػػف مػػػف خ ليػػػا تيعيػػػؿ 
 المجمس لدكره:

ا ىاما تد  ممية االستعراض الػدكرم الشػامؿ كذلػؾ  ػف يجب اف يمعب اال  ـ دكر  .1
طريؽ نشر التقرير كنتاان االستعراض تد كؿ دكلة كبحث الجدكؿ الزمنػد لمتطبيػؽ 

كسػػيمة ضػػ ط  مػػى المؤسسػػات ل خػػذ إلػػى  ممػػا يخمػػؽ تػػد النيايػػة رأيػػا  امػػا يتحػػكؿ
دكلػة ال–اط ع الرام العاـ تد الػدكؿ صػاحبة االسػتعراض إلى  بالتكصياتو اضاتة

إلػػى   مػػى تقريػػر بمػػدىـ كمػػدل مصػػداقية المعمكمػػات المقدمػػةو اضػػاتة -المستعرضػػة
 مراقبة تطبيؽ التكصيات المقدمة مف قبؿ المجمس.

 ػػػف   ػػػ فات الخاصػػػة تػػػهف  مميػػػة التعيػػػيف يجػػػب اف يػػػتـ اإجػػػرايتيمػػػا يخػػػص اإ .2
 المجمك ة االستشارية مب تعميؿ لسبب اختيار المرشحيف كمدل امكػانيتيـ تكصيات

لتحقيػػػؽ المعػػػايير العامػػػة لحػػػاممد التيكيضػػػات كذلػػػؾ إضػػػياي الشػػػياتية كالمصػػػداقية 
  مى  ممية التعييف.
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ىياػات تر يػة تابعػة ليػا  إنشػايتيما يخص المجنة االستشارية تػهف تقييػد المجنػة تػد   .3
زيػػادة القيػػكد كالرقابػػة إلػػى  اال بعػػد الحصػػكؿ  مػػى اذف مػػف المجمػػس بػػذلؾ قػػد يػػؤدم

الستشػػارية لػػذا تػػ  بػػد مػػف مػػن  المجنػػة االستشػػارية صػػ حيات  مػػى  مػػؿ المجنػػة ا
 يا.أىداتىياات تر ية تابعة ليا تحقيؽ  إنشاياكسب تخكليا القدرة  مى 

كضػػػب صػػػي ة اك ػػػر تا ميػػػة لزيػػػارات اصػػػحاب الكاليػػػة )القطريػػػة كالمكضػػػك ية( تػػػد  .4
تقباؿ ات الخاصةو تالتحضير المسػبؽ لمزيػارات كاخػذ المكاتقػات الرسػمية كاسػجراياإ

الزيػارات سػيعطد بطبيعػة الحػاؿ الكقػت  إجػرايالد كات مف الػدكؿ المعنيػة مػف اجػؿ 
الكػػاتد لتمػػؾ الػػدكؿ مػػف اجػػؿ اخيػػاي ا ػػار االنتياكػػات التػػد مػػف الممكػػف اف تكػػكف قػػد 

  مى االقؿ اخياي جزي مف تمؾ االنتياكات.أك  مارستيا تد بمدانيا

ى تأسػيس مكقػب الكتركنػد  مػ نسػافمػف قبػؿ مجمػس حقػكؽ اإ  ضايحث الدكؿ األ .5
 مػػػى شػػػبكة االنترنػػػػت يخػػػتص بمكضػػػػكع االسػػػتعراض الػػػدكرم الشػػػػامؿ كمػػػا يتعمػػػػؽ 

جػػػرايبترتيبػػػات ك  ات يتعػػػيف مرا اتيػػػا كاسػػػتيياايا تػػػد ا ػػػداد التقريػػػر الػػػكطندو كنشػػػر ا 
بتمػػؾ الم حظػات قػدر االمكػػافو  األخػذالتقريػر ل طػ ع  ميػو كابػػداي الم حظػاتو ك 

 مػػى المكقػػب بعػػد  -نسػػافتكصػػيات مجمػػس حقػػكؽ اإ– نشػػر التكصػػياتإلػػى  اضػػاتة
ات الدكلػة تيمػا يخػص اخػذىا بتمػؾ التكصػيات إجػراي ممية االستعراض مػب تحػديث 

 .نسافكتطبيقيا اكال بأكؿ لضماف شياتية اك ر تد التعامؿ مب ممؼ حقكؽ اإ
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 قائمة المصادر
 وال: الكتب :أ

دره كتطبيقاتػػػػو الكطنيػػػػػة )مصػػػػا نسػػػػػافد. الشػػػػاتعد محمػػػػد بشػػػػػيرو قػػػػانكف حقػػػػكؽ اإ .1
 .2004و دار المعارؼ باإسكندريةو مصر 3طكالدكلية(و 

و دار النيضػػة نسػػافرضػػكل سػػيد احمػػد محمػػكد  مػػارو المجمػػس الػػدكلد لحقػػكؽ اإ .2
 .2010العربيةو القاىرةو 

و نسػػافد.  بػػدالكريـ  مػػكافو الكسػػيط تػػد القػػانكف الػػدكلدو الكتػػاب ال الػػثو حقػػكؽ اإ .3
 . 2011التكزيبو  مافو دار ال قاتة لمنشر ك 

كحرياتػو  نسػافالحماية الدكليػة لحقػكؽ اإ آلياتد.  مر الحيصد ترحاند كاخركفو  .4
 . 2012يةو دار ال قاتة لمنشر كالتكزيبو ساساأل

 يػر ات الدكليػةو دار ابػف األد. تخرم رشيد المينا كد. ص ح ياسيف داككدو المنظمػ .5
 لمطبا ة كالنشرو المكصؿو بدكف سنة طبا ة.

كمجمس حقكؽ  نسافالدكلية لحماية حقكؽ اإ ليات. محمد تؤاد جاد اآلو تطكر اآد .6
 .2010و بدكف دار نشرو 1طالمتحدةو مـ التابب لأل نسافاإ

و دار ابػػػف اال يػػػر لمطبا ػػػة نسػػػافد. محمػػػد يػػػكنس الصػػػااغو الديمقراطيػػػة كحقػػػكؽ اإ .7
 .2012كالنشرو جامعة المكصؿو المكصؿو 

 ائل الجامعية:يح والرساطار يا: اإلثان

كدكره تػػػد حمايػػػة  نسػػػافمحمػػػد  مػػػد حسػػػيف الػػػدكرمو المجمػػػس الػػػدكلد لحقػػػكؽ اإ  -
كميػػػة الحقػػػكؽو جامعػػػة إلػػػى  كتعزيزىػػػاو رسػػػالة دبمػػػكـ  ػػػالد مقدمػػػة نسػػػافحقػػػكؽ اإ

 2013المكصؿو المكصؿو
 القرارات الدولية:ثالثًا: 

 قرارات الجمعية العامة:  -1
 .2006نيساف //3( المؤرخ تد RES/A/251/60( مستند رقـ )60/251القرار رقـ )  -
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 :نسانقرارات مجمس حقوق اإل   -2

مػػـ التػػابب لأل نسػػاف(و المعنػػكف ))بنػػاي مؤسسػػات مجمػػس حقػػكؽ اإ5/1القػػرار رقػػـ ) .8
 .2007/حزيراف/18المتحدة المؤرخ تد 

 .2007/ايمكؿ/28(و المؤرخ تد 6/13القرار رقـ ) .9
 2007ايمكؿ //28(و المؤرخ تد 6/15القرار رقـ ) .10

 المتحدة:مم التقارير و المنشورات الصادرة عن األبعًا: را

كالعدالػػة  نسػػافو حقػػكؽ اإنسػػافالمتحػػدة السػػامية لحقػػكؽ اإمػػـ تقريػػر ميكضػػية األ .11
 .2006ديسمبر//23المؤرخ تد  HRC/A/87/4و مستند رقـ االنتقالية

و منشػػػػػكرات 2009لعػػػػػاـ  نسػػػػػافالتقريػػػػػر السػػػػػنكم لمميكضػػػػػية السػػػػػامية لحقػػػػػكؽ اإ .12
 .2010و جنيؼو نسافة السامية لحقكؽ اإالميكضي

و دليػػػػػؿ المجتمػػػػػب المػػػػػدندو نسػػػػػافالمتحػػػػػدة لحقػػػػػكؽ اإمػػػػػـ العمػػػػػؿ مػػػػػب برنػػػػػامن األ .13
 .2008و نيكيكرؾ كجنيؼو نسافالميكضية السامية لحقكؽ اإ

 مواقع شبكة االنترنيت خامسًا:

 :نسافات الخاصة لمجمس حقكؽ اإجراياإ .14
www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/cocs/communication 

و دليػػػػػؿ المنظمػػػػػات  يػػػػػر نسػػػػػافالمتحػػػػػدة لحقػػػػػكؽ اإمػػػػػـ العمػػػػػؿ مػػػػػب ميكضػػػػػية األ .15
 ح  مى المكقب االلكتركند التالد:الحككميةو متا

www.ohcnr.org/documentslpublicationslnghandbook/ngohandbo
ok-ar.rdf 

http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/cocs/communication
http://www.ohcnr.org/documentslpublicationslnghandbook/ngohandbook-ar.rdf
http://www.ohcnr.org/documentslpublicationslnghandbook/ngohandbook-ar.rdf
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 :الممخص
داي كاجباتيػػا كتعػػرض أس بعػػد  جػػز لجنػػة حقػػكؽ االنسػػاف  ػػف جػػاي إنشػػاي المجمػػ

از جديد تككؿ  مميا لمتسييس مما ادل الى ظيكر مقترحات كأتكار تد ك الى انشاي جي
اليػػو ميػػاـ لجنػػة حقػػكؽ االنسػػاف اضػػاتة الػػى ميػػاـ جديػػدة لتحقيػػؽ حمايػػة كتعزيػػز حقػػكؽ 

االبحػػػاث كالدراسػػات كاآراي إنشػػػاي المجمػػس الػػػدكلد لحقػػكؽ االنسػػػاف  تجػػايتاالنسػػافو 
 كالذم ا ار اىتماـ المختصيف تد مجاؿ حقكؽ االنساف كالدراسات القانكنية.

نسػػاف تػػد ظػػؿ نظػػاـ قػػانكند معػػيف تضػػ   ػػف ؽ اإكيعمػػؿ المجمػػس الػػدكلد لحقػػك 
 وقكا ػػد قانكنيػػة تحكػػـ العضػػكية تيػػوو تتتػػكزع العضػػكية تيػػو  مػػى خمػػس مجػػاميب اقميميػػة

كتقػػـك العضػػكية تيػػو  مػػى مبػػدأ التكزيػػب الج راتػػد العػػادؿو كقػػد ا طػػاه قػػرار انشػػااو الحػػؽ 
تأنشػػأ  وا مالػػو تػػد اف يقػػـك بهنشػػاي لجػػاف كىياػػات تر يػػة تػػرتبط بػػو لمسػػا دتو تػػد اداي

منتػػػػدل االقميػػػػات كمنتػػػػدل اجتمػػػػا د كلجنػػػػة استشػػػػارية كآليػػػػة الخبػػػػراي المتعمقػػػػة بحقػػػػكؽ 
 الشعكب االصمية.

كتبعػا  األمػـ المتحػدة كتتكقؼ سمطات المجمػس بشػكؿ اساسػد  مػى مي ػاؽ منظمػة
ألىداتيا كمدل   قة الدكؿ اال ضاي ببعضػيا كبالمنظمػة ذاتيػاو تينػاؾ مػف المنظمػات 

تمػػؾ كال تتمتػػب بأيػػة سػػمطات حقيقيػػة تػػد مكاجيػػة ا ضػػااياو كلمػػبعض اصػػدار مػػف ال تم
االستشػػػارية اك التكصػػػيات  يػػػر الممزمػػػةو كلبعضػػػيا اصػػػدار قػػػرارات ممزمػػػة تحػػػؿ  اآراي

المنظمة محؿ الدكؿ م ؿ سمطات مجمس االمف كتؽ اليصؿ السابب مف المي اؽو كتككف 
ف ىػذه السػمطات تتػدرج مػف أحظ ىنػا الجيػاز كنػكع العمػؿو تػن  ىذه السػمطات كتقػا لنػكع

صػػدار  كالتكصػػيات الػػى سػػمطة اتخػػاذ قػػرارات  اآرايمجػػرد تبػػادؿ المعمكمػػات كالبحػػكث كا 
ممزمة تضيد  مى المنظمة شكؿ سمطة ا مى مف ارادات الدكؿ اال ضاي تد المنظمةو 

ىياػػة لمدراسػػة اك مكتػػب  كأنيػػاكلػػيس مجػػرد سػػمطة تبػػادؿ معمكمػػات تجعػػؿ المنظمػػة تبػػدك 
 تنسيؽ بيف الدكؿ.لم
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مجمػػػػس حقػػػػكؽ االنسػػػػاف كسػػػػااؿ كآليػػػػات لمعمػػػػؿ  مػػػػى القيػػػػاـ  انشػػػػايككتػػػػر قػػػػرار 
باختصاصاتو. كتعتبر ىذه اآليات كسيمة لمعمؿ بتمؾ االختصاصات كليسػت  ايػة بحػد 
ذاتياو كقد قررت الجمعية العامة تد قػرار انشػاي المجمػس اف يعمػؿ المجمػس  مػى القيػاـ 

كمياميػػا كالياتيػػا كاضػػاؼ إلييػػا آليػػة   -لجنػػة حقػػكؽ االنسػػاف  –المجنػػة السػػابقة  بأ مػػاؿ
لية مػف جديدة اال كىد االستعراض الدكرم الشامؿ حيث يتمكف المجمس بمكجب ىذه اآ

التعػػرؼ  مػػى سػػجؿ الدكلػػة تػػد ميػػداف حقػػكؽ االنسػػاف كحرياتػػوو تضػػ   ػػف اف المجمػػس 
يف يعترضػػػكف النتياكػػػات كالجما ػػػات الػػػذ لألتػػػراديسػػػتخدـ اليػػػة تقػػػديـ الشػػػكاكل إذ يحػػػؽ 

 صارخة كجسيمة اف يتقدمكا بشككل الى المجمس.
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ABSTRACT : 

 The establishment of the Council was after the inability of 

the Human Rights Committee to perform its duties and thereafter 

its function has been politicized, which led to the emergence of 

certain proposals and ideas advocated the establishment of a new 

organ entrusted with functions of the Human Rights Committee as 

well as the new tasks, so as to achieve the protection and 

promotion of Human Rights. Therefore many researches, studies 

and the views have been made for the establishment of the 

International Council for Human Rights and that had raised the 

attention of specialists in the field of Human Rights and legal 

studies.  

 The International Council for Human Rights works under a 

particular legal system, as well as legal rules that govern the 

membership in this Council. The membership of this Council are 

distributed to five regional groups it may be based the principle of 

equitable geographical distribution. The decision of its 

establishment granted it the right to create committees and 

subsidiary bodies affiliated to this Council in order to help it in 

performing its vital functions, consequently, the Council has set 

up a forum of minorities, social forum, an advisory committee and 

the expert mechanism on the rights of indigenous peoples 

 The authorities of this Council mainly depend on the Charter 

of United Nations Organization and according to its objectives 

and the relationship of member states with each other and with the 

Organization itself. Therefore, there are those organizations which 

do not have any real powers towards its members, and for some of 

them the issuance of advisory opinions or non-obligatory 

recommendations. Those organizations may issue some binding 

decisions which may put the UN Organization to take action 



  هآلينت وتطور نان اإل قوقلح الدولي المجلس

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

454 

instead of the states such as the functions of UN Security Council 

and its powers under Chapter VII of the Charter. These authorities 

may be granted according to the type of organ and the type of its 

work. Therefore, we note here that these authorities, ranging from 

mere exchange of information, researches, issuing opinions and 

recommendations to the authority of taking obligatory decisions 

which give the Organization a higher authority above the wills of 

its member states, and not just the authority to the exchange of 

information that makes the Organization to seem like body of 

researches or as an office to coordinate between the states. 

The decision of the establishment of the Human Rights 

Council provided means and mechanisms of action in order to 

carry out its functions. These mechanisms are considered manners 

to work with those mechanisms and not ends by themselves. The 

General Assembly was decided through the decision of 

establishing the Council that the Council is working on behalf of 

the former Committee - Human Rights Committee - and its 

functions and mechanisms, adding to them a new mechanism 

which is the total periodical review where the Council will be able 

under this mechanism to identify the state record in the field of 

Human Rights and Freedoms, as well as the Council used the 

complaints mechanism as the right of individuals and groups who 

object to serious and flagrant violations may submit a complaint to 

the Council . 


