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اآلليات الرقابية لحماية حقوق اإلنسان
د. يوسف البحيري*

امللخص: 
اإلنسان،  حلقوق  الدولية  الرقابية  اآلليات  عرض  إلى  البحثية  الورقة  هذه  تسعى 
املتمثلة في االتفاقيات القانونية امللزمة، وعمل الهياكل واألجهزة التي أنشأتها تلك 
االتفاقيات مبا يدعم ويعزز حقوق اإلنسان األساسية، التي تواجه حتديات كبرى 
اآلليات  من  مجموعة  تتضمن  الدولية  االتفاقيات  هذه  إن  األخيرة.  السنوات  في 
أن  من  بالرغم  القانون،  سيادة  تعزيز  مجال  في  الوطنية  املؤسسات  دور  لتفعيل 
الدول تبدي نوعا من احلساسية املفرطة لتشبثها بسيادتها الوطنية معتبرة قضايا 

سيادة القانون جزءا من مجالها احملفوظ التي ترتبط بسلطانها الداخلي.

وفي هذا اإلطار، ميكن للمؤسسات الوطنية  ملا تتوفر عليه من مهارات وإمكانيات 
تؤهلها أن تكون شريكا فعليا للدولة في مجال تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد 
كل  من  تظلماتهم  لرفع  األفراد  إليها  يلجأ  ما  غالبا  حيث  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
أشكال تعسف السلطة، وهو ما مينحها تزويد الدولة بواسطة تقاريرها السنوية، 
دراسة حتليلية جلميع أشكال التجاوزات في مجال سير اإلدارة  وخروقات حقوق 
اإلنسان ومكامن اخللل واحملدودية في مردودية اإلدارة واملرافق العامة، وتوظيف 
هذا التعاون لتوجيه جهود الدولة لتكون أكثر فعالية في حماية املواطنني من جميع 

أشكال التعسف.

وفي هذه الورقة، ميكن مالمسة دور املؤسسات الوطنية في تعزيز احلكم الرشيد 
وحماية حقوق اإلنسان في أمرين اثنني هما: 

حيث  الرشيد،  احلكم  تعزيز  في   Ombudsman الوسيط    مؤسسات  دور  أوال- 
املؤسساتية   الوساطة  سياق  في  يندرج  أساسي  بدور  الوطنية  املؤسسات  تقوم 
ombudsman لتكريس مبادئ احلكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون وتقومي 
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شكاوى  تلقى  خالل  من  وذلك  املرتفقني،  حقوق  وحماية  اإلدارة  سير  اختالالت 
املواطنني في مجال جتاوزات اإلدارة والتحقيق بشأنها واقتراح التدابير واإلجراءات 
باإلدارة  النهوض  أجل  من  وتعميمها  التقارير  ونشر  االنتهاكات  هذه  ملعاجلة 
وحماية حقوق املرتفقني. وجتب اإلشارة إلى أن  مؤسسات الوسيط رأت النور في 
الدول االسكندينافية وتسمى Ombudsman حيث تقوم بدور الوسيط بني الدولة 
بالرقابة  بالقيام  تؤهلها  التي  املقومات  مبجموعة  تتمتع  ذلك  أجل  ومن  والشعب، 
إعمال حقوق اإلنسان والتي تتجسد في االستقاللية واحلياد والصالحيات  على 
البلد  داخل  وتعميمها  التقارير  وإصدار  اإلدارة  جتاوزات  عن  للتحقيق  الواسعة 

وضمانات حماية أعضائها من جميع أشكال الضغط والترهيب والتخويف.

مبادئ  متثل  إذ  اإلنسان،  حقوق  حماية  في  الوطنية  املؤسسات  دور  ثانيا- 
ودورها  الوطنية  املؤسسات  مفهوم  لتحديد  أساسية  مرجعية   1991 لعام  باريس 
املؤسسة  باريس  مبادئ  اعتبرت  وقد  اإلنسان،  حقوق  مجال  في  االستشاري 
الوطنية في مجال حقوق اإلنسان هيئة  منشأة بحكم الدستور أو مبقتضى القانون 
اإلنسان، وضع  اإلنسان. كما قررت جلنة حقوق  ألداء وظائف معينة في حقوق 
مبادئ إرشادية من أجل تشكيل املجال الوظيفي للمؤسسات الوطنية وحتديده في 

حتقيق األهداف اآلتية:

اإلنسان  بحقوق  الوعي  تعزيز  وفي  العام  الرأي  تثقيف  في  تساعد  - أن 
واحترامها؛

اإلنسان حتيلها احلكومة  تتعلق بحقوق  أي مسألة  املشورة بشأن  تقدم  - أن 
إليها؛

اإلدارية  والترتيبات  القضائية  والقرارات  التشريعات  وضع  تدرس  - أن 
اخلاصة بتعزيز حقوق اإلنسان، 

أفراد  إليها متاحة ألي فرد من  الوصول  بانتظام، وأن تكون سبل  - أن تعمل 
اجلمهور أو أي سلطة عامة؛

شكاوى  تلقي  مسؤولية  تتحمل  الوطنية  املؤسسات  بأن  املبادئ  تؤكد  - كما 
أن  يجب  أنه  على  املبادئ  وتنص  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  بشأن  األفراد 

تستند وظائف املؤسسات الوطنية في هذا الصدد على  املبادئ التالية:
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- التماس التسوية الودية عن طريق التوفيق أو القرارات امللزمة أو غير ذلك من 
الوسائل؛

- إخطار مقدم االلتماس بحقوقه وبسبل االنتصاف املتاحة له، وتيسير وصوله 
إليها؛

حقوق  مجال  في  والتثقيف  والتعليم  اإلنسان  حقوق  عن  املعلومات  - نشر 
اإلنسان؛

- تقدمي توصيات إلى السلطات املختصة، مبا في ذلك تقدمي مقترحات بشأن 
تعديل القوانني أو املمارسات اإلدارية التي تعرقل حرية إثبات احلقوق؛

يقبل  وال  يتجزأ  ال  واحدا  جسدا  تشكل  اإلنسان  حقوق  أن  إلى  الورقة  وخلصت 
واحلريات  احلقوق  بني  لفترة  ساد  الذي  التقسيم  وأن  مكوناته،  بني  التراتب 
الشخصية واملدنية من جهة وبني احلقوق واحلريات االقتصادية واالجتماعية من 

جهة أخرى تقسيم زائف ولم يعد له مجال. 
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املقدمة:
إن أهم مبدأ كرسته مرجعية حقوق اإلنسان هو الكونية، كثمرة للتفاعل اخلالق بني 
احلضارات والثقافات عبر التاريخ، ونتيجة للتالقح الطبيعي لتنوع التراث الفكري 
للكائنات  والثقافية  الدينية  اخلصوصيات  على  قام  الذي  اإلنساني  والفلسفي 
البشرية)1(. لذلك، فمبدأ كونية حقوق اإلنسان هو تعبير عن القيم اإلنسانية والتراث 
احلضاري املشترك، وال يتعارض مع فكرة التنوع واخلصوصية التي تنصهر في 
تكوين شخصية الكائن البشري، انطالقا من الديانات السماوية والثقافات الوطنية 

احمللية)2(. 

وبالتالي فاملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان بنيت أساساً على األخذ بعني االعتبار، 
هذا التنوع الديني والثقافي، وتعدد املشارب الفكرية واحلضارية للفرد كشخص 

كوني.

األمم  في  األعضاء  الدول  أن  من  تأصيله  يستمد  اإلنسان  حقوق  كونية  مبدأ  إن 
حلقوق  الدولية  االتفاقيات  في  الواردة  اإلنسان  حقوق  عاملية  مببدأ  تلتزم  املتحدة 
اإلنسان في دساتيرها الوطنية كتعبير عن تعهدها بحماية حقوق اإلنسان كما هي 

متعارف عليها دوليا. 

قويا  تعبيرا  طياتها،  بني  حتمل  الدوليني  والعهدين  العاملي  اإلعالن  صياغة  إن 
جماعي  بشكل  األعضاء  الدول  تخاطب  ألنها  الكوني،  وبعدها  العاملي  طابعها  عن 
العاملي  االحترام  بضمان  مرتبطة  دولية  التزامات  عاتقها  على  وتضع  وشمولي 
املتساوية  للحقوق  كمحور  البشري  بالكائن  الفعال  واالعتراف  اإلنسان،  حلقوق 

اللصيقة بالكرامة اإلنسانية)3(.

القاهرة  مركز  منشورات  املعرفة،  على  الرهان  حسن،  محمد  الدين  وعصام  العفيف،  الباقر   )1(
لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة 2002، ص 37.

اإلنسان  حقوق  اجلماعي  املؤلف  في  والعاملية،  اخلصوصية  بني  اإلنسان  حقوق  فائق،  محمد   )2(
العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 1998.

)3(  أكد كوفي عنان، األمني العام لألمم املتحدة السابق، أمام جامعة طهران بتاريخ 10 ديسمبر 1998، 
بأن حقوق اإلنسان عاملية ألنها تقوم على أساس كرامة كل إنسان بغض النظر عن العنصر أو اللون 
أو اجلنس أو األصل اإلثني أو االجتماعي أو الدين أو اللغة أو اجلنسية أو السن أو امليل اجلنسي أو 
اإلعاقة أو أي سمة أخرى مميزة. ونظرا ألن جميع الدول وجميع األشخاص يقبلونها فإنه تنطبق 

بقدر متساو بدون متييز على كل شخص وال تتغير من شخص آلخر أو من مكان آلخر.
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مرجعية  يستمد  مبواطنيها،  الدول  جتمع  التي  الثنائية  العالقة  فمجال  ثم،  ومن 
حقوق  انتقلت  أساسها،  على  والتي  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلطار  من  أحكامه 
اإلنسان من الشؤون الداخلية املرتبطة باملجال احملفوظ للدولة، لتنصهر وتندمج 

في املعايير الدولية حلماية حقوق اإلنسان. 
بالدول  دفعت  التي  هي  املعاصر،  الدولي  النسق  في  اإلنسان  حقوق  مكانة  ولعل 
إلى االنضمام واملصادقة على االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وااللتزام بتنفيذ 
معايير حقوق اإلنسان املتعارف عليها عامليا، والقيام  بعدة تدابير على مستويات 
الدولية  املساءلة  مختلفة بقصد حماية حقوق اإلنسان، ووضع مسؤوليتها محل 

في حالة اخلروقات اجلسيمة أمام املجتمع الدولي في مجمله)4(.
للتشريعات  الدولة  وضع  اإلنسان،  حقوق  حلماية  القانونية  التدابير  في  ويدخل 
الدولية حلقوق اإلنسان، وإنشاء هيئات قضائية  املعايير  التي تتالءم مع  الوطنية 
من  وحمايتها  اإلنسان  حقوق  ودعم  وتعزيز  االجتماعية  العدالة  تضمن  مستقلة 

تعسف السلطة)5(.
الرقابية  اآلليات  من  مجموعة  اإلنسان  حلقوق  الدولية  االتفاقيات  تتضمن 
ملالمسة مدى امتثال واحترام الدول األطراف اللتزاماتها في مجال تعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان)6(، فخضوع الدولة لآلليات الرقابية حلقوق اإلنسان، يعود أساسا 

سياسية  إرادة  وجود  بعيد  حد  إلى  تعكس  الدولية  اجلنائية  باحملكمة  املتعلقة  روما  اتفاقية  إن   )4(
للمجتمع الدولي ملناهضة اإلفالت من العقاب في حالة ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
األخذ  وعدم  الفردية  اجلنائية  املسؤولية  على  تقوم  حيث  حرب،  وجرائم  اجلماعية  اإلبادة 
بنظام احلصانات والعفو من أجل حتريك آليات املتابعة اجلنائية وتوقيع العقوبات على جميع 

األشخاص الذين يرتكبون اجلرائم الدولية باسم وحلساب الدول.
)5( Slim Laghmani affirme que la faiblesse au niveau des sanctions met en doute l’existence 

des normes en faveur des droits de l’homme et vide en quelque sorte les dispositions 
des différentes conventions de leur sens.

L’effectivité des sanctions des violations des droits fondamentaux, in l’effectivité des droits 
fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, édit. AUPELF-UREF. 
Montréal 1994, pp. 541-553.

)6( يعتبر إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان في 25 يونيو 
للجميع  األساسية  واحلريات  احلقوق  جميع  احترام  بتعزيز  بالوفاء  الدول  التزام  أن   1993
املتعلقة بحقوق اإلنسان ال تقبل أي نقاش، فحقوق  الدولية  ومراعاة وحمايتها وفقا للصكوك 
املسؤولية  هما  وتعزيزها  حمايتها  وإن  بالوالدة  البشر  جميع  يكتسبها  حقوق  هي  اإلنسان 

األولى امللقاة على عاتق احلكومات.
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إلى كون الفرد هو مبثابة شخص تشمله املعايير الدولية بالرعاية واحلماية، وقد 
من  احملفوظ  ومجالها  الدولة  سيادة  وراء  التستر  الدولة  على  العسير  من  يكون 
في  الدولية  اجلماعة  أمام  عاتقها  على  تقع  التي  الدولية  لاللتزامات  التنكر  أجل 

مجملها)7(.

باالمتثال  تقوم  أن  اإلنسان  حلقوق  الدولية  االتفاقيات  في  األطراف  الدول  على  يتعني  ولذلك،   )  7(
لآلليات واللجان املنشأة مبوجب هذه الصكوك لإلشراف على تنفيذها:

- العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية )اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان(.
االقتصادية  احلقوق  )جلنة  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد   -

واالجتماعية والثقافية(.
- االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة(.

- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أو املهينة 
)جلنة مناهضة التعذيب(.

- اتفاقية حقوق الطفل )جلنة حقوق الطفل(.
- االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم )لم يبدأ نفاذها بعد ولم 

تنشأ اللجنة بعد(.
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املطلب األول
تأصيل آليات الرقابة في القانون الدولي

إن احلديث عن اآلليات الرقابية من الناحية القانونية، يعني وجود آليات تعلو عن 
السيادة الوطنية للدول وال يرتبط أمر تطبيقها بإرادتها السياسية، مادامت األسرة 
الدولية قد اعترفـت بهـا ووافقت عليها كإجراءات ال ميكن اإلخالل بها)8( من أجل 
إعمال مبادئ حقوق اإلنسان. إن توافق املجتمع الدولي بشأن وضع آليات رقابية 
حلقوق اإلنسان)9(، يتجاوز تعارض وتشابك املصالح اخلاصة للدول األعضاء)10(، 
فااللتزام باحترام اآلليات الرقابية جتسد تعبيرا عن وجود مصلحة مشتركة داخل 
أقرت  الرقابة  آليات  وفكرة  اإلنسان.  حقوق  بحماية  مرتبطة  اإلنساني  املجتمع 
بوجودها جلنة القانون الدولي التابعة لألمم املتحدة في دورتها األولى عام 1949 
في مشروع إعالن حقوق اإلنسان وواجبات الدول، إذ أعلنت املادة 12 بأنه:“على 
كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها التي تفرضها عليها املعاهدات وغيرها من مصادر 
بأحكام  الواجب  هذا  من  للتحلل  حتتج  أن  لها  وليس  نية،  بحسن  الدولي  القانون 

دستورها أو تشريعها”)11(.

السوفياتي  الفقيه  يؤكد  الرقابة،  آليات  لفكرة  الفقهي  التأصيل  مستوى  وعلى 
الدولي  املستوى  على  اإلنسان  حقوق  باحترام  االلتزام  أساس  أن  على   Tunkin
التي  اللتزامه(  عبد  )امللتزم   pacta sunt servanda املذكورة  الفقهية  القاعدة  هي 
دافع عنها فيما بعد الفقيه Kelsen، واعتبرها مرجعية قانونية لاللتزامات الدولية، 
واإلرادة  الشمولي  التوافق  أن  تعتبر   Pacta sunt servanda الفقهية  فالقاعدة 
حقوق  مبادئ  باحترام  اجلماعي  لاللتزام  القانونية  القوة  أساس  هما  املشتركة 
اإلنسان والعمل على تعزيزها من طرف أعضاء اجلماعة الدولية. ومن ثم فوضع 
دولي  قانوني  نظام  وجود  يعكس  الدولية  االلتزامات  رقابة  آليات  من  مجموعة 
يتوفر على ضوابط حتكم سلوك الدول في مجال حقوق اإلنسان كدعامة أساسية 

)8( Pierre WELL، vers une normativité relative de droit international، RGDIP، 1982، p. 5.
)9( )Nguyen QUOC DINH، Patrick DAILLIER et Alain PELLET، droit international 

public، op.cit، p 347.
)10( Hubert THIERRY، Jean COMBACAU، Serge SUR et Charles VALLE، droit 

international public، op.cit، p79.
    A/925، Supplément no10، 1949، p10 :راجع النص في وثيقة اجلمعية العامة )11(
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لتحقيق السلم واألمن الدوليني)12(.

“امللتزم عبد اللتزامه” ينسجم مع  Tunkin أن مبدأ  الفقيه  وفي هذا اإلطار، يرى 
معيار املصلحة العامة للجماعة الدولية الرتباطها بالنظام القانوني الدولي، فااللتزام 
اجلماعي للخضوع واالمتثال لهذه اآلليات الدولية هو قبول بشكل جماعي لفكرة 
وجود النظام القانوني الدولي الذي يحكم اجلماعة الدولية، ويسمو على املصلحة 

السياسية اخلاصة للدول األطراف. 

إن هذا االجتاه الفقهي هو الذي يفسر دواعي قبول اجلماعة الدولية لوسائل وآليات 
الشأن  هو  كما  الوطني  املستوى  على  الدولية  االتفاقيات  ألحكام  والتنفيذ  الرقابة 
في  األطراف  الدول  أنشأتها  والتي  املتحدة،  األمم  لهيئة  التابعة  للجنة  بالنسبة 
االتفاقيات وتتحمل بشكل أساسي نفقات اللجنة حتى يتسنى ملجموعة من اللجان 
مثل: جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية، جلنة القضاء على التمييز العنصري، 
العمال  حقوق  جلنة  الطفل،  حقوق  جلنة  املرأة،  ضد  التمييز  على  القضاء  جلنة 
واملهاجرين وأسرهم، اللجنة اخلاصة باالختفاء القسري لألشخاص وجلنة حماية 

األشخاص املعوقني، رقابة التزامات الدول األطراف ألحكام االتفاقيات الدولية.

يونيو   7 في  املؤرخ   )42 )د   1235 واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  قرار  مبوجب 
اخلاصة  اآلليات  من  عددا  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم  جلنة  وضعت   1967
الدراسة  أعمال  من  اآلليات  هذه  وتتألف  اإلنسان،  حقوق  انتهاك  ومراقبة  برصد 
أو  بلدان  في  اإلنسان  حقوق  حاالت  عن  إما  عامة  تقارير  وإصدار  واالستعراض 
أقاليم محددة مبوجب والية قطرية، وإما عن حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان في 

أنحاء العالم مبوجب والية موضوعية)13(.

االقتصادي  املجلس  قرار  إلى  نسبة   ”1503 “اإلجراء  السري  اإلجراء  ومبوجب 
القانوني  األساس  يشكل  الذي   1970 مايو   27 املؤرخ  )د48-(   1503 واالجتماعي 
حقوق  وحماية  لتعزيز  الفرعية  للجنة  تابع  خاص  عامل  فريق  يقوم  اآللية،  لهذه 

pacta sunt servanda كأساس لسمو  1969 تعترف صراحة بالقاعدة  )12( إن معاهدة فيينا لعام 
من  االتفاقية  تنفيذ  ضرورة  على  تنص  فاألولى  و27،   26 املادتني  خالل  من  التعاقدي  القانون 
الدول األطراف وفق مبدأ حسن النية، والثانية تؤكد على أنه ال يجوز للدولة الطرف عدم تنفيذ 

االتفاقية بادعاء تعارضها مع مقتضيات التشريع الداخلي.
)13( انظر: ثيقة جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان A/59/2005، ص 45، الفقرتان 182 و 183.
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كان  إن  ما  لتحديد  محاولة  في  الفردية،  العرائض  آالف  بدراسة  سنويا  اإلنسان 
حلقوق  واملوثقة  اجلسيمة  االنتهاكات  من  ومستمرا  منهجيا  “منطا  يبدي  بلد  أي 

اإلنسان”. 

ويجوز  العامة.  جلستها  في  اللجنة  اجتماع  إلى  الُقطرية”  “احلاالت  هذه  وحتال 
عندئذ للجنة حقوق اإلنسان في دورة خاصة يحضرها فقط ممثلو الدول األعضاء 
أن تقرر إنهاء بحث احلالة أو إبقاء البلد املعني حتت املراقبة أو القيام بتحقيق سري 
مبساعدة مقرر خاص أو جلنة مخصصة أو تقرر كتدبير أخير في حالة عدم حتسن 
احلالة أو رفض احلكومة املعنية التعاون معها “أن تعلن احلالة” جديرة باتخاذ قرار 

بشأنها من طرف جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان.

إن العالقة اجلدلية بني حقوق اإلنسان وسيادة الدولة هي إشكالية قدمية)14( أعاقت 
إرساء دعائم احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ودفعت بالصكوك واملواثيق الدولية 
التي تتناول مختلف قضايا حقوق اإلنسان إلى التعامل مع هذه االزدواجية، واألخذ 
بعني االعتبار احلريات العامة للفرد واإلرادة السياسية للدولة كمعيارين أساسيني 

لتحديد نطاق تطبيق القانون الدولي حلقوق اإلنسان)15(.

وقد اسستحضرت صياغة حقوق اإلنسان في التشريع الدولي مراعاة اخلصوصية 
الدولة  سيادة  بني  قانونية  روابط  وخلق  األطراف،  للدول  والثقافية  االجتماعية 

وحماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطني)16(. 

)14(  Voir : J.A CARRILLO SALCED، Droit International ets souveraineté Des Etats، 
RCADI ، 1996.

)15( إن السيادة في عصر التنظيم الدولي ال تتماشى مع النظرة التقليدية القدمية ملفهوم السيادة 
املطلقة. فمع بداية القرن العشرين سار العمل والقضاء والفقه الدولي نحو األخذ بسيادة الدولة 
القانون  وقواعد  النسبية  السيادة  مبدأ  على  تأسيسا  املشروعة  القانونية  الضوابط  حدود  في 
الدولي. وهكذا قد استقر املجتمع الدولي على األخذ حاليا مببدأ السيادة على أّنه: وهي مجموعة 

السلطات التي تتمتع بها الدولة في احلدود التي تقررها القواعد الدولية.
)16( انظر: حامد سلطان، عائشة راتب وصالح الدين عامر، القانون الدولي العام، القاهرة، 1990، 
ص. 721-722 . يقول األب الرومي حلقوق اإلنسان  بفرنسا René Cassin سيكون من الوهم 
االعتقاد بأن حقوق اإلنسان هي جزء من سيادة الدول وسلطانها الداخلي،  من منطلق ما جاء 
لبلوغ  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون   56 املادة  مبقتضى  التزمت  ألنها  املتحدة،  األمم   ميثاق  في 
أهداف املادة 55 ومن جملتها » االحترام العاملي والفعلي حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية 

للجميع«.
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مبدأ  على  تسمو  ورقابية  حمائية  آليات  بوجود  مرتبطة  اإلنسان  حقوق  مسألة  إن 
سيادة الدول، فالدور األول للدولة هو حماية احلقوق الفردية)17( وتنمية شخصية 
اإلنسان، حيث عبرت الدول األعضاء في ميثاق األمم املتحدة على تأكيد إميانها بكرامة 
وقيمة اإلنسان، وقد أقرتاملادة الثالثني من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أقرت بأن 
لن  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  النظم  وتنوع  والتقاليد  املعتقدات  اختالف 
أنه: »ليس  يشكل عائقا يحول دون ضمان حماية حقوق اإلنسان بتنصيصها على 
حق  أي  فرد  أو  جماعة  أو  لدولة  يخول  أنه  على  تأويله  يجوز  نص  اإلعالن  هذا  في 

للقيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم احلقوق واحلريات الواردة فيه«. 

عميقة  دالالت  لها  أن  إال  العاملي،  اإلعالن  من  الثالثني  املادة  إجناز  من  فبالرغم 
اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  تروم  دولية  آليات  وضع  ضرورة  إلى  تنصرف 
للفرد، بصرف النظر عن الدولة التي يكون خاضعاً لواليتها. ففعالية اآلليات الرقابية 
التدابير واإلجراءات  حلقوق اإلنسان ال تنتقص من سيادة الدولة، بل تتكامل مع 

التشريعية والسياسية واالقتصادية حلماية حقوق اإلنسان فوق إقليمها.

إن فعالية وجناعة اآلليات الرقابية تؤكد وجود تضامن فعلي بني الدول األعضاء 
في اجلماعة الدولية من أجل احترام املعايير الدولية حلقوق اإلنسان، داخل إطار 
قانوني دوليا نتيجة الشعور بوجود مصالح مشتركة، تستدعي التعاون واالندماج 

وجتاوز مختلف التناقضات التي تؤدي إلى تصدع األسرة الدولية. 
وهذه املصلحة املشتركة عبرت عنها الدول من خالل التزاماتها الدولية)18(، خصوصا 

)17( يرى الفقيه Grotius بأن االعتراف بحقوق اإلنسان يفترض النظر إلى الشخص بشكل مستقل عن 
الدولة التي ينتمي إليها، وعلى الناس إدراك أنهم ولدوا ليعيشوا بشكل جماعي داخل عائلة الشعوب.

انظر: منشورات األمم املتحدة، سلسلة الدراسات، العدد 3، نيويورك 1990، ص 77.
في  الدول  التزامات  أهمية  على   1976 عام  اإلنسان  حقوق  جلنة  أشغال  أثناء   Pal الفقيه  أكد   )18(
ومبادئ  وأهداف  يتفق  ال  موضوعها  كان  إذا  باطلة،  تعد  معاهدة  أي  بأن  املتحدة  األمم  ميثاق  
األمم املتحدة واستدل هذا االجتاه الفقهي بأحكام املادة 103 للتأكيد على إلزامية املبادئ القانونية 
املنصوص عليها في امليثاق: » في حالة خالف بني التزامات أعضاء األمم املتحدة وفقا لهذا امليثاق 
وبني التزامهم وفقاً ألي اتفاق دولي آخر، فإن األولى تتمتع باألفضلية «. لهذا يقول هذا االجتاه 
الفقهي، بأن كل املبادئ القانونية التي تعرض إليها ميثاق األمم املتحدة كمبدأ عدم التدخل وعدم 
اللجوء إلى القوة واملساواة في السيادة وحماية حقوق اإلنسان وحق الشعوب في تقرير املصير 
تأخذ قوتها القانونية وطابعها اإللزامي من مقتضيات املادة 103، حيث ال متلك الدول أن تتفق 

على خالف أحكام امليثاق األممي فيما تبرمه من معاهدات بينها وإال اعتبرت معاهداتها باطلة.
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في ميثاق األمم املتحدة، حيث اعترفت بقبولها في ديباجة ميثاق األمم املتحدة بأن 
تكفل مبادئ حقوق اإلنسان من أجل احلفاظ على السلم واألمن الدوليني، وترتب 
ووضع  اإلنسان،  حقوق  بحماية  القانونية  الناحية  من  الدول  التزامات  ذلك  على 

مسؤوليتها محل املساءلة الدولية أمام اجلماعة الدولية في مجملها.

التي تسهم بنفسها  الدول هي  أن  الرقابية هو  اآلليات  االلتزام في  ويكمن أساس 
بها  اإلخالل  وعدم  االعتراف  طريق  عن  القواعد  لهذه  اإللزامية  طابع  إعطاء  في 
أعضاء  للدول  الشارعة  لإلدارة  ثمرة  هي  ثم  ومن  الدولية،  املعاهدات  إبرام  أثناء 
اجلماعة الدولية. لذلك فإن قيام دولة بانتهاك هذه اآلليات الرقابية قد يتناقض مع 
مصلحتها اخلاصة في حماية حقوق اإلنسان ملواطنيها، وتقوم في نهاية املطاف 
لعقوبات  يعرضها  قد  ما  وهو  الدولية،  لألسرة  املشتركة  العامة  املصلحة  بتهديد 

وضغوطات سياسية واقتصادية من طرف املنتظم الدولي.

فالدول ذاتها هي التي تضع هذه اآلليات الرقابية عن طريق إرادتها الشارعة وتسهم 
في إعطائها طابع اإللزامية، وفي نفس الوقت هي املخاطبة بها ألنها حتكم سلوكها 
التشكيك  بأن  القول،  إلى  يحيل  ما  وذلك  إقليمها.  داخل  مواطنيها  مع  التعامل  في 
الدولي  املجتمع  مادام  وارد  أمر  هو  اإلنسان  حلقوق  الرقابية  اآلليات  إلزامية  في 
الدول  وإجبار  اآلليات  هذه  إلزامية  ضمان  على  تسهر  قانونية  أجهزة  على  يتوفر 
واحترامهم  الدولية  اجلماعة  أعضاء  فانضباط  اجلزاء،  بواسطة  لها  االمتثال  على 
لآلليات الرقابية ينبع من القوة القانونية، كقواعد سلوك تخاطب الدول باقترانها 

باجلزاء كمتمم لفكرة اإللزام)19(. 

)19( Pierre-Marie DUPUY، les considérations élémentaires d’humanité dans                            
la jurisprudence de la C.I.J، in Mélanges offerts à Nicolas Valticos، édit. Pédone، 
Paris 1999، pp. 117-130.
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املطلب الثاني
تقارير املنظمات احلقوقية الدولية والوطنية

مبوجب املادة )13( من ميثاق األمم املتحدة، فإن إحدى وظائف األمم املتحدة تتمثل 
امليادين  في  الدولي  التعاون  إمناء  بقصد  توصيات  وتقدمي  دراسات  وضع  في 
حتقيق  على  واإلعانة  والصحة  والتعليمية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
أو  اجلنس  في  بينهم  متييز  بال  كافة  للناس  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق 

اللغة أو الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء«.

االتفاقيات  صياغة  في  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  دور  على  النظر  وبصرف 
الدولية حلقوق اإلنسان، فهي تنشئ العديد من الهيئات لرقابة االلتزامات الدولية 
ذات الصلة واللجان التابعة لها والتي تختص بإعداد التقارير كآلية من آليات الرقابة 

وتلقي الشكاوى والبالغات وتقدمي التوصيات. 

ولهذا الغرض فاجلمعية العامة تعتمد على جهازين ملساعدتها على هذا الدور وهما:

األمانة العامة لألمم املتحدة:
ولها دور أساسي كآلية من آليات إعداد مواثيق حقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذها، 
احلماية.  وإجراءات  تدابير  واتخاذ  االنتهاكات  بشأن  والبالغات  الشكاوى  وتلقي 
ولألمانة العامة لألمم املتحدة مركز خاص حلقوق اإلنسان يقع في جنيف بسويسرا 
يعمل حتت إشراف أمني عام مساعد حلقوق اإلنسان، فضال على أن املكتب ميثل 

امتدادا للمركز في نيويورك حيث املقر الرئيسي لألمني العام.

ويقوم مركز حقوق اإلنسان بنشاط رئيسي في مساعدة اجلمعية العامة واملجلس 
بالتحضير  يتعلق  ما  كل  في  اإلنسان  حقوق  ومجلس  واالجتماعي  االقتصادي 
آلية  منظومة  في  اإلدارية  باألعمال  والقيام  اإلنسان  حقوق  ومواثيق  إلعالنات 
حقوق اإلنسان، وحتال الشكاوى املقدمة من األفراد واجلماعات إلى مركز حقوق 
املركز  ولدى  ومتابعتها،  لبحثها  للمختصني  يوجهها  حيث  جنيف  في  اإلنسان 
أقسام وإدارات للقيام بخدمة حقوق اإلنسان الرئيسية واللجنة الفرعية ملنع التمييز 
وحماية األقليات، واللجنة املعنية بحقوق اإلنسان املنبثقة عن العهد الدولي للحقوق 
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املدنية والسياسية واللجنة األخرى املنبثقة عن العهد الدولي للحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، وجلنة مناهضة التعذيب...الخ. ويتابع املركز تنفيذ حقوق 
اإلنسان على مختلف املجاالت، ويعد دراسات وتقارير في هذا الصدد، وله نشرات 

عديدة في ذلك.

املفوض السامي حلقوق اإلنسان: 
وهو أحد آليات حقوق اإلنسان باألمم املتحدة، وقد أنشئ بقرار اجلمعية العامة في 
20 ديسمبر 1993 بناء على اقتراح من مؤمتر فيينا حلقوق اإلنسان في يونيو 1993. 
ويتولى اإلشراف على مركز األمم املتحدة حلقوق اإلنسان في جنيف ونيويورك، 
به  خاص  وظيفي  جهاز  عن  فضال  الدولية  املنظمة  في  العاملة  الفروع  وجميع 
ملساعدته في نشاطاته الواسعة على مستوى العالم بوصفه الفاعل األساسي في 
تنشيط حركة حقوق اإلنسان بجهوده الدبلوماسية في االتصاالت برؤساء الدول 
واحلكومات والوزراء املعنيني لتطبيق معايير األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، فضال 
عن نشاطه الواسع مع املنظمات غير احلكومية حلقوق اإلنسان. فهو املنسق العام 
السامي  املفوض  املتحدة، ويعمل  اإلنسان باسم األمم  أوجه نشاط حقوق  جلميع 
االقتصادي  واملجلس  العامة  واجلمعية  املتحدة  لألمم  العام  األمني  إشراف  حتت 
واالجتماعي وجلنة حقوق اإلنسان. ويقدم توصياته لهذا اجلهات من أجل تنمية 

وترقية احترام حقوق اإلنسان)20(.
لقد حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في القرار 141/48 وظيفة املفوض السامي 
حلقوق اإلنسان باعتباره »وكيل األمني العام املسؤول عن أنشطة األمم املتحدة في 

ميدان حقوق اإلنسان«، والتي تتجلى في جملة من املهام تتمثل في:

توفير اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية واملالية في ميدان حقوق اإلنسان. - 
إزالة العقبات أمام اإلعمال الفعلي حلقوق اإلنسان ومناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان. - 

إجراء احلوار مع احلكومات بغية تأمني االحترام حلقوق اإلنسان. - 
إقامة التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق اإلنسان. - 

ترشيد أجهزة األمم املتحدة في ميدان حقوق اإلنسان. - 
)20 ( انظر: الشافعي حمد بشير، قانون اإلنسان، منشأة املعارف، الطبعة اخلامسة، اإلسكندرية، 

2009،  ص 306-305.
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ويبدو أن مهام املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تروم توفير الدعم لهيئات رصد 
االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان واآلليات اخلاصة من أجل إدماج معايير حقوق 

اإلنسان في مجال احلماية الوطنية حلقوق اإلنسان من طرف الدول األطراف)21(.

وميكن تقسيم التقارير إلى ثالث مجموعات)22(:
اإلطار  ودراسة  حتليل  تروم  والتي  األولية  بالتقارير  تتعلق  األولى  املجموعة 
البنية  تهيئة  مستوى  ومعرفة  الدولة  في  اإلنسان  حقوق  ألوضاع  القانوني 
التشريعية واملؤسساتية إلعمال املعايير الدولية حلقوق اإلنسان كمنطلق أساسي 
االمتثال  مجال  في  احملرز  التقدم  لقياس  الدورية  التقارير  في  إليه  الرجوع  ميكن 

لآلليات الدولية.

االلتزامات  مبضمون  تقترن  والتي  الدورية  بالتقارير  تتعلق  الثانية  املجموعة 
واملعايير  املقتضيات  تطبيق  مدى  مبعرفة  املعني  واجلهاز  لآللية  وتسمح  الدولية 
وحماية  لتعزيز  واإلجرائية  التشريعية  والتدابير  الدولية  االتفاقيات  في  الواردة 
حقوق اإلنسان. كما أن التقارير الدورية تكشف عن مدى جتاوب الدول األطراف 
مع التوصيات واملالحظات املقدمة من طرف اآللية أو اجلهاز في التقارير السابقة.

املجموعة الثالثة تعنى بالتقارير اإلضافية أو التكميلية والتي ميكن اللجوء إليها 
من طرف اآللية أو اجلهاز وأيضا من طرف الدولة من أجل إعطاء معلومات إضافية 
أو تكميلية حول موضوع أو قضية معينة لم ترد في التقارير الدورية أو معلومات 

عن موقف طارئ له عالقة مبجال معني في حقوق اإلنسان.

ويعود الفضل في تطور آلية التقارير بدرجة كبيرة إلى منظمة العمل الدولية التي 
الدول  تلزم  حيث  األساسي،  نظامها  مبوجب  اآللية  هذه  إلى  بالغة  أهمية  منحت 
واإلجراءات  التدابير  تنفيذ  عن  دائم  بشكل  الدورية  التقارير  بتقدمي  األطراف 
املنصوص عليها في االتفاقيات ذات الصلة، وأيضا تقدمي التقارير التكميلية حول 
بعض القضايا واملجاالت التي حتددها منظمة العمل الدولية. وميكن لنقابات أرباب 
الدولية  باالتفاقيات  املعنية  الثالثية  للجنة  موازية  تقارير  تقدمي  والعمال  العمل 

)21 ( دليل البرملانيني في حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 40.
النهضة  دار  املتحدة،  األمم  إطار  اإلنسان في  أحمد زناتي، حماية حقوق  انظر: عصام محمد   )22(

العربية، القاهرة، 1995، ص 185.
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ذات الصلة حول تطبيق الدول األطراف للمعايير الدولية)23(. لذلك فنظام التقارير 
أن  حيث  اآللية،  هذه  تطوير  في  ساهم  الدولية  العمل  منظمة  باتفاقيات  اخلاص 
نوفمبر  في  الصادر  الدولية  العمل  منظمة  قرار  مبوجب  اخلبراء  جلنة  مسؤولية 
االتفاقيات  مقتضيات  وتطبيق  احترام  فحص  مهمة  على  فقط  تقتصر  ال   1976
ذات الصلة، وإمنا يسري اختصاصها على أحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تندرج في مجال احلقوق املتعلقة مبنظمة 

العمل الدولية)24(.
لقد أسهمت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التي تشكلت مبوجب الفصل )28( من 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية في وضع مجموعة من املعايير 
في قرارها بشأن دورية التقارير التي يجب على الدول األطراف االلتزام بها أثناء 

إعداد التقارير وتتجلى فيما يلي)25(:

الفعلي  اإلعمال  أجل  من  املتخذة  والتشريعية  الدستورية  الضمانات  حتديد   -
للحقوق الواردة في العهد.

الفعلي  املتخذة من طرف احملاكم لإلعمال  القضائية  التدابير واملساطر  - حتديد 
للحقوق الواردة في العهد.

حلماية  الوطنية  الهيئات  عليها  تتوفر  التي  واالختصاصات  السلطات  حتديد   -
جبر  وأشكال  األفراد  عليها  يتوفر  التي  االنتصاف  وسبل  اإلنسان،  حقوق 

األضرار والتعويض في حالة تعرضهم إلى اخلروقات.
احترام  أجل  الدول من  بها  قامت  التي  للمنجزات  إعداد دراسة عميقة ودقيقة   -
حقوق  مجال  في  املتخذة  التشريعية  اإلصالحات  تتضمن  اإلنسان  حقوق 
األساسية  احلريات  احترام  مبجال  املرتبطة  القانونية  والقيود  اإلنسان 

واملعوقات والصعوبات التي تواجهها الدول في مجال حقوق اإلنسان.

العربية،  النهضة  دار  اإلنسان،  حلقوق  الدولية  احلماية  آليات  خليل،  إبراهيم  مصطفى  نبيل   )23(
القاهرة، 2005، ص 436.

)24( قامت منظمة العمل الدولية مبناسبة املؤمتر اخلمسني عام 1969 بدراسة التقارير احلكومية من 
الدولية ذات الصلة  العمل  اتفاقيات منظمة  اتفاقية من  طرف جلنة اخلبراء بشأن سبعة عشرة 

مبجاالت حقوق اإلنسان.
)25 ( عمر بندورو، مدخل إلى دراسات حقوق اإلنسان واحلريات العامة، الرباط، 1998، ص. 43.
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وجتب اإلشارة، إلى أن العديد من االتفاقيات الدولية تتضمن مسطرة التقارير من 
أجل رقابة مدى احترام الدول األطراف اللتزاماتها املتعلقة باتخاذ التدابير التشريعية 
واإلدارية والقضائية لضمان احترام احلقوق الواردة في هذه االتفاقيات)26( ونذكر 

منها:
- االتفاقية والبروتوكول املتعلقان باالسترقاق لسنة 53/1926 )املادة 7(

 1956 - االتفاقية التكميلية املتعلقة بإلغاء االسترقاق واألعمال املشابهة لها لسنة 
)املادة 8(

- االتفاقية من أجل معاقبة سلوك واستغالل ألغراض الدعارة لسنة 1949 )املادة 21(
 )1967 و   1951( الالجئني  بوضع  املتعلقان  االختياري  والبروتوكول  االتفاقية   -

)املادتان 35 و36 من االتفاقية واملادتان 2 و3 من البروتوكول(
- االتفاقية املتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز لسنة 1965 )املادة 9(

- االتفاقية ضد التمييز في ميدان التعليم لسنة 1960 )املادة 7(
 1966 الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة  العهد   -

)املادتان 16 و17(
- العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لسنة 1966 )املادة 40(

- االتفاقية الدولية اخلاصة بقمع جرمية التمييز العنصري واملعاقبة عليها لسنة 
1973 )املادة 7(

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لسنة 1979 )املادة 18(
وجتب اإلشارة إلى أنه بالرغم من غياب نص صريح يؤكد على دور املنظمات غير 
كآلية  اإلنسان  بحقوق  املعنية  اللجنة  أن  إال  التقرير،  آلية  إجراءات  في  احلكومية 
إشرافية لفحص التقارير)27( مبوجب العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية تعطي 

املدنية والسياسية هو  الدولي للحقوق  العهد  التقارير في  آلية  الرئيسي من وضع  الهدف  )26(  إن 
االستثناء  أو  الطوارئ  حاالت  في  مراعاتها  الواجب  املشروعية  وضوابط  بأحكام  االلتزام 
الدول األطراف وراءها من أجل تعليق مسألة احترام وتطبيق احلقوق  واحليلولة دون اختباء 

واحلريات الواردة
)27( نبيل مصطفى إبراهيم خليل، مرجع سابق، ص 479.
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أهمية بالغة ملكانة املنظمات غير احلكومية في منح النجاعة آللية التقارير. فاملعلومات 
غير  املنظمات  تعدها  التي  املضادة  التقارير  أو  املوازية  التقارير  عليها  تتوفر  التي 
عن  الصادرة  الرسمية  التقارير  وفحص  لتقييم  أساسية  مرجعية  تعد  احلكومية 
الدول األطراف، وتسمح للجهاز املعني بإثارة مجموعة من القضايا التي تستدعي 

طرح األسئلة وطلب تفسيرات حول املعلومات غير الصحيحة أو غير الدقيقة.

وعلى هذا األساس، فاملنظمات غير احلكومية تؤدي دورا أساسيا في آلية التقارير 
تتجلى في املجاالت اآلتية:

املعايير  إعمال  ومدى  الرسمية  التقارير  تقييم  على  اآللية  أو  اجلهاز  مساعدة   -
الدولية؛

- املساهمة في تقييم التزامات الدول األطراف
- إبداء الرأي والتعليق بشأن التوصيات واملالحظات)28(.

 56 الدورة  في   75/2000 القرار  اإلنسان  حقوق  جلنة  أصدرت  آخر،  جانب  ومن 
من  تؤكد  اإلنسان)29(،  بحقوق  املتعلقة  الدولية  للصكوك  الفعال  التنفيذ  بشأن 
خالله على أن التنفيذ الفعال لاللتزامات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، هو أمر 
ذو أهمية ويستند إلى عملية تقدمي التقارير التي ينبغي أن تستكمل مبعلومات من 
جميع املصادر ذات الصلة يتقاسمها جميع األطراف املهتمني، وذلك من خالل اتباع 

اإلجراءات اآلتية:

االستنتاجات  وحتليل  دراسة  على  املعاهدات  مبوجب  املنشأة  الهيئات  تشجيع   -
والتوصيات ذات الصلة الواردة في التقارير. 

)28(  أقدمت بعض الدول على إشراك املنظمات غير احلكومية بشكل مباشر في إعداد التقارير: فقد 
أبلغت النرويج عن إنشاء جلنة استشارية حكومية حلقوق اإلنسان تتألف من أعضاء من البرملان 
وممثلني عن الوزارات احلكومية، ومنظمات غير حكومية وباحثني في مجال حقوق اإلنسان، 
تتيح  وهي  والتنسيق،  وللتشاور  املعلومات  جلمع  آلية  العملية  الناحية  من  اللجنة  هذه  وتعتبر 
مشتركة  جلنة  إنشاء  عن  إيطاليا  أبلغت  كما  اآلراء.  تبادل  احلكومية  غير  وللمنظمات  للحكومة 
بني املنظمات غير احلكومية والوزارات املعنية بحقوق اإلنسان إلعداد جميع التقارير املقدمة في 

إطار معاهدات حقوق اإلنسان التي صادقت عليها الدولة.
ورد في املرجع السابق، ص 478.

E/ اعتمدت في اجللسة 66 املنعقدة في 26 أبريل 2000. )29( وثيقة األمم املتحدة 2000/23 
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- تبسيط إجراءات تقدمي التقارير، وترشيدها، وجعلها أكثر شفافية، وحتسينها 
كاهل  عن  التقارير  تقدمي  عبء  من  عموما  والتخفيف  بنوعيتها،  املساس  دون 
من  محدودة  مجموعة  على  التقارير  تركيز  باقتراح  وذلك  األطراف،  الدول 
بشكل  املتعلقة  العامة  التوجيهية  املبادئ  بني  املواءمة  فرص  وفي  املواضيع، 
تقدميها  موعد  فات  التي  التقارير  بني  اجلمع  وإمكانية  ومضمونها،  التقارير 

وحتديد مواعيد النظر في التقارير، وأساليب عمل تلك الهيئات؛
- حث الدول األطراف على بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها بتقدمي التقارير 

مبوجب صكوك األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان؛
- مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها مبقتضى هذه الصكوك، مبا في ذلك إعداد 

تقاريرها األولية، من خالل إتباع اإلجراءات اآلتية:)30(
- دعوة الدول األطراف التي لم تقدم تقاريرها األولية مبوجب صكوك األمم املتحدة 
لهذا  التقنية  املساعدة  من  الضرورة،  عند  االستفادة،  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 

الغرض؛ 
- تشجيع الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان على مواصلة تعيني 
إمكانيات محددة للمساعدة التقنية التي ستقدم بناء على طلب الدولة املعنية، في 
سياق عملها العادي الستعراض التقارير الدورية املقدمة من الدول األطراف، 
وتشجيع الدول األطراف على دراسة وحتليل املالحظات اخلتامية لهذه الهيئات 

عند حتديد احتياجاتها من املساعدة التقنية؛
- حث كل طرف معني بتقرير إحدى الهيئات على ترجمة النص الكامل للمالحظات 
إقليمها،  في  وإتاحته  نشره  وعلى  تقريرها،  على  الهيئة  أبدتها  التي  اخلتامية 

واحلرص على املتابعة الوافية لتلك املالحظات؛
- الترحيب باملساهمة التي تقدمها الوكاالت املتخصصة وغيرها من هيئات األمم 

)30( Le mécanisme des rapports est un mécanisme de protection des droits de l’homme 
qui est développé dans le cadre de l’ONU، pour examiner les situations des droits de 
l’homme، il peut déboucher à une enquête sur place، qui ne peut être toutefois menée 
qu’avec l’accord et la collaboration de l’Etat concerné. La plus grande faiblesse de cette 
procédure tient à ce que les membres des commissions agissent sur instructions de 
leurs gouvernements et dont les prises de position sont largement influencées par des 
considérations politiques. - Voir : Danièle Lochak، op.cit، p.68.
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اخلاصة،  إجراءاتها  فيها  مبا  اإلنسان،  حقوق  جلنة  أقسام  ومختلف  املتحدة 
واللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، واملفوضية السامية، ورؤساء 
استكشاف  مواصلة  على  اإلنسان،  حقوق  معاهدات  مبوجب  املنشأة  الهيئات 
وتدفق  االتصال  سبل  وحتسني  بينها،  فيما  التعاون  لتكثيف  محددة  تدابير 
جتنب  خالل  من  وذلك  عمل  من  تقدمه  ما  جودة  حتسني  لزيادة  املعلومات 

االزدواج الذي ال داعي له؛
- االعتراف بالدور املهم الذي تؤديه املنظمات غير احلكومية في جميع أنحاء العالم 
من أجل التنفيذ الفعال لكافة صكوك حقوق اإلنسان، وتشجيع تبادل املعلومات 

بني الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان وهذه املنظمات؛
املنشأة مبوجب معاهدات حقوق  الهيئات  بانتخاب أعضاء  يتعلق  التذكير، فيما   -
اإلنسان، بأهمية إيالء اعتبار للتوزيع اجلغرافي العادل والتوازن بني اجلنسني 

بصدد العضوية، ومتثيل النظم القانونية الرئيسية.
اإلنسان  حقوق  إعمال  رقابة  في  الدولية  التقارير  دور  أن  على  اللجنة  كدت  أ  كما 

يتجلى في اجلوانب اآلتية:
مقتضيات  تنفيذ  مراقبة  جلنة  أمام  األعضاء  الدول  طرف  من  التقارير  تقدمي   -
اتخذتها  التي  واإلجراءات  التدابير  تتضمن  عليها  املصادق  الدولية  االتفاقيات 
حول  األسئلة  لطرح  أرضية  تشكل  التي  الصلة  ذات  اإلنسان  حقوق  إلعمال 
أجل  من  واملالحظات  التوصيات  وتقدمي  الدول  من  التوضيح  تستحق  قضايا 

تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها.
- تقوم جلان تقصي احلقائق أو املقررون اخلاصون أو مجموعات العمل اخلاصة 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بشأن  املنجزة  التقارير  بدراسة  الغاية  لهذه  املنتدبة 
وحتديد املسؤوليات املرتبطة بارتكاب هذه اخلروقات ومعرفة أسباب ارتكابها.
- اطالع املجتمع الدولي على حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان وإتاحة الفرصة لفتح 

احلوار بني الدول بشأنها وتقدمي التوصيات واملالحظات للدولة املعنية.
االتهامات  عن  الرد  لتقارير  اإلنسان  حقوق  بانتهاكات  املعنية  الدول  تقدمي   -
تنفيذ  التي حتول دون  إليها واملعوقات والصعوبات  التي وجهت  واملالحظات 

املقتضيات التي التزمت بها.
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املطلب الثالث
L’Ombudsman املؤسسات الوطنية

تقوم املؤسسات الوطنية بدور أساسي في إطار تعزيز وحماية حقوق اإلنسان، 
والتحقيق  اإلنسان  حقوق  خروقات  مجال  في  املواطنني  شكاوى  تلقي  خالل  من 
التقارير  ونشر  االنتهاكات  هذه  ملعاجلة  واإلجراءات  التدابير  واقتراح  بشأنها 

وتعميمها من أجل النهوض بحقوق اإلنسان في البلد.

في  النور  رأت  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الوطنية  الهئيات  أن  إلى  اإلشارة  جتب 
الدول االسكندينافية وتسمى Ombudsman حيث تقوم بدور الوسيط بني الدولة 
بالرقابة  للقيام  تؤهلها  التي  املقومات  مبجموعة  تتمتع  ذلك  أجل  ومن  والشعب، 
أعمال حقوق اإلنسان والتي تتجسد في االستقاللية واحلياد والصالحيات  على 
الواسعة للتحقيق في االنتهاكات وإصدار التقارير وتعميمها داخل البلد وضمانات 
وتشكل  والتخويف)31(.  والترهيب  الضغط  أشكال  جميع  من  اعضائها  حماية 
الوطنية  للهيئات  تتوفر عليها  التي  للسلطات  األساسية  املرجعية  الدولية،  املعايير 

Ombudsman من أجل القيام بدور الرقابة في مجال حقوق اإلنسان.

يتبني أن معايير األمم املتحدة عاجلت حتديد املجال الوظيفي للمؤسسات الوطنية 
دقيق  تعريف  وجود  عدم  بشأن  احلاصل  الفراغ  وجتاوزت  اإلنسان  حلقوق 
الصعيد  على  مؤسسة  أي  يشمل  مفاهيمي  إطار  بوضع  الوطنية  للمؤسسات 

الوطني لها تأثير مباشر أو غير مباشر في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها)32(.

)31( La figure par excellence d’une institution par excellence d’une institution 
efficace de la défense des droits de l’homme est l’Ombudsman suédois, chargé 
de veiller au respect des lois et réglements et au fonctionnement régulier 
des services publics. Il protège les citoyens contre les atteintes aux libertés 
individuelles commises par l’administration ou les tribunaux. L’institution de 
l’Ombudsman a d’abord été immitée par les autres pays scandinaves, avant 
d’essaimer dans l’ensemble des démocraties libérales : Protecteur du citoyen 
au Canada, Défenseur du peuple en Espagne, Avocat du peuple en Autriche, 
Défenseur des enfants en France, Défenseur des Droits civiques en Pologne. 
Pour plus de détail, voir: Danièle Lochak, op.cit, p.66 .

جنيف،  املتحدة،  األمم  منشورات  اإلنسان،  حقوق  مركز  اإلنسان،  حقوق  مؤسسات  انظر:   )32(
1995، ص 18.
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املؤسسات  مفهوم  لتحديد  أساسية  مرجعية   1991 لعام  باريس  مبادئ  ومتثل 
الوطنية ودورها االستشاري في مجال حقوق اإلنسان، واعتبرت مبادئ باريس 
أو  الدستور  بحكم  منشأة  هيئة  هي  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الوطنية  املؤسسة 
مبقتضى القانون ألداء وظائف معينة في حقوق اإلنسان، وقد قررت جلنة حقوق 
اإلنسان، قبل ذلك وحتديدا في عام 1978 وضع مبادئ إرشادية من أجل تشكيل 
وحتديد املجال الوظيفي للمؤسسات الوطنية مبناسبة انعقاد حلقة دراسية حول 
دور املؤسسات الوطنية في التنفيذ الفعال للمعايير الدولية حلقوق اإلنسان، وتروم 

املبادئ اإلرشادية لتحديد دور املؤسسات الوطنية في حتقيق األهداف اآلتية)33(:

؛ أن تعمل كمصدر تستقي منه حكومة البلد وشعبه املعلومات عن حقوق اإلنسان -
أن تساعد في تثقيف الرأي العام وتوعيته بحقوق اإلنسان واحترامها؛ - 

في  احلكومة  ترغب  قد  اإلنسان  بحقوق  تتعلق  معينة  حالة  أي  في  تنظر  أن  - 
إحالتها إليها، وأن تتدبر فيها وتتقدم بتوصيات بشأنها؛

أن تقدم املشورة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان حتيلها احلكومة؛ - 
أن تدرس وضع التشريعات والقرارات القضائية والترتيبات اإلدارية اخلاصة  - 
بتعزيز حقوق اإلنسان، وأن تبقيها قيد االستعراض، وأن تعد تقارير عن هذه 

األمور إلى السلطات املختصة؛
أن تؤدي أي وظيفة أخرى قد ترغب احلكومة في أن تعهد إليها بها فيما يتصل  - 
بواجبات الدولة مبوجب صكوك دولية في مجال حقوق اإلنسان تكون الدول 

طرفاً فيها؛

وفيما يتعلق بهيكل املؤسسات توصي اإلرشادات بأنه ينبغي لها:

تدخل  وبذلك  الدول،  من  واسعا  مستعرضا  قطاعا  تشكيلها  في  تعكس  أن  - 
جميع أطراف السكان إلى عملية صنع القرار فيما يتعلق بحقوق اإلنسان؛

أفراد  من  فرد  ألي  متاحة  إليها  الوصول  سبل  تكون  وأن  بانتظام،  تعمل -  أن 
اجلمهور أو أي سلطة عامة؛

) 33(  مرجع سابق، ص 19.
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إقليمية  أو  محلية  استشارية  أجهزة  املالئمة،  احلاالت  في  لديها،  يكون  أن  -
ملساعدتها في تصريف وظائفها.

وكما سبق اإلشارة إلى ذلك، فلجنة حقوق اإلنسان عقدت بباريس في الفترة ما بني 
7 و9 أكتوبر 1991 )34( دورة دراسية حول دور املؤسسات الوطنية واإلقليمية في 
مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان والتعاون مع هياكل ووكاالت األمم املتحدة، 
وقد أقرت جلنة حقوق اإلنسان استنتاجاتها في القرار 54/1992 باعتبارها املبادئ 
املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية )مبادئ باريس(، واعتمدتها فيما بعد اجلمعية 
أنه  املبادئ  وتؤكد   ،1992 ديسمبر   20 في  املؤرخ   124/48 قرارها  في  العامة 
يتعني أن يعهد إلى املؤسسات الوطنية دور تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها وأن 
تعطى والية واسعة بقدر اإلمكان ومنصوص عليها بوضوح في أحد النصوص 

الدستورية أو التشريعية.

مهام  تتمثل   1978 في  وضعت  التي  لإلرشادات  التكميلية  املبادئ  لهذه  ووفقا 
ووظائف املؤسسة الوطنية في املسؤوليات التالية:

بحقوق  املتعلقة  املسائل  جميع  بشأن  وتقارير  ومقترحات  توصيات  تقدمي  - 
اإلنسان )مبا في ذلك األحكام التشريعية واإلدارية وأية حالة النتهاك حقوق 

اإلنسان( إلى احلكومة والبرملان وأي جهاز مختص آخر؛
اإلنسان  حقوق  ومعايير  الوطنية  واملمارسات  القوانني  بني  املواءمة  تعزيز  - 

الدولية؛
تشجيع التصديق على معايير حقوق اإلنسان وتنفيذها؛ - 

املساهمة في عملية تقدمي التقارير مبقتضى الصكوك الدولية؛ - 
املساعدة في وضع وتنفيذ البرامج املتعلقة بتدريس حقوق اإلنسان والبحوث  - 
اإلعالم  طريق  عن  اإلنسان  بحقوق  اجلمهور  وعي  وزيادة  بها،  املتصلة 

والتثقيف؛
في  الوطنية  واملؤسسات  اإلقليمية  واملؤسسات  املتحدة  األمم  مع  التعاون  - 

البلدان األخرى.

 1  43  /1991/E/CN 4 :34(  انظر: وثيقة األمم املتحدة (
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الوطنية تتحمل مسؤولية تلقي شكاوى األفراد  املبادئ بأن املؤسسات  كما تؤكد 
بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان والتصرف إزاءها. وتنص املبادئ على أنه يجوز 

أن تستند وظائف املؤسسات الوطنية في هذا الصدد إلى املبادئ التالية:
التماس التسوية الودية للمسألة عن طريق التوفيق أو القرارات امللزمة أو غير  - 

ذلك من الوسائل؛
إخطار مقدم االلتماس بحقوقه وبسبل االنتصاف املتاحة له، وتيسير وصوله  - 

إليها؛
االستماع إلى الشكاوى أو إحالتها إلى السلطة املختصة؛ - 

بشأن  مقترحات  تقدمي  ذلك  في  مبا  املختصة،  السلطات  إلى  توصيات  تقدمي  - 
إثبات  حرية  تعرقل  التي  اإلدارية  املمارسات  أو  األنظمة  أو  القوانني  تعديل 

احلقوق)35(.
لعام  اإلنسان  حلقوق  العاملي  للمؤمتر  التحضيري  اللقاء  أسفر  آخر،  جانب  ومن 
1993 عن تنظيم اجتماع للمؤسسات الوطنية بشكل مواٍز ألشغال املؤمتر، والذي 
اإلنسان،  حقوق  مجال  في  الوطنية  املؤسسات  ومقاصد  أهداف  موضوع  تناول 
الوطنية  املؤسسات  لتقوية  األساسية  بالشروط  ترتبط  قضايا  على  عرَّج  وأيضا 

كآلية رقابية داخلية اللتزامات الدولة في مجال حقوق اإلنسان.

املبادئ  العاملي مجموعة من  املؤمتر  اعتمده  الذي  وأكد إعالن وبرنامج عمل فيينا 
تقوية  تروم  والتي  الوطنية  املؤسسات  ووظائف  باختصاصات  املتعلقة  الهامة 
»الدور املهم والبناء الذي تؤديه املؤسسات الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق 
اإلنسان، وخاصة بحكم ما تؤديه من وظيفة استشارية لدى السلطات املختصة، 
حقوق  عن  املعلومات  نشر  وفي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عالج  في  دور  ومن 

اإلنسان والتعليم في مجال حقوق اإلنسان«)36(.

سلسلة  وحمايتها،  اإلنسان  حقوق  لتعزيز  الوطنية  املؤسسات  وتقوية  إنشاء  دليل  انظر،   )35(
التدريب املهني رقم 4، منشورات األمم املتحدة، جنيف، 1995.

) 36( عقدت حلقة التدارس الدولية الثانية بشأن املؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
في تونس في الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 1993، وجمعت ما بني ممثلي أكثر من 28 مؤسسة 
الدولة  بني  العالقات  بينها  من  األهمية  ذات  املواضيع  من  عددا  املشتركون  وناقش  وطنية. 

واملؤسسات الوطنية.
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كما دعا املؤمتر العاملي احلكومات إلى تقوية املؤسسات الوطنية، وأوصى بتدعيم 
أنشطة وبرامج األمم املتحدة لتتمكن من تلبية الطلبات املقدمة من الدول للحصول 
على املساعدة في إنشاء أو تقوية املؤسسات الوطنية، وشجع على التعاون فيما بني 
املؤسسات الوطنية، السيما عن طريق تبادل املعلومات واخلبرة، وكذلك عن طريق 
تعقد  بأن  الشأن  هذا  في  وأوصى  املتحدة،  واألمم  اإلقليمية  املنظمات  مع  التعاون 
اجتماعات دورية بني ممثلي املؤسسات الوطنية حتت رعاية مركز حقوق اإلنسان 

من أجل تبادل اخلبرة وفحص السبل والوسائل اخلاصة بتحسني آلياتها)37(.

وحدد املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1993 املجاالت التي ميكن للمؤسسات 
اللتزاماتها  االمتثال  نحو  بالدول  للدفع  وطنية  كآلية  فعال  بدور  القيام  الوطنية 

الدولية، وذلك على الشكل التالي: 

في  احلكومية  الهيئات  إلى  مشورتها  تقدمي  الوطنية  املؤسسات  تستطيع  1 .
القائمة،  اإلدارية  الترتيبات  على  مالحظاتها  وإبداء  العامة  السياسة  مجال 
وهذه الوظيفة اخلاصة لعدد كبير من األفراد. وقدرة املؤسسة الوطنية على 
بشأن  الرأي  إبداء  على  القدرة  األحوال  جميع  في  تعززها  املشورة  تقدمي 

مواقف احلكومة وردود أفعالها.

ميكن تقدمي املشورة إلى احلكومات مباشرة في مجموعة من املسائل املتعلقة  2 .
بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، إذ يجوز مثال أن تخول املؤسسة سلطة 
تقدمي املشورة إلى احلكومة بشأن قبول االتفاقيات الدولية. وهذه السلطة 
الوطنية بإعالم احلكومة على وجه  للمؤسسة  العامة تسمح  االستشارية 
التي ستقع على عاتقها لدى تصديقها على صك  الدقة بطبيعة االلتزامات 

معني.

اتباعها  الدولة  تستطيع  التي  اخلطوات  تبني  وطنية  عمل  خطة  صياغة  3 .
عند  دولة  كل  على  وسيتعني  اإلنسان.  حقوق  وحماية  تعزيز  لتحسني 
حقوق  ميدان  في  األولويات  حتدد  أن  بها  اخلاصة  العمل  خلطة  وضعها 
اإلنسان باإلضافة إلى حتديدها لألدوات املالئمة التي سيجري استخدامها 
الفنية ينبغي  الوطنية ودرايتها  لتنفيذ اخلطة. وتسليما بخبرة املؤسسات 

1  45  /1991/E/CN 4 :37 ( انظر: وثيقة األمم املتحدة(
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جتنيد املؤسسات للمساعدة في إعداد مخطط العمل واالستفادة منها بقدر 
اإلمكان في عملية التنفيذ.

تتوفر  أن  يجب  فعالة،  حتقيق  كآلية  بدورها  الوطنية  املؤسسة  إلى  توكل  4 .
عدة شروط أساسية: قدرة قانونية كافية، كفاءة تنظيمية، برنامج محدد 
األولويات، وجود إرادة سياسية ألداء عملها، التوفر على موظفني مدربني 

على آلية التحقيق)38(  التي تتضمن التالي:

إطالع الشخص أو الهيئة موضع الشكوى على االدعاءات املقدمة بغية السماح  - 
لذلك الشخص أو تلك الهيئة بالرد على هذه االدعاءات؛

التي تعدها  العامة  الوثائق مبا في ذلك السجالت  حرية احلصول على جميع  - 
هيئة التحقيق ضرورية إلجراء حتقيق سليم في الشكوى؛

سلطة اإللزام بتقدمي املعلومات الالزمة إما على هيئة بيانات مكتوبة وموثقة أو  - 
على هيئة شهادة شفوية؛

حرية إجراء حتقيقات ميدانية إذا لزم األمر، ويشمل ذلك سلطات تفقد السجون  - 
ومرافق االحتجاز وغير ذلك؛

سلطة استدعاء األطراف لسماع أقوالها؛
سلطة منح احلماية من احملاكمة لألشخاص الذين يدلون بشهادات أو ميثلون  - 

أمامها كشهود.
هيئة  تعتقد  احلكومة  ممثلي  ذلك  ويشمل  فرد  كل  واستجواب  سماع  سلطة  - 
يستطيع  أنه  أو  حدوثه  املدعى  باالنتهاك  تتعلق  معلومات  لديه  أن  التحقيق 

املساعدة في التحقيق.
سلطة استدعاء الشهود وإرغامهم على املثول أمامها، وتلقي شهادات شفوية  - 
األدلة  أو  الوثائق  تقدمي  على  العامة  والسلطات  الوكاالت  وإرغام  ومكتوبة، 
الشكوى  في  للتحقيق  ضرورية  التحقيق  هيئة  تعدها  التي  األخرى  املادية 

بشكل سليم.

) 38( مؤسسات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 73.
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تتمتع املؤسسة الوطنية بسلطة تقدمي توصيات، ويجوز أن تقترح اتخاذ  5 .
انتهاك حقوق اإلنسان، ويجوز  املترتبة على  اآلثار  أو تخفيف  تدابير ملنع 
أن تقترح تغييرا في املمارسة أو اإلجراءات التنظيمية املتعلقة مبجال إعمال 

املعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
تتمتع املؤسسات الوطنية بسلطة نشر نتائج التحقيق أو التسوية ومعها أي  6 .
توصيات مقدمة أو قرارات متخذة في مجال حقوق اإلنسان، وينبغي أن 
يكون االختصاص املتوافر في هذا الصدد مصحوبا عموما بآليات أخرى 
شرطا  تشكل  النتائج  نشر  على  القدرة  أن  غير  واإلنصاف،  لالنتصاف 
مسبقا أساسيا إلرساء مصداقية آلية الشكاوى وضمان احلد األقصى من 

الفعالية في حدود السلطات احملددة لها)39(.
 56 الدورة  في   76/2000 القرار  اإلنسان  حقوق  جلنة  أصدرت  اإلطار،  هذا  وفي 
من  تشير  اإلنسان)40(،  حقوق  وحماية  تعزيز  في  الوطنية  املؤسسات  دور  بشأن 
خالله إلى أن لكل دولة حقا أساسيا في أن تختار، من أجل إنشاء مؤسسة وطنية، 
اخلاصة  وظروفها  حاجاتها  مع  وجه  أفضل  على  يتناسب  الذي  القانوني  اإلطار 
لضمان تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها على الصعيد الوطني وفقا للمعايير الدولية 
حلقوق اإلنسان. كما نشير إلى إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما املؤمتر 
العاملي حلقوق اإلنسان في حزيران/ يونيو A /CONF 157( 1993/23( واللذين 
حلقوق  الوطنية  املؤسسات  به  تقوم  الذي  والبناء  املهم  الدور  تأكيد  فيهما  أعيد 
املعلومات  نشر  وفي  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  التصدي  في  ودورها  اإلنسان 

بحقوق اإلنسان والتثقيف في مجال حقوق اإلنسان، والذي يتجلى فيما يلي:
-  تأكيد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتعددية لتعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان على نحو يتماشى مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية 
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان واملرفقة بقرار اجلمعية العامة 134/48 املؤرخ 

في 20 ديسمبر 1993؛
) 39( تتوفر الدول على حرية اختيار اإلطار القانوني ملنح املؤسسات الوطنية سلطة إجراء وضمان 
وسائل االنتصاف بعد االنتهاء من التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان، حيث ميكن للمؤسسات 
الوطنية إحالة موضوع التحقيق أمام القضاء أو إصدار توصيات تنقلها إلى البرملان أو اجلهات 

احلكومية املعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة.
)40( وثيقة األمم املتحدة E/2000/23 اعتمدت في اجللسة 66 في 26 أبريل 2000.
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املوجود  تدعيم  أو  املؤسسات،  هذه  مثل  إنشاء  على  األعضاء  الدول  تشجيع    -
منها بالفعل، على النحو املبني في إعالن وبرنامج عمل فيينا؛

- الترحيب بالدعم املقدم إلنشاء وتطوير املزيد من املؤسسات الوطنية املستقلة 
في  ورد  ما  حسب  وحمايتها،  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  لتعزيز 
واجلماعات  األفراد  مبسؤولية  املتعلق  اإلعالن  من   14 املادة  من   3 الفقرة 
األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق  وحماية  تعزيز  في  املجتمع  وهيئات 
 9 املؤرخ   144/53 العامة بقرارها  اعتمدته اجلمعية  املعترف بها عامليا والذي 

ديسمبر 1998؛
-  تأييد الرأي الذي أعربت عنه اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
حاسم  دورا  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  للمؤسسات  أن  ومفاده  والثقافية)41( 

األهمية في تعزيز وضمان عدم جتزئة وترابط جميع حقوق اإلنسان؛
اإلنسان على  إدراج جميع حقوق  إلى ضمان  السياق،  الدول، في هذا  -  دعوة 

النحو املناسب في واليات املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان عند إنشائها؛
- التأكيد على أهمية الدور الذي تؤديه املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان في 
وتعزيز  حماية  وفي  الصلة  ذات  التمييز  وأشكال  العنصري  التمييز  مكافحة 

حقوق اإلنسان للمرأة وحقوق الطفل؛
إنشاء  لغرض  إضافية  مبوارد  أسهمت  التي  للحكومات  تقديرها  عن  - اإلعراب 

وتدعيم املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛
-  املالحظة مع االرتياح جلهود الدول التي عمدت، عن طريق آلياتها التشريعية 
الذاتي  احلكم  من  أكبر  قدرا  الوطنية  مؤسساتها  إعطاء  إلى  الداخلية، 

واالستقاللية، وتشجع احلكومات األخرى على أن حتذو حذوها؛
-  الترحيب باألعمال املهمة التي تضطلع بها جلنة التنسيق التابعة للمؤسسات 
االمتثال  تقييم  مجال  في  السامية،  املفوضية  مع  الوثيق  بالتعاون  الوطنية، 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  املؤسسات  مبركز  املتعلقة  للمبادئ 
وفي مساعدة احلكومات واملؤسسات الوطنية، عند الطلب، في متابعة القرارات 

والتوصيات ذات الصلة املتعلقة بتعزيز املؤسسات الوطنية.
)EC( )26.22/E/1999/12/1998(، املرفق اخلامس.  )1998( )41 (  التعليق العام رقم 10 



اآلليات الرقابية لحماية حقوق اإلنسان

أبحاث المؤتمر السنوي الرابع – »القانون أداة لإلصالح والتطوير«- 9 / 10 مايو 2017م 276

اخلامتة:  
إن حقوق اإلنسان تشكل جسدا واحدا ال يتجزأ وال يقبل التراتب بني مكوناته)42(، 
واالقتصادية  السياسية  احلقوق  كل  وأساس  األصل  هو  احلياة  في  فاحلق 
التعبير  حرية  بضمان  يرتبط  احلياة  في  الطبيعي  احلق  فضمان  واالجتماعية، 
عملية  تدابير  واتخاذ  واالجتماعية،  االقتصادية  واحلقوق  السياسية  واملشاركة 
التوفر على  الرعاية الصحية وعدم  التغذية وغياب  الوفيات بسبب سوء  للحد من 
السكن الالئق، ومحاربة التلوث البيئي، وحماية األسرة والطفولة، وحترمي تشغيل 

األمهات واألطفال في أعمال شاقة مؤذية لصحتهم وتنميتهم. 

ويحيلنا هذا القول، في كون احلق الطبيعي في احلياة ميارس من خالل احلقوق 
والبيئي  االجتماعي  واحمليط  املادي  الوضع  متس  التي  واالجتماعية  االقتصادية 
لإلنسان، فضمان احلياة الكرمية للكائن البشري يرتبط بشكل أساسي مبمارسة 
عادلة  عمل  بشروط  والتمتع  العمل  في  باحلق  تتعلق  التي  االقتصادية  احلقوق 

ومرضية، واالنتفاع من ثروات البالد وموادها الطبيعية.

كرمية  بحياة  الفرد  متتع  ضمان  إلى  جميعها  تهدف  االجتماعية  احلقوق  أن  كما 
واحلق  االجتماعي  التأمني  في  كاحلق  فيه،  يعيش  الذي  االجتماعي  النسيج  داخل 

في مستوى الئق للعيش، واحلق في الرعاية الصحية واحلق في السكن الالئق.

الطبيعي  احلق  من  جميعها  تنبثق  واملدنية  السياسية  فاحلقوق  ذلك،  إلى  إضافة 
املشاركة  حق  في  تتجلى  احلرية،  في  اإلنسان  حق  ممارسة  فتطبيق  احلرية،  في 
في احلياة السياسية للمجتمع الذي يعيش فيه، وحق املساهمة في إدارة الشؤون 
وحتى  بل  وغيرها،  والتجمع  التنقل،  وحرية  والترشيح،  التصويت  وحق  العامة، 
احلرية،  في  الطبيعي  احلق  طائفة  في  تندمج  املدنية  احلقوق  من  العديد  ممارسة 

كحرية التمتع بجنسية وحرية الزواج وغير ذلك.

وإن حاولنا حتليل مضمون حقوق اإلنسان الواردة في الشرعة الدولية، فسنجد 
أنها تعكس فكرة الترابط العضوي حلقوق اإلنسان، فاحلقوق الطبيعية هي ثابتة 

)42( Frédéric Sudre constate dans ce sens، que l’opinion dominante au plan universel، 
refuse un quelconque hiérarchie des droits de l’homme au nom de leur indivisibilité. 
Op. cit. p 37.
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تتمتع  البشرية  فالكائنات  الدالالت)43(.  نفس  يحمل  موحد  عاملي  مضمون  ولها 
بهذه احلقوق الطبيعية بشكل ال يتأثر باألنظمة السياسية أو منط احلكم، حيث إن 
ممارسة هذه احلقوق تالزم اإلنسان في أي مكان، وال يجب تعريض أي شخص 
على نحو تعسفي أو غير قانوني إلى حرمان حقه في احلياة واحلرية واألمان على 

شخصه. 

والشرعة الدولية حلقوق اإلنسان تكفل ضمان احلقوق األساسية لإلنسان مبنع 
أو  اإلنسانية  غير  املعاملة  أو  التعذيب  أو  اإلبادة  أو  للقتل  البشري  الكائن  إخضاع 
االعتقال  أو  للخطر  حياته  تعرض  التي  القاسية  العقوبة  أو  الكرامة  من  احلاطة 

التعسفي أو احملاكمات خارج القانون أو االختطاف وغيره.

حلقوق  العاملي  اإلعالن  مواد  عبارات  أولى  ومنطقية  صدق  نتصور،  أن  وعلينا 
جميع  »يولد  البشري:  للكائن  الطبيعية  احلقوق  كونية  فكرة  بترسيخ  اإلنسان، 
الناس أحرارا متساوين في الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقال وضميرا، وعليه أن 

يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء«.

احلرية  اإلنسان:  حقوق  منظومة  في  األساسية  املقومات  حددت  األولى  فاملادة 
والكرامة واملساواة، باعتبارها حقوقا لإلنسان لصيقة بتواجده منذ والدته حتى 
أو  انتهاكها  األسباب،  من  سبب  وألي  األشكال  من  شكل  بأي  ميكن  وال  وفاته، 

املساس بها.

3 من املادة  وحماية الكرامة اإلنسانية هو مبدأ عاملي راسخ، أشير إليه في الفقرة 
30 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواد ذات الصلة من العهدين  29 واملادة 
الدوليني اخلاصني بحقوق اإلنسان، وتبدأ ديباجة اإلعالن العاملي بهذه العبارات: 
»ملا كان االعتراف بالكرامة املتأصلة في جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم 

املتساوية الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم في العالم«.

)43( يعتبر عبد احلسني شعبان أن »التعكز على اخلصوصية لنقض االلتزامات الدولية التي أخذت 
تشكل مرجعية عاملية لها قواعدها ال يعني سوى االلتفاف على احلقوق األساسية أو التنكر لها، 
فاخلصوصية ال يجب أن تستخدم لنقض احلقوق التي ينبغي أن يتمتع بها بنو البشر، بغض 
النظر عن االنتماء القومي أو الديني أو اللغوي أو اللون أو اجلنس أو االعتبارات االجتماعية أو 

أي أساس آخر. 
انظر: احلقوق الثقافية: البعد الثقافي حلقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 95.
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العاملي  اإلعالن  به  يعترف  التي  احلقوق  قوام  هي  اإلنسان  فكرامة  ثم،  ومن 
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  جميع  ممارسة  تشمل  ألنها  البشري،  للكائن 
الكائن  كون  من  ينبع  أصنافها  بشتى  اإلنسان  بحقوق  الفرد  ومتتع  والسياسية، 
البشري يتشبث بحقه في احلياة واحلرية ليعيش في ظل ظروف مالئمة تضمن 

له الكرامة اإلنسانية.

وفي هذا السياق، فاحلق في احلياة واحلرية والسالمة اجلسدية والكرامة ترتبط 
عضويا مع العديد من احلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ألنها تنتهي 
جميعها إلى اإلقرار بحق العيش الكرمي لإلنسان في ظروف مالئمة وعادلة، وتنبع 

في جوهرها من تشبث الكائن البشري باحلق في احلياة.

احلريات  لكافة  رئيسي  مصدر  هي  الطبيعية  احلقوق  أن  إلى  القول،  هذا  ويحيلنا 
واحلرية  احلياة  في  احلق  إن  إذ  واالجتماعية،  االقتصادية  واحلقوق  السياسية 
املتعلقة  األخرى  للحقوق  حتمية  قرينة  هي  الطبيعية،  احلقوق  وباقي  والكرامة 
بالعمل والسكن والعناية الصحية والتربية واالنتماء السياسي واالشتراك في إدارة 
واالقتصادية  السياسية  احلقوق  هذه  ممارسة  مادامت  وغيرها،  العامة  الشؤون 
واالجتماعية تعبر عن التجسيد احلقيقي والقوي لالرتباط العميق لإلنسان باحلياة 

ومتتعه باحلرية والكرامة الشخصية.

هوة  لعمق  أساساً  تعود  زائفة)44(  فكرة  هي  اإلنسان،  حقوق  بني  فالتمييز  لذلك، 
االختالف في التصور األيديولوجي والسياسي حلقوق اإلنسان بني الغرب والشرق  
في فترة احلرب الباردة، فاملعسكر الغربي أولى اهتمامه للحقوق السياسية كتعبير 
عن الفرد واحلرية الذاتية داخل املجتمع، بينما أعطت دول املعسكر الشرقي أهمية 
بالغة للحقوق االقتصادية واالجتماعية، فدكتاتورية احلزب الواحد حددت مجاال 
بحقوق  األولى  املعنية  هي  الدولة  بأن  األفراد  أذهان  في  وغرست  املواطن  حلياة 

)44( أعلن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املنعقد بفيينا عام 1993 في فقرته اخلامسة على أن: »جميع 
حقوق اإلنسان عاملية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب على املجتمع الدولي أن 
يعامل حقوق اإلنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم املساواة، وبنفس 
القدر من التركيز، وفي حني أنه يجب أن توضع في االعتبار أهمية اخلاصيات الوطنية واإلقليمية 
ومختلف اخللفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول بصرف النظر عن نظمها 

السياسية واالقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية«.
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اإلنسان وأغلقت الباب أمام ممارسة احلقوق السياسية)45(.

اعتبارات  إلى  أصالً  يعود  اإلنسان  حلقوق  واملجحف  اخلاطئ  فالتقسيم  لهذا، 
سياسية وإيديولوجية ضيقة، مما أدى باألمم املتحدة في مؤمتر حقوق اإلنسان 
السياسية  إدماج احلقوق  أن تطالب بضرورة   ،1993 املنعقد في فيينا عام  العاملي 
اإلنسان،  حقوق  بشمولية  وتنادي  واالجتماعية،  االقتصادية  باحلقوق  واملدنية 
املدنية  احلقوق  بجميع  التمتع  كون  في  العامة  اجلمعية  إليه  توصلت  مبا  واألخذ 
والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية متداخالن ومترابطان، واإلنسان 

احملروم من احلقوق االقتصادية ال ميكن أن يكون منوذجا لإلنسان احلر)46(.

الغربي والشرقي حلقوق  التصورين  الذي فصل بني  إن االختالف اإليديولوجي 
احلقيقة،  محك  أمام  العامة،  اجلمعية  وضع  الباردة،  احلرب  فترة  في  اإلنسان 
والقبول بالتقسيم اجلائر بني مجموعتني من حقوق اإلنسان في العهدين الدوليني 
لعام 1966 رغم إميانها الراسخ بشمولية حقوق اإلنسان وتداخل وترابط احلقوق 
دولة   171 وافقت  لذلك  واالجتماعية،  االقتصادية  احلقوق  مع  والسياسية  املدنية 
باألمم املتحدة شاركت في مؤمتر فيينا لعام 1993 على ضرورة إدماج املجموعتني 
للتطبيق،  قابلة  تكون  حتى  الدوليني  العهدين  في  الواردتني  اإلنسان  حقوق  من 
الطبيعية  احلقوق  بني  للفصل  وقانوني  مادي  معيار  عن  البحث  مسألة  واعتبار 
لتمازج  مجدية  وغير  عقيمة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  واحلقوق 
وجتانس طبيعة هذه احلقوق وارتباطها عضويا، مادام حتقيقها يعتمد على تكامل 

بعضها البعض اآلخر)47(.

)45( تقرير جانوس سيمون حول حقوق اإلنسان في شرق أوروبا، الرهان على املعرفة، منشورات 
مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، 2000، ص 59.

)46( أكد املجتمع الدولي على املفهوم الكلي حلقوق اإلنسان في املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان الذي 
عقد في فيينا في 1993: »جميع حقوق اإلنسان عاملية وغير قابلة ومترابطة ومتشابكة، ويجب 
ومتكافئة،  منصفة  وبطريقة  شامل  نحو  على  اإلنسان  حقوق  يعامل  أن  الدولي  املجتمع  على 
وعلى قدم املساواة، وبنفس القدر من التركيز، وفي حني أنه يجب أن توضع في االعتبار أهمية 
من  فإن  والدينية،  والثقافية  التاريخية  اخللفيات  ومختلف  واإلقليمية  الوطنية  اخلصوصيات 
واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان واحلريات األساسية«.
) 47( انظر: إعالن برنامج عمل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، الفقرة 5.
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