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لب  متساليت  ،تعد من املوضوعات اهلامة وحرياته األساسية حقوق اإلنسان ال شك يف أن     

اليت ال  ،يعترب من األشياء املقدسةوهذه احلريات ، واحرتام هذه احلقوق يةكرامة اإلنسانالوجوهر 

باإلنسان الذي جعله ربه حمل  كو�ا تتعلق  ؛ينبغي املساس �ا حتت أي طائل أو ظرف من الظروف

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ": تكرمي وتفضيل على بقية خلقه، فقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز

خصوصا وأن . 1"في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال

ليفة الذي استعمره ربه يف هذه األرض، هذا اإلنسان هو األصل املستهدف من هذا التكرمي، وهو اخل

رض خليفة، قالوا أتجعل فيها من قال ربك للمالئكة إني جاعل في االوإذ :" قال اهللا تعاىل

  .2"يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما ال تعلمون

 ،ومن مثة فال غرو إذا كان احرتام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وتعزيزها وإضفاء احلماية هلا     

تعد من أهم الغايات اليت شغلت بال ا�تمع الدويل كله منذ زمن طويل وال تزال، حيث احتلت 

ود وال يتقيد ال حتده حد ،صدارة اهتمامه، وأصبحت شأنا عامليا يلقى بظالله على أوسع نطاق ممكن

ومل تعد متثل تلك املبادئ األخالقية والنظريات الفلسفية فحسب، وإمنا أضحت  ؛برقعة جغرافية بعينها

تتمتع باحلماية القانونية الالزمة، وصوال إىل الناحية الواقعية واملمارسة امليدانية الفعلية اعتمادا على 

فاقيات دولية تتعلق على اخلصوص حبقوق معايري وآليات دقيقة ارتضاها ا�تمع الدويل عرب ات

  .اإلنسان

ومل تعد  ،واحلقيقة اليت ينبغي اإلشارة إليها أن قضية حقوق اإلنسان وإن كانت ذات طبيعة عاملية     

تلك املسألة الوطنية اخلاصة بقطر بعينه، إال أن مهمة تطبيقها وتأمني احلماية الالزمة هلا، إمنا يتعلق 

فالدولة الوطنية هي املسؤولة ابتداء على توفري وضمان . لدولة الوطنية ويرتبط �ايف املقام األول با

وذلك باختاذ مجيع  ؛لهوحتقيق كل متطلبات األمن الضرورية  ،احلرية الكاملة واحلياة الكرمية للمواطن

 ،ا الداخليةالتدابري الضرورية لكفالة احرتام هذه احلقوق واحلريات، كالنص عليها يف قوانينها وتشريعا�

ومرورا مبختلف القوانني الداخلية األخرى، ووضع الضمانات الكفيلة بتجسيدها  ،بدءا من الدستور

  على أرض الواقع

 ،ليعيش موفور الكرامة ،غري أن وضع الضمانات الوطنية ومع ما تشكله من أمهية لصاحل املواطن     

نتيجة ملا أثبته الواقع يف أحيان كثرية ويف دول  ؛تبقى غري كافية لوحدها ،متمتعا بكل حقوقه وحرياته

عديدة من أن محاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ال تزال بعيدة املنال، حيث يتعرض اإلنسان 
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 .من سورة اإلسراء 70اآلیة  
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 .من سورة البقرة 29اآلیة  
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رغم تضمني هذه الدول يف دساتريها وقوانينها الداخلية مجلة من  - النتهاكات كثرية داخل دولته 

بتحديد املعايري  ،الدويل إىل التدخل حيال هذا الواقع �تمعاألمر الذي عزا با - احلقوق واحلريات

اليت من شا�ا أن توفر لإلنسان احلماية الضرورية عن طريق عقد اتفاقيات  ،وإجياد اآلليات البديلة

دولية ملزمة، تُعىن حبقوق اإلنسان، وتتحدد فيها احلقوق بشكل واضح ودقيق، ويتم فيها النص على 

خاصة بعد التطور  ؛وظيفتها األساسية متابعة ومراقبة تطبيق هذه االتفاقيات إنشاء أجهزة وجلان

اهلائل الذي مس مركز الفرد، فأضحى حمورا ملختلف الدراسات القانونية الدولية والداخلية على حد 

  .سواء

بإضفاء احلماية  ،واجلدير بالذكر أن التدخل من ا�تمع الدويل حيال موضوع حقوق اإلنسان     

 ،وتضمينها اآلليات الرقابية املهمة ،وتعزيز هذه احلماية من خالل عقد االتفاقيات واملواثيق ،الالزمة له

ومل يأت من  ،اليت تسهم يف متكني اإلنسان من املمارسة الفعلية هلذه احلقوق، مل يكن وليد الصدفة

ميزته تطورات عديدة يف  ،ل من النضالبل سامهت فيه عوامل كثرية، وكان نتاج خماض طوي ؛فراغ

  .العامل ومنذ أمد طويل

فلقد كانت األديان السماوية واملذاهب الفلسفية هي املصدر الطبيعي حلقوق اإلنسان، فقد      

 ،مبا أضفاه على هذا اإلنسان من تكرمي ،حوى اإلسالم القواعد القانونية الكلية حلقوق اإلنسان

فضال عن وضعه جلملة من الضمانات يف سبيل إرساء حقوق اإلنسان وجعل الكون كله مسخر له، 

  .من قبل مببادئ وأسس تصب يف هذا اهلدفأيضا وجاءت األديان األخرى . وحرياته األساسية

ويف شىت أنواع املعمورة وقفات وإسهامات كبرية يف  كما كان للفالسفة واملفكرين عرب التاريخ      

لضمان احلقوق واحلريات األساسية هلذا  -بني احلني واآلخر -بيههم وتن ،مواجهة الساسة واحلكام

أن النهضة الدميقراطية األوربية احلالية كان سببها آراء الفالسفة " :وميكن القول دون تردد. اإلنسان

  .1"والكتاب وأصحاب الفكر القانوين واالقتصادي والفلسفي

وازدادت اهتماما وظهورا قبل ظهور املنظمات  ،ومع أن قضية حقوق اإلنسان قد تطورت فكر�ا     

، وعريضة احلقوق )1215(الدولية ويف وثائق عديدة، كالشرعة العظمى أو ما يسمى باملكنكارتا 

وثيقيت إعالن االستقالل : وصوال إىل كل من، ...، وغريها)1689(، وقانون احلقوق)1628(

واإلعالن الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن    ، )1787(و) 1776(والدستور الفيدرايل األمريكي 

وحىت وإن كان هذا الظهور وهذه االنطالقة متواضعة، يشو�ا نوع من النقص والقصور ...،)1789(

                                                             
1

االلتزام الدولي بحمایة حقوق اإلنسان دراسة في إطار األمم المتحدة والمنظمات اإلقلیمیة، دار النھضة العربیة،  صالح محمد محمود بدر الدین، 
  .8، ص1997القاھرة، 
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وتقتصر على حاالت حمدودة، ترتكز على حماربة االنتهاكات اجلسيمة واخلطرية حلقوق اإلنسان،  

الشكل القانوين الدويل واالجتاه حنو االلتزام الدويل �ذه  إال أن..... كمكافحة الرق واالجتار بالرقيق،

اليت أكدت على ضرورة احرتام أعضائها  ،احلقوق، بدأت بوادره تظهر مع وجود عصبة األمم املتحدة

  .حلقوق اإلنسان من خالل تضمني بعض احلقوق يف عهد العصبة

اإلنسان يف شكل صياغة قانونية دولية  غري أن االنطالقة املهمة والظهور الفعلي والبارز حلقوق     

والنص على ذلك، إمنا جاء مع إنشاء منظمة األمم املتحدة، اليت تكونت يف أعقاب حرب عاملية 

  .ثانية مريرة، خلفت أبشع اخلروقات واالنتهاكات اجلسيمة واخلطرية حلقوق اإلنسان

ال بارزا يف جمال احلماية الدولية فقد شكلت هذه احلرب العاملية منعطفا تارخييا، وأحدثت حتو      

إذ انصب اهتمام ا�تمع الدويل عقب ذلك مباشرة حنو التفكري، بل والسعي إلجياد  ؛حلقوق اإلنسان

حتقيقا لألمن والسلم  ؛آليات محائية فعالة من شأ�ا مواجهة االنتهاكات اليت متس حبقوق اإلنسان

خصوصا مع ترسخ . ف الكربى ملنظمة األمم املتحدةالدوليني يف العامل، واليت يعد من بني األهدا

القناعة اليت مفادها أن احلماية الدولية حلقوق اإلنسان تعد مرتكزا أساسيا وشرطا ضروريا لتحقيق 

السلم واألمن الدوليني يف العامل، فال حديث عن األمن والسلم الدوليني يف ظل االنتهاكات اخلطرية 

  .واجلسيمة حلقوق اإلنسان

حيث  فكان من الطبيعي إذن أن يكون حلقوق اإلنسان حيز يف ميثاق منظمة األمم املتحدة،     

ما يؤكد ويعزز هذا االجتاه، وذلك من  -سواء يف ديباجته أم يف صلب مواده - ورد يف هذا امليثاق

جاء يف والتشجيع على ذلك،  فقد  خالل إشاراته العديدة والواضحة الحرتام وتعزيز حقوق اإلنسان

وبكرامة الفرد  ميا�ا باحلقوق األساسية لإلنسانتؤكد إ "أن شعوب األمم املتحدة  من ؛ديباجة امليثاق

) 1/3(كما نصت املادة .1"واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساويةوقدره، ومبا للرجال والنساء 

ان واحلريات األساسية تعزيز احرتام حقوق اإلنس" من امليثاق على أن من مقاصد األمم املتحدة 

وبال تفريق أو الدين ،  ،أو اللغة ،للناس مجيعاً، والتشجيع على ذلك إطالقًا بال متييز بسبب اجلنس

يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان  أن :"على 55/3أكدت املادة كما   ."بني الرجال والنساء 

أو الدين، وال تفريق بني الرجال  ،أو اللغة ،واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس

   .اخل..".والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال
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  .26/06/1945میثاق األمم المتحدة، الصادر بمدینة فرانسیسكو في  من دیباجة 2الفقرة  
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إن ميثاق منظمة األمم املتحدة وعلى الرغم مما تضمنه من نصوص مؤكدة على إشاعة وتعزيز      

  احرتام حقوق اإلنسان، ومع ما أقره من وسائل وآليات لتدعيم هذا التوجه، إال أن ذلك مل  يكن

مل تتضمن حتديدا وال تفصيال هلذه  كون هذه النصوص اليت جاء �ا هذا امليثاق  ؛كافيا وحده

حيث  ؛احلقوق، كما أن الدور الذي أوكل بأجهزته املؤسسية يعد ذا صبغة سياسية أكثر منها قانونية

طية اليت تتم ترتكز إجراءاته على األوضاع العامة حلقوق اإلنسان يف العامل، وإىل تلك اخلروقات النم

وأطر أخرى تكون أكثر دقة يف حتديد  على نطاق واسع، األمر الذي تطلب البحث عن مساعٍ 

واحلريات حمل احلماية، مع وضع اآلليات واإلجراءات اليت من شأ�ا حتقيق احلماية الالزمة احلقوق 

  .حلقوق اإلنسان

كجهاز من -قتصادي واالجتماعي الدور املنوط با�لس االويف هذا اإلطار، وانطالقا من       

أجهزة األمم املتحدة ميكنه أن يضطلع بكفالة واحرتام حقوق اإلنسان ويقدم التوصيات، ويضع 

فقد صدر اإلعالن العاملي حلقوق  - االتفاقيات اليت تتصل باملسائل الواقعة يف دائرة اختصاصه

   .دةلألمم املتح بقرار عن اجلمعية العامة 10/12/1948اإلنسان يف 

يعد أول وثيقة دولية تتناول حقوق الذي  - اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانومع أن هذا       

مل تتم فيه اإلشارة إىل آليات التطبيق، إال أنه كان السبب القوي -اإلنسان بصورة واضحة ومفصلة

 اليت محلت يف طيا�ا النص على ،اإلنسانقوق حلإبرام الكثري من االتفاقيات الدولية  وامللهم يف

العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة ك ؛هاطبيقعلى ت للرقابةوسائل وآليات 

بربوتوكولني اختياريني، امللحق و  أيضا 1966 لسنةوالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  ،1966

لتمييز العنصري، واالتفاقية الدولية للقضاء على كل واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ا

أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة 

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل،

  .اء أسرهم، وغريها من اتفاقيات وبروتوكوالتاملهاجرين وأعض

حقوق اإلنسان  يدانمبا قامت به منظمة األمم املتحدة من جهود يف م وتأسياوموازاة مع ذلك،       

 فصدرت عنها العديد من االتفاقيات يف هذا االجتاه،املنظمات اإلقليمية  فقد اجتهت العديد من

االتفاقيات وقد نصت هذه  .أو العريب ،أو اإلفريقي ،و األمريكيأ ،إن على املستوى األوريب ،واملواثيق

  .أحكامها طبيقاملواثيق اإلقليمية كغريها من االتفاقيات الدولية األخرى على أجهزة للرقابة على تو 
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لقد استوجب احرتام حقوق اإلنسان إضفاء محاية قانونية دولية تضمن التطبيق الفعلي      

لاللتزامات الدولية، وذلك عن طريق إجياد وسائل وآليات حمددة بدقة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة 

نية حلماية كون هذه االتفاقيات الدولية تعترب من أحسن السبل وأفضل األطر القانو   ؛حبقوق اإلنسان

ال مبا حددته من حقوق وحريات فحسب، وإمنا مبا أقرته من آليات حقوق اإلنسان داخل الدول، 

حيث جاءت معظم هذه االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان على  ؛ةوإجراءات رقابية عديد

ذي يعد نظاما املستويني العاملي واإلقليمي تنص على آليات وإجراءات مهمة، كنظام التقارير ال

إجباريا على كل الدول األطراف، وكذا نظام التحقيق وزيارات الدول الذي تسمح به بعض من هذه 

شكاوى الدول وشكاوى األفراد، والذي مت إقراره من  :االتفاقيات، إضافة إىل نظام الشكاوى بنوعيه

ة متابعة مدى تطبيق هذه وقد أوكلت مهم. العديد من االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان

  .ألجهزة رقابية أنشئت مبقتضى هذه االتفاقيات واملواثيق نفسها تاإلجراءا

وإذا كان إعمال نظام الشكاوى للتطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان املربمة يف إطار      

عنية حبقوق منظمة األمم املتحدة تقوم به أجهزة رقابة شبه قضائية، كما هو األمر مع اللجنة امل

اإلنسان التابعة للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة التمييز ضد املرأة  والثقافية التابعة للعهد الدويل

وجلنة القضاء على التمييز التابعة التفاقية  التابعة التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

القضاء على التمييز العنصري، وجلنة مناهضة التعذيب التابعة التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

فإن األمر مع االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية مل  ؛اخل...ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

ه القضائية، بل تعداها إىل أجهزة قضائية صرفة بإنشاء حماكم خاصة حبقوق يقتصر على األجهزة شب

كاحملكمتني األوربية واألمريكية حلقوق اإلنسان، وكذا احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان   ؛اإلنسان

  .والشعوب

د يعد من أهم آليات التطبيق الدويل على قواع - الذي هو مدار حبثنا -ومع أن نظام الشكاوى      

حقوق اإلنسان بصورة عامة وعلى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان بصورة خاصة، كون العمل به 

كما أيضا،  مل يقتصر على اإلطار التعاهدي، بل هو من اآلليات املعتمدة يف اإلطار غري التعاهدي 

وجلنة  نسانومحاية حقوق اإل زواللجنة الفرعية لتعزي هو الشأن مع ما يقوم به جملس حقوق اإلنسان

ومنظمة منظمة العمل الدولية إضافة إىل ما تقوم به بعض الوكاالت الدولية املتخصصة، كمركز املرأة، 

على اإلطار  هذه الدراسة سيتم الرتكيز فيهاإال أن ، من تلقي للشكاوى ومعاجلتها؛ اوغريمهاليونسكو 
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حقوق اإلنسان على مستوى كل  نظام الشكاوى للرقابة على تطبيق اتفاقياتالتعاهدي، أي إعمال 

من االتفاقيات املربمة يف إطار األمم املتحدة، وتلك االتفاقيات واملواثيق املربمة على املستوى 

  .اإلقليمي

  أهمية الموضوع -

نظام الشكاوى كآلية  -إنه وباإلضافة إىل ما متت اإلشارة إليه أعاله، فإن أمهية هذا املوضوع      

  :تنبع بشكل عام من - التفاقيات حقوق اإلنسانللتطبيق الدويل 

مدى االهتمام الدويل حبقوق اإلنسان بشكل عام، حيث أن مجيع الدراسات املتعلقة �ذا املوضوع  -

ولعل الوجه األبرز لذلك هو الكم اهلائل من االتفاقيات واملواثيق  ؛تؤكد على االهتمام املتزايد به

ليت مت إبرامها، بتنوع موضوعا�ا والفئات اليت حتكمها، واليت تعترب من الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان ا

أهم األدوات القانونية اليت تستخدم من ا�تمع الدويل يف سبيل ترسيخ وتطوير القواعد الكفيلة 

وهذا مبا رتبته من التزامات قانونية على عاتق الدول األطراف فيها،  ؛باحرتام ومحاية حقوق اإلنسان

  .ن األجهزة الرقابية املنبثقة عنها وما أنيط �ا من مهام وأدوار غاية يف األمهيةفضال ع

وتتأكد هذه األمهية من كون أن هذه االتفاقيات ذا�ا قد نصت على وسائل وآليات للرقابة على      

جتسيد تطبيقها، ولعل نظام الشكاوى ميثل أبرز هذه اآلليات اليت يُتوقع منها اإلسهام بشكل وافر يف 

  .احلقوق واحلريات املنصوص عليها مبقتضى هذه االتفاقيات 

ما يسهم به نظام الشكاوى من فائدة لصاحل ضحايا االنتهاكات، فلعل خري سبيل للحد من  -

االنتهاكات اليت يتعرض هلا اإلنسان هنا وهناك، وحتقيق االنتصاف املطلوب لضحايا هذه 

ميكية املطلوبة، إمنا يكون عن طريق إعمال نظام الشكاوى كآلية االنتهاكات بالسرعة املمكنة وبالدينا

دولية السرتجاع احلقوق ألصحا�ا، ووضع حد ألي خرق من اخلروقات اليت متس بأي حق من 

حيث يصعب على الدول األطراف يف اتفاقيات ومواثيق حقوق اإلنسان اليت  ؛احلقوق حمل احلماية

لرقابة باستالم الشكاوى ودراستها أن تتنصل بعد ذلك من أقرت واعرتفت صراحة باختصاص جلان ا

بصورة معتربة يف جتسيد حقوق  - وال شك - التزاما�ا اليت تعهدت �ا طواعية، وهو أمر ُيسهم

  . اإلنسان على أرض الواقع

ذلك االرتباط الوثيق بني التطور الذي مس مركز الفرد وحقوق اإلنسان، فالواقع يثبت يوما بعد يوم  -

وهذا التطور . التنامي واالزدياد السريع لدور الفرد، وما أصبح حيتله من مكانة يف القانون الدويل العام

إمنا يعد نتيجة طبيعية الرتباطه حبقوق اإلنسان؛ حيث وفضال عن كون مدار موضوع الدراسة يتعلق 
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هذا الدور ازداد  يف األساس باإلنسان كفرد، وما ينبغي توفريه له من حقوق وحريات، فإن تعاظم

امتداده مع آليات التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان بصورة عامة، ومع نظام الشكاوى كأحد 

هذه اآلليات بصورة خاصة، ومنها الشكاوى الفردية بصورة أخص، حيث أصبح بإمكان الفرد 

ي حق من احلقوق االلتجاء املباشر لألجهزة الرقابية بتقدمي شكواه حال تعرضه ألي انتهاك وأل

  .املكفولة له مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان

إن تأثري نظام الشكاوى كآلية من آليات الرقابة الدولية على تطبيق حقوق اإلنسان له أمهيته  -

اخلاصة، وهو أمر يستوجب البحث والدراسة، سواء بالتعرف إىل هذا النظام وما يرتكز عليه من 

ه، أو من خالل تقييمه والوقوف على مدى فاعليته يف جتسيد احلقوق أجهزة رقابية، وتتبع إجراءات

واحلريات املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات، وصوال إىل تلمس هذا التأثري على واقع حقوق 

  .اإلنسان ككل

  مبررات اختيار الموضوع -

أن كل باحث له اعتباراته ومربراته اليت على أساسها خيتار موضوعا بعينه، وانطالقا  يفال شك      

نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدويل التفاقيات حقوق  - من ذلك فإن اختياري ملوضوع الدراسة 

 يعود جلملة من املربرات، اليت منها ماهو ذايت، ومنها ماهوفإنه ومع ما يشكله من أمهية،  - اإلنسان

  -:موضوعي

ن الرغبـة الذاتيـة يف أساسـها مـومتولـدة  ىل هذه املربرات هي مربرات نامجـةأو وميكن القول ابتداء أن     

بصورة عامـة  وسبل محايتهاحبقوق اإلنسان  ايتعلق إطاره اليت عيضاو املمعاجلة السري يف إىل  تدفعيناليت 

مـــين مـــيال خاصـــا للدراســـة ا يلقـــى احلقيقـــة أن هكـــذا موضـــوعبصـــورة خاصـــة، و آليـــات هـــذه احلمايـــة و 

  .  والبحث فيه

  :أما املربرات املوضوعية فيمكن إمجاهلا كاآليت     

استكمال الدراسة يف موضوع حقوق اإلنسان بغية التعمق أكثر يف جانب مهم مواصلة البحث و  -

على تطبيق قواعد من جوانبه، املتعلقة بنظام الشكاوى كأحد اآلليات اهلامة يف إعمال الرقابة الدولية 

. الدولية حلقوق اإلنسان بصورة خاصةواملواثيق وعلى االتفاقيات  ،حقوق اإلنسان بصورة عامة

الرقابة الدولية على تنفيذ : موضوعها خصوصا وأن مذكريت املكملة لنيل شهادة املاجستري كان

الرقابة اليت تتمثل يف آليات وإجراءات  -آنذاك- اتفاقيات حقوق اإلنسان، ومن بني ما تناولته فيها 

نظام التقارير وكذا نظام التحقيق وزيارات الدول إضافة إىل نظام الشكاوى بنوعيه، شكاوى الدول 
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املربمة يف إطار األمم املتحدة، وتلك االتفاقيات  وشكاوى األفراد على مستوى كل من االتفاقيات

  .واملواثيق املربمة على املستوى اإلقليمي

ودراسة عميقة  ،باهي وقتها ما حيتاجه نظام الشكاوى من اهتمام خاصوقد لفت انت     

ومستفيضة، بالتعرف عليه، وتتبع إجراءاته وتلمسها للوصول إىل مدى فاعليتها يف جتسيد حقوق 

  .اإلنسان على أرض الواقع

  قلة الدراسات املتخصصة اليت تناولت موضوع الشكاوى بالدراسة والتحليل، فهذا املوضوع وإن -

 ، إال أنه يعد موضوعا جديدا نسبيا، وحىتكان يدخل يف نطاق الدراسات املتعلقة حبقوق اإلنسان

كون بصورة عامة ضمن آليات حقوق اإلنسان األخرى كجزئية هذه اإلشارة إمنا ت فإن ،وإن أشري إليه

 تتعلق جبوانبه فرعية، وال يفرد كموضوع مستقل بذاته يُعىن بالبحث والدراسة اخلاصة واملستفيضة، اليت

النظرية والتطبيقية على حد سواء، خصوصا مع التطور اهلائل والسريع الذي مس مركز الفرد، األمر 

بغية التعرف عليه وعلى آلياته، وما هلا من تأثري على  ؛الذي دفعين إىل الولوج ملوضوع نظام الشكاوى

لى واقع حقوق اإلنسان بصورة ة، وعماعضمان التطبيق الفعلي التفاقيات حقوق اإلنسان بصورة 

، وذلك كمحاولة لإلسهام ولو بقدر يسري يف إثارة النقاش حيال هذه النقطة من خالل خاصة

  .تسليط الضوء على بعض من جوانبها

على الرغم ويف دول عديدة يف أصقاع العامل، تزايد حاالت االنتهاكات حلقوق اإلنسان هنا وهناك  -

وق اإلنسان بشكل عام، وما جنم عنه من إبرام للعديد من من التطور الذي مس موضوع حق

وما صاحب ذلك من وسائل وآليات قانونية هامة، كما هو  ،االتفاقيات امللزمة واملتعلقة �ذا املوضوع

األمر الذي جيعل من هكذا موضوع جماال مهما  - الذي هو حمل حبثنا - الشأن مع نظام الشكاوى 

املختلفة، خصوصا ما يتعلق بدور وأثر نظام الشكاوى يف احلد  ناحيهللبحث والدراسة، بالتعرض مل

  .من هذه االنتهاكات وحتقيق االنتصاف املطلوب لضحايا االنتهاكات

  اإلشكالية -

يف تلك اآلليات  اعتبارا من أن التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان يتمثل مفهومه     

واإلجراءات ممثلة يف كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول، فضال عن نظام الشكاوى 

بنوعية الشكاوى الفردية وشكاوى الدول، واليت تستطيع من خالهلا األجهزة الرقابية املنشأة مبقتضى 

ما�ا املنصوص عليها يف هذه اتفاقيات حقوق اإلنسان متابعة مدى تنفيذ الدول األطراف اللتزا

  .هلذه االلتزاماتوالفعلي االتفاقيات، ضمانا للتطبيق اجلدي 
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اليت تعرب بشكل واضح  الرقابية أن نظام الشكاوى يعد من أهم هذه اآلليات واإلجراءات ومع     

تائج وما يُتوقع أن حيققه يف الواقع العملي من نعن مدى التطور احلاصل يف جمال حقوق اإلنسان، ملا 

. يرتتب عنه من آثار قانونية هامة، وما قد يعطيه من معىن ملموس للحماية الدولية حلقوق اإلنسان

ومع ما يشكله كل ذلك من أمهية بالغة، إال أن الدور األكرب املنتظر من هذا النظام يكمن على 

 بناء على ما سبقو . اخلصوص يف مدى قدرته على إحداث الفعالية املطلوبة حلماية حقوق اإلنسان

  :التساؤل التايلميكن بلورة ذلك يف 

ما مدى فعالية نظام الشكاوى وما مدى إسهامه يف الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان،  -

  قدرته على جتسيد احلماية الالزمة هلذه احلقوق؟ما مدى و 

  - :وتأسيسا على ما سبق نطرح التساؤالت التالية     

  هذا النظام؟تطبيق ام الشكاوى، وما األجهزة املخولة بالرقابة يف إطار ما املقصود بنظ -

  ماهي اإلجراءات املعتمدة واملراحل املتبعة يف تقدمي الشكاوى وفحصها؟ -

ثار آما مدى قدرة نظام الشكاوى على إحداث الفعالية الالزمة لصاحل حقوق اإلنسان، وما  -

  جتسيدها على  أرض الواقع؟وانعكاسات ذلك على محاية حقوق اإلنسان و 

  المتبع منهجال -

وما تستدعي معاجلته من متطلبات أساسية خمتلفة  -حمل الدراسة -طبيعة املوضوع  استنادا إىل     

يقوم عليها البحث العلمي، وبغية الوصول إىل األهداف املتوخاة من وراء هذا البحث فقد مت 

الذي يعد إحدى : لمنهج الوصفياالعتماد على مجلة من املناهج العلمية اليت تتكامل فيما بينها، كا

البحث العلمي الذي يتالءم وموضوع هذه الدراسة بغية املعرفة الصحيحة واإلحاطة  مستويات

الدقيقة باألبعاد املختلفة لإلشكالية املطروحة، وما من شك يف أن هذا املنهج يعترب األداة الشاملة و 

اءات املناسبة يف وصف حقوق اإلنسان وآلياته املختلفة، ومنها نظام الشكاوى مبا يقوم عليه من إجر 

خمتلفة، كونه يتطلب وصفا دقيقا علميا وعمليا متكامال للمشكلة وما يتعلق �ا من حقائق 

  . ومعطيات، لتكون حمل تفسري بعد ذلك وإجالء ألي غموض

الذي تستدعيه الضرورة ومقتضيات املوضوع خصوصا،  بالمنهج التحليليكما متت االستعانة       

يف دراسة ما هو متاح من نصوص وآراء وحتليليها، إضافة إىل ما يقتضيه البحث من دراسة وحتليل 

كما . للدور الذي تؤديه األجهزة الرقابية املنوط �ا القيام بنظام الشكاوى، وما تتوصل إليه من نتائج

األمر ، حيث ومع أن هذه الدراسة ليست دراسة مقارنة، إال أن رنبالمنهج المقا متت االستعانة
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بني بعض املعطيات والنصوص حمل الدراسة، كما هو اليت تتم قارنة امل استوجب ذلك خصوصا أثناء

الشأن مع بعض االتفاقيات واملواثيق املتعلقة حبقوق اإلنسان وأداء بعض األجهزة الرقابية واإلجراءات 

بعد ذلك يف  الدراسة النقديةلتأيت . العناصر حمل التشابه واالختالف بني هذا وذاكملعرفة  ؛املتبعة

حماولة إلعطاء تقييم ألداء اآلليات واألجهزة الرقابية املعتمدة للوقوف على مدى فعاليتها يف إعمال 

نظام الشكاوى وأثره يف محاية حقوق اإلنسان، ومن مثة إبراز النقاط اإلجيابية، وحتديد مواطن القصور 

  .والنقص، وما يعرتض أداء هذه األجهزة من صعوبات

الذي يقوم على االستدالل والربهنة للوصول إىل احلقيقة،  المنهج االستداللين إغفال كما ال ميك

النصوص القانونية ا يتعلق باستخدام خمتلف املواد و وال شك أن ذلك يتوافق وهذه الدراسة خاصة فيم

م الدولية حلقوق اإلنسان وغريها، وصوال إىل خمتلف األحكاواملواثيق اليت جاءت �ا االتفاقيات 

والقرارات اليت تصدر عن األجهزة املختلفة املعنية بالرقابة على اتفاقيات حقوق اإلنسان، فضال عن 

  .بعض اآلراء واألفكار األخرى املستخدمة لالستدالل على حالة ما

يعد كأسلوب يتم  المنهج التاريخيوفضال عن كل ما سبق ذكره فإنه وانطالقا من كون أن      

اضي وحماولة فهم احلاضر، والتطلع بنظرة استشرافية للمستقبل، فقد كان استخدام استخدامه ملعرفة امل

هذا املنهج يف موضوع الدراسة أمرا الزما، خصوصا  أثناء التعرض ملاضي حقوق اإلنسان وجلذوره 

التارخيية وما واكبه من تطورات خمتلفة ويف أماكن عديدة، وما مت بذله حيال ذلك من مساع وجهود، 

ا وأن هذا املنهج يساعد يف دراسة وحتليل االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان خصوص

بيتها ووضعها يف املعتمدة يف هذا البحث، على اختالف موضوعا�ا والفئات اليت حتكمها، ملعرفة ترات

  . ة، فتتضح الرؤية للدارس، مما ميكنه من تفسريها وفهمها بشكل أكثر موضوعيسياقها التارخيي

  الخطة المتبعة -

انطالقا من إشكالية البحث، ويف سبيل معاجلتها، فقد مت حتديد وضبط خطة هذه الدراسة     

وقد جاءت فصول هذه ، ، فضال عن مقدمة البحث وخامتتهبتقسيم هذا املوضوع إىل أربعة فصول

  :كالتايل  الدراسة

مت التعرض ملاهية التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان وآلياته، من : ففي الفصل األول -

خالل مبحثني أساسيني، تناول املبحث األول ماهية التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان، 

لتطبيق الدويل التفاقيات حقوق حقوق اإلنسان واكل من ذلك بإعطاء تعريف لو بالتطرق ملفهومه، 

اإلشارة  وكذاتقدمي حملة تارخيية عن تطور حقوق اإلنسان، مع باحرتام هذه احلقوق، اإلنسان وااللتزام 
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إىل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على مستوى كل من االتفاقيات املربمة يف إطار األمم املتحدة، 

  .واالتفاقيات املربمة على املستوى اإلقليمي

طبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان، اليت أما املبحث الثاين فخصص للحديث عن آليات الت

شكاوى (بنوعيه  تتمثل يف كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول، وكذا نظام الشكاوى

وقد مت الرتكيز على هذا األخري باإلشارة إىل مفهومه واإلطار الذي تقدم  ،) الدول وشكاوى األفراد

  .كونه مدار حبثنا  مبوجبه الشكاوى

فتم إفراده للحديث عن أجهزة الرقابة املنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى، وذلك : ما الفصل الثانيأ

بتقسيمه إىل مبحثني أساسيني، خصص املبحث األول لألجهزة الرقابية على االتفاقيات املربمة يف 

قتها بكل من إطار منظمة األمم املتحدة، بالتعرض لتكوينها والقواعد اليت حتكم سري أعماهلا، وعال

  .املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسانجهز�ا املختلفة و األمم املتحدة بأ

ألجهزة املعنية بالرقابة على االتفاقيات واملواثيق تكوين ومهام ال تم التعرض فيهأما املبحث الثاين ف     

، سواء على املستوى )اللجان(جهزة شبه القضائية اإلقليمية اخلاصة حبقوق اإلنسان، بالتطرق أوال لأل

ثانيا، ممثلة يف كل من ) احملاكم(مث لألجهزة القضائية . األوريب أو األمريكي أو اإلفريقي أو العريب

احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان وصوال إىل احملكمة اإلفريقية 

  .حلقوق اإلنسان والشعوب

فتم التطرق فيه إىل إجراءات تقدمي وفحص الشكاوى، موزعا على مبحثني، : أما الفصل الثالث

تناول مبحثه األول اإلجراءات املعتمدة يف االتفاقيات املربمة يف إطار منظمة األمم املتحدة، سواء 

  .تعلق األمر بشكاوى الدول أو شكاوى األفراد

إجراءات الشكاوى املعمول �ا على مستوى االتفاقيات  أما املبحث الثاين فتم الرتكيز فيه على

واملواثيق اإلقليمية، وذلك بالتعرض إىل اإلجراءات اليت يتم القيام �ا سواء من طرف األجهزة شبه 

  .القضائية، أو األجهزة القضائية

حقوق ه للحديث عن فعالية نظام الشكاوى وأثرها يف محاية إفرادفتم : أما الفصل الرابع واألخير

تتبع فعالية نظام الشكاوى : مبحثني أساسيني أيضا، حيث تناول املبحث األولمن خالل اإلنسان، 

، وما يرتكه من أثر لصاحل محاية حقوق اإلنسان يف إطار االتفاقيات املربمة يف منظمة األمم املتحدة

 شبه القضائي :جبهازيه فعالية هذا النظام على املستوى اإلقليمي م فيه تقييمأما املبحث الثاين، فت

 .                           والقضائي
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  الفصل األول

ماهية التطبيق الدولي التفاقيات حقوق اإلنسان 

  اتهــوآلي
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يعد موضوع حقوق اإلنسان من املوضوعات املهمة واحلامسة يف تاريخ البشرية مجعاء، كونه يتعلق      

باإلنسان وبكرامته، ومع ما القاه هذا املوضوع وما عرفه من تطور، إال أن ازدياد االهتمام به جتسد 

ن، حيث كان هلذه بشكل واضح وصريح من خالل إبرام العديد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسا

االتفاقيات املختلفة دور هام وبارز يف كفالة احرتام ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، ومن مثة 

تطبيق وجتسيد احلماية الدولية الالزمة هلذه احلقوق، خصوصا وأن العديد من هذه االتفاقيات قد 

ة على تطبيق أحكام هذه االتفاقيات، نصت على أجهزة وجلان مستقلة، يناط �ا القيام مبهمة الرقاب

ومتابعة مدى التزام الدول األطراف بتعهدا�ا اليت أخذ�ا على نفسها طوعا من غري إكراه، مبقتضى 

  .هذه االتفاقيات

ومنه فإن عملية التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان أمر غاية يف األمهية، على اعتبار أنه      

ليات واإلجراءات القانونية امللزمة للدول األطراف يف هذه االتفاقيات، وتتمثل يرتكز على مجلة من اآل

آليات التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان اليت نعنيها هنا يف كل من نظام التقارير ونظام 

التحقيق ونظام الشكاوى بنوعيه شكاوى الدول وشكاوى األفراد؛ حيث أن كل نظام من هذه 

  .لى إجراءات دقيقة وحمددةاألنظمة يقوم ع

ولذا فإن احلديث عن نظام الشكاوى كآلية من آليات التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان      

حديث له أمهيته البالغة؛ كونه يتعلق بنظام رقايب متطور جيعلنا نتعرف من  - هو أيضا وال شك-

لدول بآليات هذه الرقابة وأحكامها خالله على مدى تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان ومدى التزام ا

، 1الدولية حلقوق اإلنسان واليت ُوضعت لتكون حمل التزام بني الدول املصدقة املتضمنة يف االتفاقيات

  .أو املنضمة إىل هذه االتفاقيات واليت تقبل بإجراءات هذه الرقابة

الدويل التفاقيات  كآلية للتطبيق ىنظام الشكاو  - يالت هذا املوضوعوقبل اخلوض يف تفص     

بأجهزته وإجراءاته، وما له من أثر وانعكاسات على جتسيد احلماية املطلوبة والالزمة  - حقوق اإلنسان

 التفاقيات حقوق اهية التطبيق الدويلحلقوق اإلنسان، ارتأينا أنه من الضروري أن نتعرض يف البدء مل

  :هذا الفصل يف املبحثني التاليني سنتناولاإلنسان وآلياته، إجالًء وتوضيحا للموضوع، حيث 

   . التفاقيات حقوق اإلنسانماهية التطبيق الدويل: املبحث األول -

  .التفاقيات حقوق اإلنسان لتطبيق الدويلآليات ا: املبحث الثاين -

                                                             
 یقصد بالتصدیق ذلك التصرف القانوني الذي بموجبھ تعلن السلطة المختصة إلبرام المعاھدات في الدولة موافقتھا على المعاھدة  وارتضاءھا 1

" اإلقرار" أو" القبول: " " التصدیق بأنھ 1969ب من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة /2/1وقد عرفت المادة. االلتزام بأحكامھا بصورة نھائیة
  "*.، تبعا للحالة صك دولي یحمل ھذه التسمیة وتثبت بھ دولة ما، على الصعید الدولي موافقتھا على االلتزام بمعاھدة"االنضمام"أو 
  .72، ص2005جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، * 
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  المبحث األول

  ماهية التطبيق الدولي التفاقيات حقوق اإلنسان

إن على مستوى اليت مت إقرارها  - الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان إن الكثري من االتفاقيات        

كالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والذي   -منظمة األمم املتحدة عن طريق أجهز�ا املختصة

أحلق بربوتوكوليني إضافيني، والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء 

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، يع أشكال التمييز ضد املرأة، و مجعلى 

واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، 

امليثاقني مريكية و األوربية األ تنيأو على املستوى اإلقليمي كاالتفاقي.اخل...واتفاقية حقوق الطفل و

وفضال عما تضمنته هذه االتفاقيات من حقوق وحريات غاية يف التحديد،  إذ أنه ،العريب واإلفريقي

  .فإ�ا قد نصت من ناحية أخرى على آليات رقابية للتطبيق الدويل عليها

متت املصادقة  آثارا قانونية ملزمة للدول مىت وكون هذه االتفاقيات الدولية تعد املصدر الذي ينتج     

أمر الزم، خصوصا اليت أخذ�ا على عاتقها لتعهدا�ا األطراف فإن االلتزام باحرتام الدول  ؛1"عليها

وجلان رقابية ألجهزة املهمة فيها قد أوكلت  التفاقيات حقوق اإلنسانالدويل  قوأن إجراءات التطبي

 التفاقيات حقوق اإلنسانللحديث عن ماهية التطبيق الدويل و . ، تتكون من خرباء مستقلنيخاصة

يف مطلبني، حيث نتعرض يف املطلب األول إىل مفهوم التطبيق الدويل التفاقيات  ارتأينا أن نتناوله

  .حقوق اإلنسانحقوق اإلنسان، أما املطلب الثاين فنخصصه للحديث عن اتفاقيات 

  اقيات حقوق اإلنسانمفهوم التطبيق الدولي التف: المطلب األول

 التفاقيات حقوق اإلنسان أمهية خاصة، كونه يقوم على جمموعة من تطبيق الدويليكتسي ال     

اإلجراءات القانونية الدقيقة والواضحة، واليت تتابع من خالهلا األجهزة الرقابية املختصة مدى جدية 

مدى التزامها واحرتامها لتعهدا�ا الدول األطراف على تطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان و 

املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات، بل ومساءلتها حال اإلخالل �ذه التعهدات، ومنه وجب 

 التفاقيات حقوق اإلنسان، والذي سنتناوله يف ثالثة فروع حيث نشري تطبيق الدويلالتطرق ملفهوم ال

أن نتعرض يف الفرع الثاين إىل تعريف التطبيق يف الفرع األول ابتداًء للتعريف حبقوق اإلنسان، على 

                                                             
1

 .77، ص2006، 1وسف ، حقوق اإلنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر، عمان، طالشكري علي ی 
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الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان وااللتزام باحرتامها وخنصص فرعا ثالثا إلعطاء نبذة تارخيية ولو 

  .خمتصرة عن حقوق اإلنسان

  التعريف بحقوق اإلنسان: الفرع األول 

ب إضايف يتكون من كلمتني نشري يف البداية إىل أن مصطلح حقوق اإلنسان هو عبارة عن مرك     

وللوقوف على طبيعة . ولكل كلمة من هاتني الكلمتني داللتها ومعناها" إنسان - حقوق"أساسيتني 

تعريف هذا املصطلح وجب االنتباه إىل هذه احلقيقة ابتداء، مع اإلشارة عقب ذلك إىل اخلصائص 

  . اليت متتاز �ا حقوق اإلنسان

   تعريف حقوق اإلنسان: أوال

وهذا املعىن تتعدد . ملعىن احلق ذاته أواليقتضي الوصول إلعطاء تعريف حلقوق اإلنسان التطرق      

  .مفاهيمه، مث إعطاء معىن لإلنسان

  : معنى الحق -1

، أي نقيض الباطل أو خالفه، فقد جاء يف لسان العرب البن منظور 1ضد الباطل: -لغة - الحق -أ

ليحق الحق :"ع حقوق، فُيجمع حقائق أيضا، قال اهللا تعاىلأن احلق هو نقيض الباطل، وكما جيم

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو :" ، وقال أيضا 2"ويبطل الباطل ولو كره المجرمون

وال تلبسوا :" ، فقد ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىلعكس الباطل أو نقيضه -إذن -احلق ف، 3"زاهق

  . 4"وأنتم تعلمونالحق بالباطل وتكتموا الحق 

 :، فقد جاء يف التنزيل5مبعىن الصدق، فتقول حقَّ األمر مبعىن صح وثبت وصدق احلق ويأيت     

ويقال حققت قوله وظنه حتقيقا أي صدقت،  6"من كان حيا ويحق القول على الكافريننذر تل"

مبعىن الواجب، فيقال كما يأيت احلق أيضا . 7"تلك آيات اهللا نتلوها عليك بالحق:"ومنه قوله تعاىل

لقد حق القول على أكثرهم فهم ال :"، ومنه قوله تعاىل8حق الشيء حيق، مبعىن وجب وثبت

  .10، ويقال حيق عليك أن تفعل كذا مبعىن يسوغ، وهو حقيق بكذا، أي جدير به9"يؤمنون

                                                             
1

  .144، دون ذكر تاریخ الطبع، ص23المنجد في اللغة واألعالم، دار المشرق، بیروت لبنان، ط  
2

 .من سورة األنفال 08اآلیة  
  .من سورة األنبیاء 18اآلیة  3
4

  .من سورة البقرة 41اآلیة  
 .187، صدون ذكر تاریخ الطبع ،2ط، الجزء األول، دار الفكر، مصر،طالمعجم الوسی 5
 من سورة یس 69اآلیة  6
7

  .من سورة الجاثیة 05اآلیة  
8

 .21المنجد في اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص 
9

  .من سورة یس 06اآلیة  
10

 .187المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص 
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والذين في :" مثل قوله تعاىلكما يف  ،النصيب احملددو  احلظ كلمة احلق على  ستعملكما ت      

، ومنه احلديث املروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 1"أموالهم حّق معلوم للسائل والمحروم

إن اهللا قد أعطى  :" أنه قال بعد أن بني نصيب الوارثني يف آيات املواريث، قال عليه الصالة والسالم

كل ذي نصيب حظه أعطى  أي أن اهللا سبحانه وتعاىل قد  ،"كل ذي حق حقه، فال وصية لوارث

   .2ونصيبه املفروض له

واهللا يقضي :" ، مثل قوله تعاىل3على العدل يف مقابلة الظلمكلمة احلق أيضا كما تطلق       

   .5"وال تقتلوا النفس التي حرم اهللا إال بالحق:" قوله تعاىل أيضا، ويف مثل 4"بالحق

فقد قال ، 6وتعاىل، فهو اسم من أمسائه احلسىنكما يشري احلق يف أحد معانيه إىل اهللا سبحانه      

ولو اتبع الحقُّ أهواءهم لفسدت :"وقوله تعاىل 7"مثل ما أنكم تنطقون إنه لحقٌّ :"اهللا تعاىل

، ويف 9فهو �ذا اسم من أمسائه وصفة من صفاته سبحانه وتعاىل 8"السموات واألرض ومن فيهن

، و�ذا فاهللا سبحانه هو احلق املبني الذي ال 10"المبينويعلمون أن اهللا هو الحق :" مثل قوله تعاىل

دعون تاهللا هو الحق وأن ما ذلك بأن :" ، وهو القائل سبحانه وتعاىل11يتحيز ألحد أو ضد أحد

  .12"من دونه الباطل وأن اهللا هو العلي الكبير

الذي عليه ولُيمِلل :" كما استعمل احلق فيما حيق لإلنسان أو عليه، يف مثل قوله تعاىل      

  .14، ومنه جاء االستحقاق، من استحق الشيء، أي استوجبه وصار له حقا وواجبا وثابتا13"الحق

 هواالصطالحية من الناحية ما ميكن اإلشارة إليه ابتداء، يف تعريف احلق : الحق اصطالحا -ب

  .15حتديد مفهومه تباين واختالف املنطلقات واملعايري املعتمدة يف، نتيجة لالتعاريف وجود التباين يف

                                                             
1

  .من سورة المعارج 25و 24اآلیتان  
  ، 1991، 4فت عثمان، الحقوق والواجبات والعالقات الدولیة في اإلسالم، دار الضیاء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، ط محمد رأ 2

 .10 -9ص
  .18، ص6،2008وھبة الزحیلي،الفقھ اإلسالمي وأدلتھ،الجزء التاسع، دار الفكر، دمشق، ط 3
4

  .من سورة غافر 20اآلیة  
  .األنعاممن سورة  152اآلیة  5
6

  .16، ص2002، 2أحمد الرشیدي، عدنان السید حسن، حقوق اإلنسان في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق، ط 
7

  .من سورة الذاریات 23اآلیة  
  .71سورة المؤمنون اآلیة  8
9

  .10، ص2003، 1القاھرة، طأحمد محمود الخولي، نظریة الحق بین الفقھ اإلسالمي والقانون الوضعي، دار السالم للطباعة والنشر،  
  .من سورة النور 25اآلیة  10
 ..8، ص1994، 1فرج أحمد أبو لیلى، تاریخ حقوق اإلنسان في التصور اإلسالمي، دار الثقافة للطباعة والنشر، الدوحة، قطر، ط 11
12

  .من سورة لقمان 29اآلیة  
13

  .من سورة البقرة 281اآلیة  
14 

 .12أحمد محمود الخولي، مرجع سابق، ص
15

 .21، ص2005شطاب كمال، حقوق اإلنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر 
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كما عرفه . 1"هو ما ثبت بإقدار الشارع وأضفى عليه محايته:" فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه      

مصلحة مستحقة " وعرفه الشيخ على اخلفيف بأنه. "احلكم الثابت شرعا:" البعض اآلخر أيضا بأنه

وهذا  ."سلطة أو تكليفا اختصاص يقرر به الشرع:" أما األستاذ مصطفى الزرقا فعرفه بأنه". شرعا 

التعريف األخري يشمل أنواع احلقوق الدينية كحق اهللا على عباده من صالة وصيام وحنومها، واحلقوق 

املدنية كحق التملك، واحلقوق األدبية كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجته، واحلقوق 

  .2حق الوالية على النفسالعامة كحق الدولة يف والء الرعية هلا، وغري املالية ك

اختصاص يقر به الشرع :" لحق بأنهيف تعريفه ل الدكتور فتحي الدريين يذهبوغري بعيد من هذا      

الذي قال به  التعريفوهو نفس  .3"سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر حتقيقا ملصلحة معينة

االختصاص واالستئثار يقررها مصلحة ثابتة للشخص على سبيل :" أنهمن األستاذ عيسوي أمحد 

  .4"املشرع احلكيم

الالند، بأن احلق هو ما يكون مسموحا به، أو مباحا :كما جاء يف املوسوعة الفلسفية ل     

بالقوانني املكتوبة، أو األحكام املتعلقة باألفعال املعتربة، أو مباحا بشكل أخالقي، ألن العمل 

  .5ون حمايدا أخالقيا، ويقال يف ذلك له احلق فيهاملقصود إما أن يكون صاحلا، وإما أن يك

من الناحية الفلسفية اصطالح قانوين يعين السلطة أو القدرة اليت يقررها القانون فاحلق  ولذا     

القدرة على عمل شيء  ؛لشخص، ويكون له مبقتضاها ميزة القيام بعمل معني، وأهم ما مييز احلقوق

واحلماية القانونية اليت تكفل احرتام ومحاية هذه القدرة يف مواجهة الغري، فكل حق يقابله واجب 

: ف بعض كتاب القانون اخلاص احلق بأنهو�ذا املعىن ذاته عرَّ . 6يفرضه القانون على األشخاص

  .7"قدرة إرادية معينةاملصلحة اليت حيميها القانون وتقوم على حتقيقها والدفاع عنها "

  : 8ميكن التمييز يف تعريف احلق بني ثالثة اجتاهات أساسية -للفقه القانوين األوريب -ومنه ووفقا     

يعرفون فإىل املذهب الفردي،  وينتمي أنصاره ،املذهب الشخصيب أو ما يسمى:االتجاه األول -

وهذه اإلرادة هي ". قدرة أو سلطة إرادية خيوهلا القانون شخصا معينا، ويرسم حدودها:" احلق بأنه

                                                             
1

المغرب، أطروحة دكتوراه، . الجزائر. تونس: دراسة في اآللیات والممارسات، دراسة مقارنة - غربي عزوز، حقوق اإلنسان بالمغرب العربي 
  .12، ص2012/2013اتنة، جامعة ب

 .19 -18وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص 2
3

  .64، ص2005مروان إبراھیم القیسي، موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم، أربد، مارس  
  .14محمد رأفت عثمان، مرجع سابق، ص 4
  .21شطاب كمال، مرجع سابق، ص 5
6

 .21المرجع نفسھ، ص 
7

 .186، ص2005، 1الجزائر، ط-الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیةعمر سعد هللا، معجم في القانون  
8

  .32 -31، ص2003، 1دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق الدولیة،القاھرة، ط - أحمد الرشیدي، حقوق اإلنسان 
8 :ولزیادة التفصیل أكثر، یمكن الرجوع في ھذا الشأن إلى -

  .وما بعدھا 21جع سابق، صأحمد محمود الخولي، مر 
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وتبعا هلذا الرأي فإن احلق صفة تلحق بالشخص، فيصبح قادرا على القيام  .احلق وجوهره دمعيار وجو 

  .بأعمال معينة حتقق له يف الغالب مصلحة يريدها

مصلحة حيميها " يعرف احلق بأنه يطلق عليه باملذهب املوضوعي، حيثأو ما : االتجاه الثاني -

ومنها احلقوق الشخصية   ،، وهذه املصلحة قد تكون مادية كحق امللكية، وقد تكون معنوية"القانون

  .كاحلق يف احلرية، واحلق يف سالمة البدن، واحلق يف احملافظة على شرف اإلنسان واعتباره

موضوعي أو جوهري يتمثل يف : فإن اصطالح احلق يقوم على عنصرين، األولووفقا هلذا االجتاه      

شكلي، ويتمثل يف احلماية القانونية اليت : والثاين. املصلحة أو الفائدة اليت يكسبها صاحب احلق

  .تكفل هلذا احلق

سابقني وهو حيمل التعريفات املختلطة، واليت تكاد جتمع بني تعريفي االجتاهني ال:االتجاه الثالث -

  :ومن أبرز هذه التعريفات. املذكورين أعاله

  .أن احلق هو سلطة لإلرادة اإلنسانية، معرتف �ا وحممية من القانون، وحملها مال أو مصلحة -

  احلق سلطة مقصود �ا خدمة مصلحة ذات صفة اجتماعية -

  .احلق هو املال أو املصلحة احملمية عن طريق االعرتاف بقدرة إلرادة صاحبها -

ويف الفقه احلديث يشري أمحد حممود اخلويل إىل اجتاه رابع جاء كنتيجة لالنتقاد املوجه لالجتاه      

تلك الرابطة القانونية اليت مبقتضاها خيول القانون شخصا من :" الثالث، والذي يعرف احلق بأنه

 من شخص التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معنيو األشخاص على سبيل االنفراد واالستئثار 

  :1ومن مثة ميكن حصر أربعة عناصر للحق وهي". آخر

  .االستئثار واالختصاص، أي ثبوت قيمة لشخص يقررها القانون :العنصر األول

  .التسلط، ومعناه التصرف حبرية يف الشيء موضوع احلق: العنصر الثاني

  .يقتضي هذا االحرتاموجوب احرتام الناس مجيعا للحق واستطاعة صاحب احلق أن : العنصر الثالث

احلماية القانونية، وذلك بتخويل صاحب احلق دعوى قانونية يستطيع �ا أن يقتضي : العنصر الرابع

  .الغري الحرتام حقه

ثبوت قيمة :" من هذه العناصر األربعة وبإمجاهلا يُعرف احلق يف �اية املطاف على أنه اوانطالق     

ذا الشخص أن ميارس سلطات معينة يكفلها له القانون، معينة لشخص مبقتضى القانون، فيكون هل

  .2"بغية حتقيق مصلحة جديرة بالرعاية

                                                             
1

 .29 -27أحمد محمود الخولي، مرجع سابق، ص 
2

  .29المرجع نفسھ، ص 
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  معنى اإلنسان  -2

به وإليه  ِنسمعان لطيفة ومتعددة، فنقول أ أنسجاء يف املعجم الوسيط يف باب : اإلنسان لغة -

مؤنث اآلنس وهي  اآلنسةو. سكن إليه وذهبت وحشته، وآنسه مؤانسة مبعىن الطفه وأزال وحشته

اجلماعة  األَنسو. واإلنس خالف اجلن والصديق الصفي. الفتاة الطيبة النفس، والفتاة اليت مل تتزوج

  .1الكثرية من الناس

، وهي مجع أُناس نسبة إىل اإلنس وواحد اإلنس: اإلنسيو وتقول تأنَّس، أي صار إنسانا     

ج أناسي وأناس، البشر للذكر واألنثى، ويطلق على واإلنسان، . وأناسي، البشر أو غري اجلن واملالك

  .2أفراد اجلنس البشري

منه جاءت و  .والراقي ذهنا وخلقا" الكائن احلي املفكر"ذلك  بأنه اإلنسانمعىن كما جاء       

ومجلة الصفات اليت متيز اإلنسان، أو مجلة أفراد النوع البشري اليت  خالف البهيمية،مبا يعين  اإلنسانية

، أي ما خيتص به اإلنسان، ويكثر استعماهلا للمحامد من حنو اجلودة 3عليه هذه الصفاتتصدق 

  .4وكرم األخالق

يف القرآن الكرمي عشرات املرات، حيث متت اإلشارة غري " الناس"و" اإلنسان  "وقد جاء لفظ      

، من �5ذا اإلنسان على العناية والتكرمي دالةإشارات  مبا حتمله منمرة إىل خلق اإلنسان ونشأته، 

يا أيها اإلنسان ما :"ويف وقوله أيضا .6"لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم:" ذلك قوله تعاىل

 - الكرمي  كما أن أول سورة نزلت يف القرآن  .7"غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك

اقرأ باسم ربك الذي " :، قال اهللا تعاىلمتتالية جاء ذكر اإلنسان فيها عدة مرات - سورة العلق

خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ وربك األكرم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، 

يف  كما ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل أنه قد وردت سورتان ."  ...كال إن اإلنسان ليطغى

  ."الناس"واألخرى باسم  "اإلنسان "إحدامها باسم ن، القرآ

                                                                                                                                                                                              
 .9و 8الجزائر، ص، CODOC، -نظریة الحق - ، المدخل للعلوم القانونیة)زواوي(محمدي فریدة  -: كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن أیضا  ل -
  .30 -29المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص 1
2

 .19في اللغة واألعالم، مرجع سابق، صالمنجد  
 .30المعجم الوسیط، مرجع سابق، ص  3
 .19المنجد في اللغة واألعالم، مرجع سابق، ص 4
5

دار طالس  -أول تقنین لمبادئ الشریعة اإلسالمیة فیما یتعلق بحقوق اإلنسان -إبراھیم مدكور وعدنان الخطیب، حقوق اإلنسان في اإلسالم 
 .24، ص1992، 1والنشر، دمشق، ط للدراسات والترجمة

6
 .من سورة التین 04اآلیة  
7

  .من سورة االنفطار 7و 6اآلیتان  
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الذي خلقه اهللا إلعمار األرض وعبادته، كما ميكن تعريفه بأنه  1فهو اإلنسان ااصطالحأما      

  .2الشخص الذي له روح وجسد صاحل لتحمل االلتزامات وكسب احلقوق

ليس من السهولة مبكان أن نقدم تعريفا جامعا مانعا ملصطلح حقوق اإلنسان،  : حقوق اإلنسان -3

أن تقرتب حاولت من خالهلا  ،مل تقدم إال تعاريف نسبية كون أن الدراسات اليت تناولت هذه النقطة

مع اإلشارة إىل أن هذه التعريفات تقر لإلنسان مبا . من العناصر األساسية هلذا املفهوم قدر اإلمكان

  .حيقق كرامته على خمتلف املناحي

محاية :" هبأن" حق اإلنسان:"فقد جاء يف كتاب الفقه اإلسالمي وأدلته لوهبة الزحيلي تعريف لـ -

مصلحة الشخص، سواء أكان احلق عاما كاحلفاظ على الصحة واألوالد واألموال، وحتقيق األمن، 

وقمع اجلرمية، ورد العدوان، والتمتع باملرافق العامة للدولة؛ أم كان احلق خاصا، كرعاية حق املالك يف 

  . 3"اولة العمل وحنو ذلكوحق اإلنسان يف مز ...ملكه، وحق البائع يف الثمن، واملشرتي يف املبيع

فرع خاص من :" نسان بأ�ااإل قحقو ) René Cassin(وقد عرف الفقيه الفرنسي رينيه كاسان  -

فروع العلوم االجتماعية يستهدف دراسة الروابط بني اإلنسان لتحقيق الكرامة اإلنسانية بتحديد 

  .4"كائن بشرياحلقوق واملكنات، اليت تعد مبجموعها ضرورية إلمناء شخصية كل  

علم يتعلق بالشخص، وال سيما اإلنسان " فقد عرفها بأ�ا) Karel Vasek( أما األستاذ كارل فازاك

العامل، الذي يعيش يف ظل دولة، وجيب أن يستفيد من محاية القانون عند ا�امه جبرمية، أو عندما 

، كما ينبغي أن تكون يكون ضحية لالنتهاك، عن طريق تدخل القاضي الوطين واملنظمات الدولية

  .5"هذه احلقوق وال سيما احلق يف املساواة متناسقة مع مقتضيات النظام العام

                                                             
في العصور الوسطى المسیحیة، ھو تلك التفرقة العجیبة بین شيء اسمھ مملكة هللا وآخر اسمھ  مفھوم اإلنسانإن النموذج الذي كان سائدا عن  1

. فالروح بھذا المعنى  تنتمي إلى المقدس، والجسد إلى المدنس. مشدود لألولى بروحھ وللثانیة بجسدهمملكة الشیطان، والنظر لإلنسان على أنھ 
  .وخالص اإلنسان في نظرھم یتمثل في التفكیر عن الخطیئة األصلیة التي كان الجسم وشھواتھ سببھا نتیجة أكل آدم من الشجرة المنھي عنھا

صرة فقد حاولت تقدیم نموذج للكمال اإلنساني ، فكریا وأخالقیا وجمالیا، یتعارض مع النموذج الذي كان أما في المرجعیة األوربیة الحدیثة والمعا
حیث . محاوال تمزیق الثنائیة العجیبة وذلك برد االعتبار للجسد، بوصفھ جزءا ال یتجزأ من ماھیة اإلنسان ككائن بشري. سائدا في الفكر الكنسي

  .إنسانیتھ ذاتھا، ال بشيء خارجھا، طالبا الكمال بروحھ وجسمھ، ساعیا إلى السیطرة على العالم وتسخیره لفائدتھأصبح ُینظر إلیھ على أنھ یسمو ب
ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر وفضلناھم :" أما في تراثنا فإن أول ما یشدنا للتأسیس لمفھوم اإلنسان ھو ما جاء في قولھ تعالى    

، ووفقا لتفسیر الزمخشري لھذه اآلیة في تكرمة  بني آدم، أي اإلنسان، بأن  قد كرمھ )من سورة اإلسراء 70اآلیة "(نا تفضیالعلى كثیر ممن خلق
العقل والتمییز (وھو مفھوم ذو بعدین، بعد عقلي. هللا بالعقل والنطق والتمییز والصورة الحسنة والقامة المعتدلة، وتدبیر أمر المعاش والمعاد

ذلك . ومنھ فاإلنسان یخلو من ثنائیة النفس والجسد التي شغلت الفكر األوربي الدیني والفلسفي... ،)الخط وتدبیر المعاش(وبعد حضاري، )والنطق
رض أن اإلنسان في المنظور القرآني ھو روح وجسد، ولم یرد في القرآن البتة ما یحط من قیمة الجسد، بل بالعكس یذكر الجسم في القرآن في مع

إذن فتكریم اإلنسان، ). من سورة التین 4اآلیة "(لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم:" التي یكون بھا الفضل والتفوق، ومن ذلك قولھ تعالى األمور
  *. إنما ھو بروحھ وجسده معا، ویعني ذلك تمتعھ بجملة من الحقوق

 .21 -20، ص 1996، منظمة الیونسكو 95العدد  محمد عابد الجابري، الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، كتاب في جریدة* 
عة خلفة نادیة، آلیات حمایة حقوق اإلنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة دراسة بعض الحقوق،أطروحة دكتوراه في القانون الدستوري، جام 2

  .13، ص2009/2010باتنة،
3

  .23وھبة الزحیلي، مرجع سابق، ص
4

القانونیة لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال حمایة حقوق اإلنسان،منشورات الحلبي  لمى عبد الباقي محمود الغراوي، القیمة 
  .27،ص2009الحقوقیة،بیروت،لبنان، الطبعة األولى،

5
  .15غربي عزوز، مرجع سابق، ص 
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تلك املبادئ والقوانني العامة اليت :" ويذهب البعض اآلخر إىل أن املقصود حبقوق اإلنسان هي     

عقيدته، وحريته، وثقافته،  اتفقت عليها األديان والقوانني الدولية فيما يتعلق باحرتام اإلنسان، يف جمال

وهي حقوق كفلتها الشريعة ...ويف جمال حقوق املرأة والطفل، والقضايا السياسية، وحرية التفكري،

  .1"اإلسالمية ومجيع األديان والقوانني الدولية

يتسع ليشمل مجيع املفاهيم اليت كانت تدل " حقوق اإلنسان " ومنهم من قال بأن مصطلح     

ات اليت تداولتها الدساتري والقوانني الوطنية يف القرن التاسع عشر وعلى امتداد عليها املصطلح

  ،، الذي يشمل احلريات املدنية"احلريات اخلاصة"النصف الثاين من القرن العشرين، مثل مصطلح 

الذي يشمل " احلريات العامة"ومصطلح. وغريها ،وحرية العمل ،وحرية التعاقد ،كحرية التملك

  .2وحرية الصحافة ،وحرية تأسيس اجلمعيات ،كحرية التجمع  ،احلريات السياسية

احلريات "، مصطلح "حقوق اإلنسان"أما الدكتور أمحد الرشيدي فيضيف إىل مصطلح      

، بوصفه "حقوق اإلنسان واحلريات األساسية " ، حتت مسمى واحد هو مصطلح"األساسية

جمموعة االحتياجات أو املطالب اليت يلزم توافرها بالنسبة إىل عموم " اصطالحا يشري بصفة عامة إىل

سواء العتبارات اجلنس، أو النوع،  - يف هذا اخلصوص - األشخاص، ويف أي جمتمع، دون متييز بينهم

  .3"أو اللون، أو العقيدة السياسية، أو األصل الوطين، أو ألي اعتبار آخر

هو أن حقوق اإلنسان، قد تتجاوز ما مت ذكره أعاله، فهي  ،اليت ينبغي اإلشارة إليها واحلقيقة     

فهي حقوق معرتف �ا هلذا اإلنسان . أيضا تلك احلقوق اليت يتمتع �ا اإلنسان �رد اعتباره إنسانا

. ي، أو االقتصاديبغض النظر عن جنسيته، أو دينه أو أصله العرقي أو القومي، أو وضعه االجتماع

فهي . كما تعد من جهة أخرى حقوقا طبيعية ميتلكها اإلنسان حىت قبل أن يصبح عضوا يف ا�تمع

  .4تسبق حىت الدولة وتسمو عليها، فهي حقوق أصلية يف طبيعتها، وبدو�ا ال نستطيع العيش كبشر

فراد واجلماعات من أي وبذلك فإن حقوق اإلنسان تقوم على ضمانات قانونية عاملية حتمي األ     

تصرف أو إمهال ميس احلريات األساسية واملستحقات والكرامة البشرية، فيلزم قانون حقوق اإلنسان 

ومينعهم من القيام بأمور  ،احلكومات بشكل أساسي وغريها من اجلهات املسؤولة بأمور معينة

  .5أخرى

                                                             
1

اإلسالم والتحدیات "مقدم إلى مؤتمربحث  -الواقع والمأمول -داود درویش حلس، حقوق اإلنسان الثقافیة بین الشریعة اإلسالمیة والمواثیق الدولیة 
 .8ص، ، غزة، فلسطینبكلیة أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة 3/04/2007و 2: المنعقد في " المعاصرة

  .34دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص - أحمد الرشیدي، حقوق اإلنسان 2
3

 .35المرجع نفسھ، ص 
4

 .16غربي عزوز، مرجع سابق، ص 
5

، 2006مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، أسئلة متكررة حول نھج یرتكز على حقوق اإلنسان تجاه التعاون اإلنمائي، نیویورك، وجنیف،  
 .1ص
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  خصائص حقوق اإلنسان:ثانيا

  :تتميز حقوق اإلنسان مبجموعة من املميزات واخلصائص، نورد أمهها  كالتايل     

أي أن حقوق اإلنسان : أنها ذات طابع عالمي، يتمتع بها جميع أفراد الجنس البشري  -1

. ذات طبيعة عاملية، والتمتع �ا ينبغي أن يكون مكفوال لكل أفراد اجلنس البشري على حد سواء

ك هو كثرة اإلعالنات واملواثيق الدولية اخلاصة �ذا املوضوع، واليت أضحت مرجعية ولعل ما يؤكد ذل

  .دولية حلقوق اإلنسان، حيث متت املصادقة عليها من الغالبية العظمى من الدول

على هذه  1993وقد مت التأكيد القوي يف املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان املنعقد يف فيينا سنة      

احلقيقة، معتربا أن حقوق اإلنسان عاملية يف طابعها، وهي تقبل التطبيق بشكل متساو يف إطار شىت 

ومن مثة فحقوق اإلنسان الدولية جيب أن تستند إىل املساواة . التقاليد االجتماعية والثقافية والقانونية

أو أو اجلنس، أو اللغة،  ،اللون أو ،وإىل مبدأ انطباقها عامليا على اجلميع بغض النظر عن العرق

  .1الدين، أو الرأي السياسي، أو غريه

إن : أنها ترتكز على الكرامة المتأصلة والقيمة المتساوية لجميع أعضاء األسرة البشرية -2

ولقد  :" حقوق اإلنسان يف أصلها تقوم على الكرامة اإلنسانية، وَمن َأصدُق من اهللا قيال، وقد قال

حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن كرمنا بني آدم و 

كما أن االعرتاف �ذه الكرامة جلميع أعضاء األسرة البشرية واجب، وقد متت ، 2"خلقنا تفضيال

االعرتاف :" اإلشارة إىل هذا األمر يف ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت جاء فيها أن

صلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية والثابتة هو أساس احلرية والعدل بالكرامة املتأ

يولد مجيع :"كما مت التأكيد على ذلك أيضا يف املادة األوىل من هذا اإلعالن". واملساواة يف العامل

بعضهم بعضا الناس أحرارا متساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقال وضمريا وعليهم أن يعامل 

كما مت ترسيخ هذه احلقيقة يف خمتلف االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، ". بروح اإلخاء

تعرتف بالكرامة " :نذكر منها ما جاء يف ديباجيت العهدين وبنفس العبارة من أن الدول األطراف

  .3"  ميكن التصرف فيهااملتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة الدولية، وحبقوقهم املتساوية، واليت ال

إن مجيع حقوق اإلنسان كلٌّ ال يقبل التجزئة، وهي مرتابطة : أنها مترابطة وغير قابلة للتجزئة -3

يتوجب اختاذ إجراءات لكفالة محاية وتعزيز كافة احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

                                                             
   .9، ص1993سبتمبر / ، السنة الثالثة، جوان10و9الصحیفة العربیة لحقوق اإلنسان، نشریھ إخباریة، المعھد العربي لحقوق اإلنسان، العدد 1
 .من سورة اإلسراء 70اآلیة  2
3

  . 3، ص2010لینا الطبال، االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  
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القابلية لالنقسام والتجزئة يعين أنه ال يوجد ما  حبيث أن هذا الرتابط وعدم. 1والثقافية على حد سواء

إعطاء األولوية اخلاصة لطائفة بعينها من احلقوق على طائفة أخرى أو طوائف أخرى  - البتة-غ يسوِّ 

  .2من احلقوق

ولقد ظهر االعرتاف �ذا الرتابط حلقوق اإلنسان ببعضها البعض مبناسبة حتضري عهدي األمم     

تعلقني باحلقوق املدنية والسياسية، واحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، امل 1966املتحدة سنة 

خاصة وأن هناك من اقرتح حينها مجع تلك احلقوق يف وثيقة واحدة، كما جند ذلك االعرتاف أيضا 

من تصريح طهران يف املؤمتر الدويل حلقوق اإلنسان املنعقد حتت رعاية األمم  13فيما ورد يف الفقرة 

  .19683املتحدة سنة 

فحقوق اإلنسان �ذا املعىن دائمة التطور، وهي يف حالة : أنها متطورة وذات طبيعة متحركة -4

تفاعل بني جزئيا�ا املختلفة، األمر الذي يرتتب عليه التوازن املطلوب، حيث من الواجب أن يسودها 

طور احلاصل يف املناحي والدارس يالحظ مدى هذا الت. 4اجلو احليوي يف موجات من التضامن

املختلفة حلقوق اإلنسان، سواء على مستوى حتديد احلقوق أو وضع الضمانات، أو وضع آليات 

  . وميكانيزمات التنفيذ، أو غريها

ونظرا ألمهيتها احليوية  - إن هناك بعض احلقوق اليت : عدم قابلية بعض الحقوق للتنازل عنها -5

التنازل عنها، حىت ولو مت ذلك برضا الشخص املعين، فالرضا يف هذه ال جيوز  -لإلنسان أو للجماعة

احلالة ال يسقط احلماية املقررة أو الواجبة، ألن الشخص ليس له صفة يف التنازل عن مثل تلك 

خصوصا تلك احلقوق واحلريات املالزمة واللصيقة بالشخصية، واليت يستحيل وجوده . 5احلقوق

  .6تصرف فيها، كاحلق يف احلياة، واحلق يف السالمة البدنيةبدو�ا، ومن مثة ال جيوز ال

من االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اليت  82انظر مثال إىل املادة      

ال جيوز التنازل عن حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم املنصوص عليها يف هذه :" تنص على أنه

يسمح مبمارسة أي شكل من أشكال الضغط على العمال املهاجرين وأفراد أسرهم بغية االتفاقية، وال 

  ...".ختليهم أو تنازهلم عن أي من احلقوق املذكورة

                                                             
1

  .9المرجع نفسھ، ص 
  .45دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص - حقوق اإلنسان أحمد الرشیدي، 2
3

  .27، ص 2002الجزائر، ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، حقوق اإلنسان في القانون الدولي والعالقات الدولیةعبد العزیز قادري 
عبد السالم ذھني بك، الحقوق في تفاعالتھا وتعارضھا وأطوارھا وضرورة التوازن فیھا من الناحیة العملیة للقانون والعدالة والعمران  4

  .64، ص1945لمصریة، مصر، واألخالق، مكتبة النھضة ا
5

، 1اھرة، طأحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولیة المتخصصة، دار النھضة العربیة، الق 
  .91، ص2000

6
لینا الطبال، مرجع سابق،  :یمكن الرجوع لكما  .47دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص -أحمد الرشیدي، حقوق اإلنسان 

  .5 -4ص
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إن هناك بعض احلقوق :عدم جواز الخروج على بعض الحقوق البتة وتحت أي ظرف كان -6

ا، وهذا بالنظر ألمهيتها املتعلقة اليت ال جيوز بأي حال من األحوال، وحتت أي ظرف كان اخلروج عنه

ومن مثة فال ميكن السماح البتة . بوجود الكائن اإلنساين، وحمافظة على آدميته وكرامته كإنسان

وقد أكدت . باخلروج حتت أي ظرف وفوق أي أرض وحتت أي مساء ويف أي حني على هذه احلقوق

من العهد الدويل للحقوق  04مثال املادة نذكر  الوثائق الصادرة عن األمم املتحدة على هذه احلقيقة،

املدنية والسياسية، حيث وبعد أن أشارت يف فقر�ا األوىل على جواز أن تتخذ الدول بعض 

اإلجراءات اخلاصة يف حالة الطوارئ العامة اليت �دد حياة األمة، إال أن الفقرة الثانية أشارت بوضوح 

، وعدم )6م(كاحلق يف احلياة . بعض املوادعليها نصت  إىل أنه ال جيوز التحلل من االلتزامات اليت

، أو اخلضوع للرق أو )7م( اخلضوع للتعذيب أو العقوبة أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 ، واالعرتاف بالشخصية القانونية)15م(، وكذا مبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص)2و8/1م( االستعباد

  .1 )18م(حرية التفكري واالعتقاد والدين،، واحلق يف )16م(

أو املعاملة من ضروب  من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه 2/1و�ذا اخلصوص فقد نصت املادة      

ال جيوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، :" على أنه القاسية أو الالإنسانية أو املهينةالعقوبة 

و �ديد باحلرب، أو عدم استقرار سياسي داخلي، أو أية سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أ

  .2"حالة من حاالت الطوارئ األخرى كمربر للتعذيب

  تعريف التطبيق الدولي التفاقيات حقوق اإلنسان وااللتزام باحترامها: ثانيالفرع ال 

ال شك أن احلديث عن التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان مبا يقوم عليه من آليات      

وإجراءات يقابله من ناحية ثانية مدى االلتزام الدويل باحرتام هذه احلقوق املنصوص عليها يف هذه 

من إجراءات  االتفاقيات من قبل الدول األطراف وفاء لتعهدا�ا، و مبدى جتاو�ا واختاذها مبا يلزم

نتعرض يف النقطة األوىل إىل حيث يف نقطتني، لكفالة االحرتام الالزم حلقوق اإلنسان، وسنعاجل ذلك 

اإلنسان، على أن نشري يف النقطة الثانية لاللتزام باحرتام حقوق  تعريف التطبيق الدويل حلقوق

  .اإلنسان

                                                             
1

  .93أحمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص 
2

 أنھ إن ما یستوقفنا في ھذه الخاصیة أنھا ممتازة بحق في مستواھا النظري، حیث تعطي لھذه الحقوق قداسة خاصة ال یجوز المساس بھا البتة، إال 
 وعلى الرغم من ھذه النصوص التي جاءت بھا اتفاقیات دولیة ملزمة، وقد صدقت علیھا معظم الدول، فإن الواقع یثبت في كثیر من األحیان أن
ھذه النصوص غیر محترمة التطبیق حتى من الدول التي صدقت علیھا، حیث یالحظ أن بعض الدول تقوم بانتھاكات صارخة للحقوق التي ال 

ولعل ما حدث في سجن أبو غریب بالعراق من انتھاكات خیر خافیة، وكذلك ما یحدث . یجوز المساس بھا، كالحق في الحیاة ومنع التعذیب وغیرھا
  . عدیدة أخرىفي بلدان 
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  تعريف التطبيق الدولي التفاقيات حقوق اإلنسان :أوال

تلك اآلليات :" يعين أن التطبيق الدويل حلقوق اإلنسان بدوي الشيخعلي يرى الدكتور إبراهيم       

واإلجراءات اليت يتسىن من خالهلا للدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان، متابعة مدى تنفيذ  

لعمل على كل دولة طرف يف مثل هذه االتفاقيات اللتزاما�ا املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات وا

  .1"ضمان تطبيق الدول اللتزاما�ا هذه ومساءلتها حال اإلخالل �ذه االلتزامات

حمددة قد مت  إذن فالتطبيق الدويل الذي نعنيه هنا هو إنفاذ دويل يعتمد على آليات وإجراءات     

النص عليها بوضوح يف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، كما هو احلال مع نظام التقارير  

كوجه من أوجه الرقابة املشار إليه يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، ونذكر من ذلك العهد 

تتعهد الدول األطراف يف هذا : "أنهالدويل للحقوق املدنية والسياسية اليت تشري مادته األربعني إىل 

العهد بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذ�ا واليت متثل إعماال للحقوق املعرتف �ا فيه، وعن التقدم 

، على أن تقوم اللجنة املختصة واملنصوص عليها يف العهد بدراسة ..."احملرز يف التمتع �ذه احلقوق 

  .2..."واختاذ اإلجراءات املناسبة ،األطرافالتقارير املقدمة إليها من الدول 

:" من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه 16/1كما تنص املادة       

تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد بأن تقدم طبقا ألحكام هذا اجلزء من العهد تقارير عن التدابري 

". احملرز عن طريق ضمان احرتام احلقوق املعرتف �ا يف هذا العهد اليت تكون قد اختذ�ا وعن التقدم

وجند نصوصا مثل هذه تتكرر يف اتفاقيات حقوق اإلنسان، مع إعطاء الدور لألجهزة واللجان املنشأة 

  .واختاذ اإلجراءات الالزمة حياهلا اومناقشته ،مبوجب كل اتفاقية القيام بدراسة هذه التقارير

التحقيق وكذا نظام  شارة أيضا إىل أنه قد مت النص على إجراءين آخرين مها نظامكما ميكن اإل      

الشكاوى الذي هو حمل حبثنا والذي يعد آلية من آليات التطبيق الدويل حلقوق اإلنسان ووجه من 

أوجه الرقابة على إنفاذ اتفاقيات حقوق اإلنسان، فقد جاء يف الربوتوكول االختياري األول امللحق 

تعرتف كل :"يف مادته األوىل إىل أنه 1966 عهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الصادر سنةبال

دولة طرف يف هذا الربوتوكول، باختصاص اللجنة يف استالم ونظر البالغات املقدمة من األفراد 

ق الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أ�م ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي ح

  ...".من احلقوق املقررة يف العهد،

                                                             
1
  1، ص2008إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  

2
  .1966من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر ستة  40ینظر المادة   
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تتابع  ،ومنه ميكن القول أن التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان يقوم على إجراءات حمددة     

�ا األجهزة املخولة بالرقابة على هذه املعاهدات مدى التزام الدول األطراف بتطبيق التزاما�ا 

ووصوال إىل مساءلة الدول حال خرقها أو إخالهلا بعدم تنفيذ  ،ضمانا للحقوق ؛املنصوص عليها

  .التزاما�ا وفقا ملا حددته كل اتفاقية

ات حقوق اإلنسان ولعله مما سبق ميكن القول أن آليات وإجراءات التطبيق الدويل التفاقي     

ها إىل احرتام ويدفع ،تكتسي أمهيتها من كون وجودها يف حد ذاته يذكر الدول األطرف بالتزاما�ا

ألن اتفاقيات حقوق اإلنسان تفرض عليها املثول أمام األجهزة اليت  ؛هذه االلتزامات وتطبيقها وطنيا

أن غياب هذه اآلليات االلتزامات، يف حني  وتتحمل املساءلة حال اإلخالل �ذه ،أنشأ�ا

نفردة للدول اليت حتكمها واإلجراءات جيعل من تنفيذ االلتزام بأحكام حقوق اإلنسان رهن اإلرادة امل

  .1غالبا اعتبارات سياسية

خري ونشري إىل أنه ينبغي التفريق بني مفهوم التطبيق الدويل واإلنفاذ الوطين، حيث أن هذا األ      

يتضمن عنصر القهر الذي متلكه الدول يف تنفيذ قوانينها الداخلية، ولكّن املفهومني يتماسان يف 

م ومحاية حقوق اإلنسان، ويتحقق ذلك وطنيا بتطبيق الدول اللتزاما�ا هدفهما اخلاص بضمان احرتا

الدولية وضمان إنفاذها داخليا، ودوليا من خالل آليات وإجراءات التطبيق اليت نصت عليها 

االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، واليت من خالهلا يتابع جمموع الدول األطراف يف االتفاقيات 

ى احرتام الدول هلذه االلتزامات وتنفيذها هلا، ويتم باختاذ اخلطوات الالزمة لضمان وا�تمع الدويل مد

  .2احرتام الدول هلذه االلتزامات

  االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان :ثانيا

القيمة، خصوصا فيما يتعلق مبستوى  آثاره حقوق اإلنسان يف جماللقد كان للتطور احلاصل      

احلماية املطلوبة حلقوق اإلنسان، حيث أن اجلهود املبذولة يف هذا الشأن ميكن القول أ�ا ُكللت 

نتاج ما ُوضع على عاتق الدول من تعهدات والتزامات دولية  وهذا ؛بتوفري أكرب قدر من هذه احلماية

  .قوق اإلنسانأبرز�ا صكوك واتفاقيات دولية متعددة خاصة حب

وقد تضمنت هذه االتفاقيات يف طيا�ا على أجهزة وجلان رقابية مهمتها األساسية العمل على       

حمددة، ومتابعة مدى جدية الدول األطراف باحرتام تطبيق مضمون هذه االتفاقيات وفقا إلجراءات 

  .التزاما�ا الدولية اليت قطعتها على نفسها

                                                             
1
 .2ولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، صالتطبیق الد إبراھیم علي بدوي الشیخ، 

2
  .2المرجع نفسھ، ص 



28 
 

واجبا قانونيا تتحمله كل دولة جتاه يُعد حقوق اإلنسان  ام الدويل باحرتامومن مثة فإن االلتز      

اإلجراءات الالزمة بكفالة احرتام وتطبيق حقوق اإلنسان وحرياته  كلا�تمع الدويل، بأن تقوم باختاذ  

ويكون للمجتمع الدويل سلطة إجبارها  ،األساسية، وامتناعها عن كل ما من شأنه تعطيل هذا اهلدف

  .1ذلك على

الدويل باحرتام حقوق اإلنسان هو التزام  مااللتزا نعلي بدوي الشيخ بأ يرى الدكتور إبراهيم     

الشخص القانوين الدويل جتاه غريه من أشخاص القانون الدويل بأداء معني، يتمثل يف القيام بعمل أو 

وااللتزام الدويل يف ...نساناالمتناع عن عمل معني، أو التصرف بطريقة بعينها جتاه احرتام حقوق اإل

إما أن يكون التزاما مبسلك أو التزاما بتحقيق نتيجة، وأيا كان هذا االلتزام فإن  :جمال حقوق اإلنسان

سواء يف إطار  ،الغاية يف النهاية هي ضمان احرتام احلقوق اليت نصت عليها القاعدة الدولية املقررة

ففي االلتزام مبسلك فإن املخالفة تتحدد مبقارنة . أو العرف أو املبادئ العامة 2املعاهدات الشارعة

يتعني عليها اختاذه، ويف حالة االلتزام بنتيجة فإن العربة  نمسلك الدولة الفعلي باملسلك الذي كا

  .3لاللتزام الدويل ةبالنتيجة فإذا مل حتدث النتيجة املتوقعة ميكن القول بأن هناك خمالف

قانوين يستند إىل مصادر  ويتضح مما سبق بأن االلتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنسان هو التزام     

قانونية واضحة وحمددة، ترتكز كأصل عام يف االتفاقيات الدولية، ويرتتب على ختلف الوفاء �ا من 

  .4قبل الدولة قيام مسؤوليتها الدولية

ل اإلقليمية حول تعزيز آليات التمكني القانوين للفقراء ووفقا ملا صدر عن ورشة العم - ولإلشارة      

فقد قامت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  - خبصوص احلقوق االقتصادية واالجتماعية

بتحديد طبيعة االلتزامات املفروضة على الدولة الطرف مبقتضى " التعليقات العامة"يف العديد من 

حيث استخدمت تصنيفا  ،يل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةانضمامها إىل العهد الدو 

  :ميزت فيه بني

                                                             
  .21، ص2007إبراھیم أحمد خلیفة، االلتزام إبراھیم أحمد الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 1
2

بمثابة عقود، سواء  - فترة طویلة من الزمن - إن المعاھدات الدولیة بصورة عامة ھي المظھر الرسمي اللتقاء إرادات الدول، ولذلك فقد عدھا الفقھ 
مضمون أكان األمر یتعلق بمعاھدات ثنائیة، أو اتفاقیات متعددة األطراف، ولكن ھناك فرق بین المعاھدات الشارعة والمعاھدات العقدیة تبعا ل

   *. أحكامھا
ن ویقصد بالمعاھدات الشارعة تلك المعاھدات التي یكون الھدف من إبرامھا سن قوانین دولیة جدیدة لتنظیم العالقات بین أطرافھا، في حین أ     

قواعد الدولیة القائمة، المعاھدات العقدیة ھي تلك المعاھدات التي یكون الھدف من إبرامھا مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافھا تطبیقا لل
والمعاھدة الشارعة  ال یقتصر أثرھا على األطراف المتعاقدة .وبالتالي فھي مصدر اللتزامات دولیة، مثل معاھدات رسم الحدود، ومعاھدات الصلح

  **.الخاصة بقانون المعاھدات 1969 فقط وإنما ینقل إلى الدول األخرى، لكونھا مصدرا من مصادر القانون الدولي العام، ومثالھا اتفاقیة فیینا لعام
  . 66، ص1973، فیفري 1سموحي فوق العادة، القانون الدولي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، رغایة، الجزائر، ط: رنیھ جان دوبوي، ترجمة* 

  .65-64جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص** 
3

 .176-175حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، صالتطبیق الدولي التفاقیات  إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
4

  .4-3،ص2003إبراھیم علي بدوي الشیخ، نفاذ التزام مصر الدولیة في مجال حقوق اإلنسان في النظام القانوني المصري، دار النھضة العربیة،  
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.  وهو التزام يدعو الدول لالمتناع عن أي أعمال قد تتناقض مع نصوص العهد" احرتام االلتزامات" -

ن اليت والذي يعين التزام الدول حبماية األفراد من أي انتهاكات حلقوق اإلنسا" االلتزام باحلماية" -

يقوم �ا طرف ثالث، فمثال وفيما يتعلق بالصحة يتطلب االلتزام باحلماية من الدول األطراف اختاذ 

ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابري أخرى لضمان عدم التمييز واملساواة يف احلصول على اخلدمات 

  .الصحية

توفري وتسهيل خدمات معينة  وخيص تطبيق مواد العهد ويفرض على الدولة" الوفاء بااللتزامات"-

تسهم يف تطبيق حق معني، ومثال ذلك احلق يف الصحة الذي يستوجب على الدولة تبين سياسة 

وطنية للصحة وختصيص األموال الكافية هلا مبا يتناسب مع توفري وإجياد الشروط اليت تتيح للناس 

  . 1الصحة احلصول على خدمات صحية مناسبة، وتعزيز اإلجراءات الالزمة لضمان

و التزام مقرر لصاحل األفراد، ومن مثة فالدول وعليه فإن االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان ه     

وبالرجوع إىل اتفاقيات  .3مسؤولة عن تنفيذ هذا االلتزام 2األطراف يف معاهدات حقوق اإلنسان

هذا االلتزام بصفة  وأن يكون تنفيذ تنص صراحة على تعهد الدول بالتزاما�احقوق اإلنسان جندها 

مستمرة، ولألجهزة وجلان الرقابة املنشأة مبقتضى هذه املعاهدات متابعة تطبيق ذلك، ملعرفة ما إذا 

  .وفَّت الدولة الطرف بالتزاما�ا أم ال

:" بأنه 2  العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املادةفقد جاء مثال يف      

الدوليني،  نطرف يف هذا العهد بأن تتخذ مبفردها أو عن طريق املساعدة والتعاو  تتعهد كل دولة

مبا يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدرجيي ...والسيما على الصعيدين االقتصادي والتقين

باحلقوق املعرتف �ا يف هذا العهد سالكة إىل ذلك مجيع السبل املناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد 

يف  فتتعهد كل دولة طر :" كما جاء يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية بأنه".تشريعيةتدابري 

 لبأن تكف - أ:تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد"كما..."هذا العهد باحرتام احلقوق املعرتف �ا فيه

توفري سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه وحرياته املعرتف �ا يف هذا العهد، حىت لو 

                                                             
1

حول تعزیز آلیات التمكین القانوني للفقراء بخصوص الحقوق  ،2012نفي جا 17و 15بین  ة، المنعقدة بالقاھرورشة العمل اإلقلیمیةعالء شلبي،  
  .5 -4، ص"ورقة خلفیة" ومقاربات دولیة للقضاء على الفقر ومكافحتھ  االقتصادیة واالجتماعیة

2
وفقا لقواعد  -یجوز للدولةیمكن ألي دولة أن تصبح طرفا في معاھدة ما بطریقة من طریقتین، أوال ویكون بالتوقیع على المعاھدة وعقب ذلك ال  

أن تتصرف على نحو یتعارض مع أھداف المعاھدة ومقاصدھا، والتوقیع یلیھ التصدیق، وبإیداع صك تصدیق ما، فإن الدولة  -القانون الدولي
اسطتھ توافق الدولة على كما یمكن للدولة من ناحیة أخرى أن تنضم إلى المعاھدة، واالنضمام ھو سبیل بو. توضح عزمھا على االلتزام  بالمعاھدة

وھذا االنضمام یعادل التصدیق، وعادة ما تنص المعاھدة المعنیة على مرور فترة زمنیة قصیرة بعد  -حتى ولو لم توقع ابتداء-االلتزام بالمعاھدة 
  .تاریخ التصدیق أو االنضمام قبل أن تصبح الدولة مقیدة فعال بأحكام المعاھدة

اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، مركز حقوق اإلنسان باألمم المتحدة حقوق اإلنسان  -، الحقوق المدنیة والسیاسیة)1التنقیح(15صحیفة الوقائع رقم
  .3،ص

3
  .176التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
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متظلم على هذا النحو  لبأن تكفل لك -ب.صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرمسية

وطبقا . 1..."أن تبت يف احلقوق اليت يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية خمتصة

تتعهد كل الدول األطراف بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذ�ا واليت " من هذا العهد فإنه 40 مادةلل

اتفاقيات حقوق اإلنسان إن هذه التعهدات جندها يف كل  ...."ل إعماال للحقوق املعرتف �امتث

  .عاملية كانت أو إقليمية، بل ويعطى الدور بعد ذلك لألجهزة املنشأة مبقتضاها

أن الدول ملزمة بتغيري قوانينها وأنظمتها الداخلية، إذا كانت " وتذهب الدكتوراه سرور طاليب إىل    

  :غري مطابقة لتعهدا�ا الدولية، والسيما يف جمال حقوق اإلنسان وذلك لعدة أسباب

  .قاعدة الوفاء بالعهد ومبدأ أن الرتاضي ملزم -

  .خليمبدأ مسو القانون الدويل على القانون الدا -

 :اخلاصة بقانون املعاهدات، اليت تنص على أنه 1969من اتفاقية فيينا لسنة  27ة وفقا ملا قررته املاد -

ال جيوز للدولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية للتهرب من التزاما�ا الدولية، أو لتربير عدم تنفيذها " 

  ."ملعاهدة ما

الذي أكد أن التشريع ال يكفي بذاته  1996حدة عام املت القرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم -

ملنع انتهاكات حقوق الطفل، وأن ذلك يقتضي تعهدا سياسيا قويا، وأن احلكومات جيب أن تطبق 

قوانينها، وتكمل إجراءا�ا التشريعية بإحداث فعل قوي يف جماالت تنفيذ القانون وإدارة العدالة، ويف 

  .2"لصحة العامةبراجمها االجتماعية والتعليم وا

تضع التزامات قانونية  أن 3الرئيسية معاهدات حقوق اإلنسان الدوليةولإلشارة فإن األصل يف      

وعندما يوافق بلد ما على . لدول األطراف لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على املستوى الوطينعلى ا

فإن هذا البلد يتحمل التزاما قانونيا  ،التقيد بإحدى املعاهدات من خالل التصديق أو االنضمام

عاهدات الدولية هذه املوبالتايل فإن كل معاهدة من . لتنفيذ احلقوق اليت تنص عليها هذه االتفاقية

   .4تنفيذ أحكامها -من خالل وسائل خمتلفة - الرئيسية تنشئ هيئة دولية من اخلرباء املستقلني ملراقبة

                                                             
 .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 2ُینظر المادة 1
2

،  3ر طالبي، عالمیة حقوق اإلنسان والخصوصیة العربیة اإلسالمیة، مجلة الجنان لحقوق اإلنسان، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، العددسرو 
  .27، ص2012سنة 

لعھد الدولي الخاص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة؛ ا: بأنھا تتمثل في  معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة الرئیسیةیشار عادة إلى  3
كال التمییز بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة؛ االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري؛ اتفاقیة القضاء على جمیع أش

، اتفاقیة حقوق الطفل؛ االتفاقیة الدولیة ضد المرأة؛ اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة
ختفاء لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم؛ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من اال

  .القسري
، A 8606/6/ :وثیقة رقم، الدورة السادسة والستونحات، تدابیر ومقتر: مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة بخصوص إصالح األمم المتحدة 4

  .06/2012/ 26فيالمؤرخ 
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متابعة تطبيق املعاهدات والوقوف على دورا كبريا يف ة يلجان الرقابالو  ةألجهز ذه اومنه فإن هل     

جدية االلتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنسان من الدول األطراف، وما إذا كانت هناك صعوبات  مدى

األمر الذي جيعل من التزام الدول بتعهدا�ا تسهيال هلذه األجهزة واللجان  أم ال؛ تعرتض هذا التطبيق

  .أنشئت من أجلهااألهداف اليت يف حتقيق 

ومن مثة يربز بوضوح مدى ترابط العالقة الوثيق بني التطبيق الدويل مبا يعتمده من آليات      

وبني االلتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنسان، إذ أنه ال ميكن الوقوف على جدية التزامات  وإجراءات

الل إعمال وسائل وإجراءات الرقابة املختلفة سواء الدول بتعهدا�ا املتضمنة يف االتفاقيات إال من خ

تعلق األمر بنظام التقارير أو نظام التحقيق وزيارات الدول أو نظام الشكاوى، وكل هذه األنظمة هي 

  .مبثابة آليات للتطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان

  نبذة تاريخية عن تطور حقوق اإلنسان: لثالفرع الثا

بشكل الفت يف أعقاب  كانت قد نشطت  وإن حقوق اإلنسانحركة تطور أن  يهمما ال شك ف     

احلرب العاملية الثانية وتوجت بوثائق خمتلفة ومعاهدات دولية عديدة، كاإلعالن العاملي حلقوق 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق  - اإلنسان والعهدين الدوليني

 هو نتاج، بل وال من عدم راغت من فيأمل اخل؛ إال أن ذلك ...-االقتصادية واالجتماعية والثقافية

لألفراد والشعوب عرب تاريخ طويل ضد سلطة الظلم والقهر واالستبداد، فضال  وصراع مريريننضال 

التكريس حلقوق اإلنسان وجعلها من أوىل عما أسهمت به الديانات السماوية املختلفة يف 

  .االهتمامات

عتمد يف الوقت الراهن من املعايري اليت يُ  لقد تطورت حقوق اإلنسان عرب العصور إىل أن أضحت     

ولو  - عليها يف تصنيف مدى دميقراطية احلكومات والدول، وعليه فإننا نرى أنه من الالزم اإلشارة

  .لتبيان وضع هذه احلقوق يف ا�تمعات وكيف تبلورت ؛لتطور التارخيي حلقوق اإلنسانل -باختصار

خيي حلقوق اإلنسان إىل مرحلتني أساسيتني، مرحلة ما قبل ومنه فإننا سنقسم هذا التطور التار      

  .عصر التنظيم الدويل  ومرحلة ما بعد عصر التنظيم الدويل

  مرحلة ما قبل عصر التنظيم الدولي:  المرحلة األولى

إن اجلذور الفلسفية والتارخيية حلقوق اإلنسان ترجع يف حقيقتها إىل خمتلف احلضارات البشرية      

واألديان السماوية وكتابات املفكرين والفالسفة، وقد كان لالستبداد السياسي واالجتماعي بالغ األثر 
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شارة يف هذا وميكن اإل .1وجعلها وسيلة ملقاومة الظلم واالضطهاد ،يف ظهور فكرة حقوق اإلنسان

  :الصدد إىل حمطات كان هلا أثرها على حركية حقوق اإلنسان

لقد كان للفالسفة اليونانيني إسهاما�م على : الحضارتين اليونانية والرومانيةحقوق اإلنسان في *

عن نظرته حنو " والقوانني""مجهورية أفالطون"تطوير القانون والدولة، فقد عرب أفالطون يف مؤلفاته

بأ�ا ضرورة يف كل جمتمع بشري ألن الغاية من حياة األفراد هي األمن والفضيلة واملعرفة،  :الدولة

والفلسفة اليونانية، حيث ترى أن الدولة هي املسؤولة عن حتقيق رفاهية األفراد وهي اليت متكنهم من 

  .2حتقيق غايا�م، عن طريق القوانني اليت تصدرها لتنظيم حيا�م

يني قد تأثروا بالفلسفة اليونانية وعملوا على تطوير القانون طبقا حلاجة ا�تمع ومع أن الرومان     

والفقيه شيشرون والفقيه جروسيوس،  رالروماين ومتطلباته، فضال عما أسهم به فقهاؤهم كاملفك

غري أن املالحظ على  ؛3، وكان يلقب بأيب القانون العام"قانون احلرب والسلم"خاصة يف مؤلفه 

وأن كل السلطات بيد اإلمرباطور، وبالتايل فقد غابت فكرة  ،دولة مركزيةأ�ا كانت لرومانية الدولة ا

مينع من القول أن احلضارة الرومانية  ولكن هذا ال ؛يف شؤون احلكم ومشاركة املواطنني ةاحلرية السياسي

املدنية والتجارية، سامهت ولو بقدر قليل من خلق فكرة حقوق اإلنسان، وهذا من خالل القوانني 

خصوصا قانون األلواح اإلثين عشر، وذلك على إثر ثورة الفقراء وعامة الناس على طبقات األشراف، 

حيث أقر هذا القانون املساواة بني الرومانيني يف احلقوق؛ إذ أعطى هلم حرية التملك والتعاقد 

  .4حيزا يف تاريخ اإلمرباطورية ذواملتاجرة، وبظهور املسيحية أخذت فكرة الكرامة اإلنسانية تأخ

لقد أسهمت الديانات السماوية يف اإلرساء لبعض : حقوق اإلنسان في الديانات السماوية* 

رغم ما كان يعيشه الناس من ظلم وقهر حيث كان يُنظر للحاكم بأنه إله، فكانت  -حقوق اإلنسان

هلا دورها يف حفظ مكانة الفرد فجاءت املسيحية بتعاليم كان  -سلطاته مطلقة ال يناقشه فيها أحد

ما هللا هللا وما لقيصر "داخل الدولة، فأرست لبعض قواعد احلقوق واحلريات من خالل شعارها 

تؤكد على أن الناس  ،، ومن مثة فقد كونت الديانة املسيحية مفهوما خاصا للحريات واحلقوق"لقيصر

املصلحة املشرتكة؛ بغية بناء جمتمع يضم  يققمبختلف انتماءا�م العقائدية يستطيعون أن يتعاونوا لتح

كما أسهمت تعاليم هذه الديانة مبا محلته من قيم روحية وأخالقية يف بعض القوانني . أفرادا أحرارا

... وحترمي الربا وتنظيم األحوال الشخصية ،، السيما يف إقرارها مبدأ الكرامة اإلنسانيةةاملدنية الغربي
                                                             

  7إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص 1
2

األمم المتحدة والمنظمات الدولیة،دار النھضة العربیة، صالح محمد محمود بدر الدین،االلتزام الدولي بحمایة حقوق اإلنسان دراسة في إطار  
  .32القاھرة بدون تاریخ نشر، ص

3
  12صالح محمد محمود بدر الدین،المرجع نفسھ، ص 
4

  .06،ص2002/2003مصطفى بوشاشي، ملخص محاضرات مادة حقوق اإلنسان، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،سنة  
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باملسيحية خريا مبا محلت من مبدأ املساواة، إال أن هذه املساواة  وعلى الرغم من استبشار الناس

ُجعلت لتكون أمام اهللا فقط يف احلياة األخرى، فضال على أن الديانة املسيحية أصبحت الدين 

ومنه بدأت سيطرة الكنيسة املطلقة وتعددت القيود . الرمسي للدولة، ومن ال يدين �ا يعاقب بقسوة

الناس، فظهرت بعدها بوادر الثورة على األوضاع والتمرد على االستبداد،  املفروضة على حريات

  .1لتنتعش أفكار احلرية واملناداة بتقييد سلطات امللوك وإخضاعهم لقواعد تعلو عنهم

الوسطى مقيدة بالسلطان املطلق للدولة واحلاكم،  اويف الوقت الذي كانت تعيش فيه أوربا قرو�     

يف القرن السابع امليالدي  جاء اإلسالم، 2رة الشرعية وخضوع الدولة للقانونحبيث كانت تنعدم فك

، بل ويرى 3متتع اإلنسان بتلك احلقوق نمنهجا شامال ودقيقا لضما اقدمرا حبقوق اإلنسان ومُ قِ مُ 

مؤيدا قول الدكتور عبد الواحد من أن اإلسالم هو أول من قرر  -رمحه اهللا- الشيخ حممد الغزايل

املبادئ اخلاصة حبقوق اإلنسان يف أكمل صورة وأوسع نطاق، وأن األمة اإلسالمية يف عهد الرسول 

: ليه، ليقول بعد ذلكصلى اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين من بعده كانت أسبق األمم يف السري ع

إن ما حفل به اإلسالم من حريات وما شرعه من عدالة ومساواة، وما ضمنه للجماهري من كرامة مل "

يكن يدرس يف عواصم األمة اإلسالمية وحدها، بل عَرب إىل أوربا فحرّكها حىت انفجرت يف ثورات 

  ...4"التحرر

فكر اإلسالمي هي كون اإلسالم أكمل وأمسى كما يشري عمر صدوق بأن احلقيقة املؤكدة يف ال       

وأمشل وأبقى من مجيع املواثيق واالتفاقيات والقوانني الوضعية اخلاصة بضمان محاية حقوق اإلنسان، 

حيث أن هذه احلقوق ليست منحة من أي شخص مهما كانت مكانته حاكما و مشرعا أو منفذا، 

فقد  .5أو التنازل ،أو التعطيل ،أو التعديل ،نسخأو ال ،إمنا هي حقوق واجبة وملزمة ال تقبل احلذف

  6:وميكن أن منيز ذلك يف ؛أعطى  اإلسالم لإلنسان قيمته كإنسان

لوحدة األصل اإلنساين، حيث بني القرآن الكرمي أن الناس على اختالف أجناسهم وألسنتهم  هبيان -

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق ياأيها الناس اتقوا ربكم :"وألوا�م من أصل واحد، قال اهللا تعاىل

                                                             
1
یمة القانونیة لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال حمایة حقوق اإلنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، لمى عبد الباقي محمود الغراوي، الق  

  .39إلى 36، ص من 2009، 1بیروت، لبنان، ط
  : كما یمكن الرجوع في ھذا الصدد لـ -

  .37 -36إبراھیم مدكور وعدنان الخطیب، مرجع سابق ص -              
  .12دین،مرجع سابق، صصالح محمد محمود بدر ال 2
3

  .40عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص
4
  .7، ص2005، 4محمد الغزالي، حقوق اإلنسان بین تعالیم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، شركة نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط 
5

  .39، ص1995نون، الجزائر،عمر صدوق،دراسة في مصادر حقوق اإلنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عك 
6

   .41-40لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 
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ومل يكتف اإلسالم �ذا، بل ويف سبيل ذلك نشر  روح التآلف ال بني العرب  1".منها زوجها

  .2بل بني العرب وغري العرب، وحارب التفرقة بني جنس وجنس وبني لون ولون ،وحدهم

يأيها :"ء، قال اهللا تعاىلبيانه لعدم التفاضل بني الناس بالعنصر أو اللون أو اللسان أو شرف اآلبا -

  .3"الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر :" تكرمي اإلنسان والرفع من قيمته وقدره قال اهللا تعاىل -

  .4"خلقنا تفضيالورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن 

كما أرسى اإلسالم لإلنسان كل احلقوق اليت تتطلبها احلياة اإلنسانية الكرمية، واليت جتعل من هذا       

اإلنسان خليفة له يف أرضه واعترب أن الناس مجيعا أمة واحدة من غري متييز بسبب اللون أو العرق أو 

، بل ودعا إىل التعاون اإلنساين والدويل والتسامح والصفح 5اجلنس مؤكدا على املساواة وقيم العدل

العقيدة والرأي والتمسك بالفضيلة يف السلم اجلميل يف العالقة بني املسلمني وغريهم، وأعطى حرية 

، بل أن الفقهاء 7ألهل الذمة، وفرض عليهم التزامات اأنه قرر حقوق اكم ،6واحلرب والوفاء بالعهد

ودعوا إىل دفع  ،بل نصوا على وجوب الرفق �م ،يهملوا حقوق أهل الذمة فقطاملسلمني األولني مل 

  ...أو أعراضهم، ،أو أمواهلم ،سواء يف أنفسهم،  8من يتعرض ألذيتهم

كإنسان استخلفه يف هذه   ،وفضال عن احلقوق واحلريات اليت أقرها اإلسالم وكفلها لإلنسان     

إلسالمية قد وضعت ضمانات مهمة حلماية هذه احلقوق األرض، وجعله حمل تكرمي، فإن الشريعة ا

  :9واحلريات، وتتمثل هذه الضمانات يف

أن ال جرمية وال عقوبة إال : وهذا املبدأ من املبادئ الراسخة يف الشريعة، ومفاده: مبدأ الشرعية -

بنص، أي أن يكون هناك دليل شرعي يدل على حرمة التصرف وا�ازاة عليه بالعقاب، وأن 

وما كنا معذبين حتى نبعث : " استحقاق العقاب متوقف على سبق اإلنذار به قال اهللا تعاىل

                                                             
1
  01سورة النساء، اآلیة 
  .272، ص1980، 1محمد علي الحسن، العالقات الدولیة في القرآن والسنة، مكتبة النھضة العربیة، عمان، ط 2

3
  13سورة الحجرات، اآلیة 

4
  .70سورة اإلسراء، اآلیة 
وإذا نظرنا إلى ما شرعھ اإلسالم من مبدأ المساواة، رأینا أنھ لم یصل أي تشریع سماوي : " اذ عبد الفتاح عفیف طباره في ھذا الشأنیقول األست 5

إلى ما وصل إلیھ اإلسالم، فقد قرر اإلسالم مساواة الناس أمام لقانون، ومساواتھم في الحقوق  -في مبلغ الحرص على مبدأ المساواة -أو  وضعي
وبذلك قضى اإلسالم على نظام الطوائف ...مة السیاسیة وغیرھا، فال فضل لعربي على عجمي، وال ألبیض على أسود، وال لغني على فقیرالعا

  -"وأسالیب التفرقة بین الطبقات في الحقوق والواجبات
تحت ضوء العلم والفلسفة، دار العلم للمالیین، عفیف عبد الفتاح طباره، روح الدین اإلسالمي، عرض وتحلیل ألصول اإلسالم وآدابھ وأحكامھ  -

  .297، ص21،1981بیروت، لبنان، ط
 .42- 41لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 6
7

  .23محمد علي الحسن، مرجع سابق، ص 
8

 .287عفیف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص 
9

، 1ركز الدراسات والبحوث بجامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة،الریاض، طیاسر حسن كلزي، حقوق اإلنسان في مواجھة الضبط الجنائي، م 
  .27-22، ص2007
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ال حكم ألفعال العباد قبل ورود :(ن القواعد األصولية الراسخة أنيف ذلك إذ أنه م وال غرو. 1"رسوال

ومن مثة فال ميكن اعتبار الفعل جرمية إال بنص صريح  ).األصل يف األشياء اإلباحة(، وقاعدة )نص

ولإلشارة فلم تعرف التشريعات الوضعية هذا املبدأ إال يف القرن الثامن عشر . جيرم ذلك الفعل

  .يالديامل

:" مبدأ عدم رجعية القوانني اجلنائية يف اإلسالم مبدأ ثابت قال تعاىل إن:مبدأ عدم رجعية القوانين -

وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوال يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلكي القرى إال 

  .2"وأهلها ظاملون

الكلية يف الشريعة اإلسالمية، إذ أن كل وهو من القواعد : مبدأ األصل في اإلنسان البراءة -

  :شخص متهم يعد بريئا حىت تثبت إدانته حبكم قضائي بات، ويرتتب على هذا املبدأ

فال يطالب املتهم بتقدمي دليل على براءته، وله أن يتخذ موقفا  :عدم التزام المتهم بإثبات براءته -

  .دليل على ادعائهسلبيا حنو الدعوى املقامة ضده، وعلى املدعي تقدمي ال

  ومفادها أنه مىت قامت لدى القاضي شبهة يف ثبوت ارتكاب اجلرمية  :ودرء الحدود بالشبهات -

  .املوجبة لعقوبة من عقوبات احلدود، وجب عليه أال حيكم على املتهم بعقوبة احلد      

. كابه اجلرميةفال جيوز أن حيكم على متهم إال بعد التأكد من ارت :الشك يفسر لصالح المتهم -

  .د منه املتهميوالشك يستف

  ...مبدأ أصل البراءة يقتضي عدم اتخاذ أي إجراء يمس بحرية اإلنسان -

وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل مجلة من : الشرع والوثائق االنكليزيةحقوق اإلنسان في *  

  :الوثائق نلخصها يف اآليت

الذي هدد  كالنبالء على املل ةمن مثار ثور  تكان  واليت 1215الشرعة الكربى أو املاكنكارتا لسنة  -

، فقاموا بانتفاضة أكرهوه فيها على الرضوخ ملطالبهم، وحتتوي هذه الوثيقة على همصاحلهم بطغيان

صيانة حقوق اإلقطاعيني، تأمني حرية الكنيسة، احرتام حرية املرافئ والتجارة،  :مطالب أساسية منها

ية، التزام النزاهة يف العدالة والقضاء، وخصوصا ضمان احلرية الشخصية لكل إلغاء الضرائب االستثنائ

ال : "الشهرية 29 املادةوقد جاء ذلك يف  ،فرد من أفراد الرعية مهما اختلفت طبقته وتباينت درجته

جيوز إلقاء القبض على أي شخص حر، أو اعتقاله، أو نزع ملكيته، أو إبعاده أو إنزال الضرر به بأية 

لن نأمر  باختاذ إجراءات ضده، إال بواسطة أحكام قانونية تصدر ) أي امللك(طريقة كانت، كما أننا 
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 .من سورة اإلسراء 15اآلیة  
2

  .من سورة القصص 59اآلیة  
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لن مننع أحدا من  :"40املادة وتضيف  ."عمن هم من طبقة مماثلة لطبقته ومبقتضى قوانني البالد

واحلقيقة أن ما ورد يف املاكنكارتا ". الوصول إىل حقه بطريقة عادلة، ولن نعرقل ذلك أو نساوم عليه

إىل حيز  اال يتعدى كونه جمموعة مبادئ قانونية إعالنية، كانت حتتاج إىل وسائل قانونية خترجه

لسلطا�م، ولكن مع ذلك فقد كان  ةع اخلطرة املهددالنفاذ؛ كون أن امللوك فيما بعد اعتربوها من البد 

  .1احلريات وأساسا للقانون العام الربيطاين هلعدد من القواعد الضامنة هلذ رهلا أثرها كمصد

وقد صدرت هذه العريضة بعد صراع مباشر بني امللك والربملان، حيث :1628 عريضة احلقوق لسنة -

دون احلصول على موافقة الربملان، ولذلك وجد  حاول امللك فرض ضرائب جديدة على الشعب،

، وقد تضمنت 2نفسه قي مواجهة مع هذه اهليئة اليت كان تتكون من رجال الدين والنبالء والربجوازيني

بيانا مفصال حلقوق الربملان التارخيية والتذكري حبقوق املواطنني التقليدية اليت كفلتها الشُّرع القدمية ومن 

واحلريات العامة  ةبرز�ا هذه الوثيقة حقان رئيسيان ترتكز عليهما سائر احلقوق الفرديبني احلقوق اليت أ

أساس  ىيف اجنلرتا؛ ومها احلرية الشخصية اليت حيرم القانون مبوجبها التوقيف الكيفي بدون حماكمة عل

  .3ن جهة أخرىم االقوانني املرعية من جهة، وحترمي إنشاء الضرائب وفرضها بدون موافقة الربملان عليه

ضريبة  أي،وقد حرمت على امللك حق تعليق مفعول القوانني، وفرض 1689شرعة احلقوق لسنة  -

كانت، وإنشاء احملاكم بدون موافقة الربملان، مع ضمان احلريات الشخصية وحق املواطنني بتقدمي 

  .5، كما أعطت للربملان حق حتديد نفقات الدولة والبالط امللكي سنة بسنة4العرائض

والذي احتوى على بعض األحكام الدستورية  1701قانون اخلالفة امللكية سنةكما ميكن ذكر       

  .املقيدة للسلطة امللكية، وغريها

لقد كان إلعالن االستقالل األمريكي : والوثائق الفرنسية الوثائق األمريكيةحقوق اإلنسان في * 

حركية حقوق اإلنسان، ومما تضمنه هذا اإلعالن  يف هإسهام 1776عن املستعمرات الربيطانية سنة 

كحقني طبيعيني من حقوق اإلنسان، فضال عن سيادة األمة والفصل   :تركيزه على قيم احلرية واملساواة

كما ميكن اإلشارة إىل شرع احلقوق اليت اعتمد�ا   .6كمبدأين يف التنظيم السياسي  :بني السلطات

إىل التعديالت الدستورية العشر األوىل اليت أضيفت  ةضافكمقدمة لدساتريها، إ  13املستعمرات 

ويسميها البعض شرعة احلقوق  ،إعالن للحقوق ة، واليت تعد مبثاب1789للدستور األمريكي سنة 
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  .105خضر خضر، مرجع سابق، ص 
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   .56عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص
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تتضمن مبادئ عملية متكن الفرد من  نوأبرز ما ميز هذه التعديالت حرصها على أ .األمريكية

غري أنه وعلى الرغم من  ؛بدال من إبراز مبادئ فلسفية ال تؤثر على احلياة العملية هاحلفاظ على حقوق

هذا املنحى العملي املتأين من التأثري، فقد اصطبغت هذه النصوص بصبغة فقهية فلسفية، ذات أبعاد 

  .1منطلقة باملناداة لضرورة احرتام حرياته وحقوقه ،كونية عكست نظرة فلسفية إىل مكانة الفرد

والذي ساهم يف وضعه أمانويل  1789لسنة  أما اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن     

، فيعد من أشهر الوثائق 2على نظريات جان جاك روسو دباالعتما )1836-1748( جوزيف سيبس

حيث جاءت حمتوياته غنية، فضال على  - يف نضال اإلنسان ضد الظلم والقهر واالستبداد ةالتارخيي

وقد تبنته على عجل اجلمعية  -3يعرفنا حبقوق اإلنسان وحقوق املواطن، ومبادئ التنظيم السياسيأنه 

يه بصورة إجيابية قطعية باملساواة بني مجيع فالوطنية التأسيسية للثورة الفرنسية الكربى، واليت اعرتفت 

ونظرا ملا اكتسبه هذا اإلعالن عند الفرنسيني من قداسة  .الناس وحبقوق اإلنسان وحرياته األساسية

وقد جاء يف مادته . 4ضع يف ديباجة هذا الدستور و أشري إليه وإىل مبادئه يف الدساتري الالحقةفقد وُ 

  ".ن يف احلقوقيالناس يولدون أحرارا متساو " األوىل بأن

نص على حق اإلنسان يف األمن، وعلى كما   ،وقد ركز هذا اإلعالن على مبادئ احلرية واملساواة     

سيادة الشعب كمصدر للسلطات يف ا�تمع، وعلى سيادة القانون كمظهر إلرادة األمة 

وقد ُعّد هذا اإلعالن عند البعض أنه ذو صبغة عاملية، إذ جاء ينظر لإلنسان كإنسان، ...5وغريها

نا موجها للمواطنني الفرنسيني ليس إعال 1789إن اإلعالن الفرنسي لسنة :" سيدر كفريدري لفيقو 

  .6"فحسب وإمنا هو موجه لكل إنسان مهما كانت جنسيته أو املكان اجلغرايف الذي يعيش فيه

لقد كان لكل هذه الوثائق جمتمعة أثرها على حركية وتطور حقوق اإلنسان، ولكن ومع هذا      

احلقوق والدساتري وتأكيد سيادة  حلقوق اإلنسان يف إطار ا�تمعات الوطنية بظهور إعالنات التطور

القانون، إال انه بات واضحا من تطور العالقات الدولية أن احلماية الوطنية وإن كانت أساسية، إال 

أ�ا ليست كافية وحدها، ولذا كانت الضرورة ملحة ألمهية دور القانون الدويل يف دعم احلماية 

  .  7الوطنية حلقوق اإلنسان
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  ة ما بعد عصر التنظيم الدوليمرحل:المرحلة الثانية

لشعور إىل ذلك ا، و نتيجة للثورة الصناعيةك 19عصر التنظيم الدويل يف القرن لقد نشأت قواعد     

إال أن اخلطوات  ،...)األ�ار الدولية، واملواصالت والربيد(إىل تنظيم االنتفاع باملرافق ةاجباحل

فكرة حقوق اإلنسان اليت لقيت مع امتداد هذا ومنها  ،وملموسة 1سريعة تواإلجنازات احملققة كان

  .العهد تطورا الفتا لالنتباه، وميكن أن منيز هنا بني فرتة ما قبل احلرب العاملية الثانية وما بعدها

ن  إقد سبق القول أن احلماية الوطنية حلقوق اإلنسان و ل: ثانيةفترة ما قبل الحرب العالمية ال *

حد ذا�ا، باعتبار أن الدولة مبا هلا من سيادة، فإن معاملتها  فإ�ا مل تكن كافية يف ةكانت ضروري

ولكن ومع حلول القرن التاسع عشر  ؛أمرا داخليا ال شأن فيه للدول األخرى ملواطنيها كانت تعترب

ه ، خصوصا مع تصاعد مركز الفرد وتنامي2حدث تطور مفاده زيادة االهتمام الدويل حبقوق اإلنسان

، بل وأصبح القانون الدويل يفرض على الدول التزامات بضمان رعايا الدول 3إطار القانون الدويل يف

متمثال يف  ؛ما يسمى باحلد األدىن لرعاية األجانبونشأ  ،األخرى ملا هلا من سيادة شخصية عليهم

 4تدخل اإلنساينالفكرة  تظهر كما وحقهم يف اللجوء للقضاء،   ممحاية أرواحهم وحريا�م وممتلكا�

وقد مت  ،رتكبت فيها فظائع �ز الضمري اإلنساين ضد رعاياهاحلماية رعايا الدولة يف احلاالت اليت اُ 

حيث قرر  .، ومت منع جتارة العبيد1876و1827 تطبيق هذا املفهوم ضد اإلمرباطورية العثمانية سنيت
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  :قسمین ىانقسم فقھاء القانون الدولي في تعریفھم للتدخل اإلنساني إل 
وم ضیق للتدخل اإلنساني فیحصره في العمل العسكري واستخدام القوة المسلحة، أما القسم الثاني فھو یدافع عن مفھوم فالقسم األول ینطلق من مفھ

العمل العسكري واستخدام القوة المسلحة، یمكن أن یقع بوسائل أخرى مثل الضغط السیاسي،  واسع لھذا التدخل، فكما یمكن أن یكون عن طریق
  .الخ...الدبلوماسي والضغط االقتصادي، والضغط

الضغط  فأصحاب الرأي األول الذین یرون أن التدخل ال یحدث إال باستخدام القوة المسلحة، فیستندون إلى كون الوسائل غیر العسكریة،ك
یتماشى وظروف ، وھذا األمر قد ال اتؤتي بثمارھا إال بعد وقت طویل جد ھي وسائل ال... السیاسي، والضغط االقتصادي، والضغط الدبلوماسي

اإلنسان كاإلبادة الجماعیة  قانتھاكات واسعة لحقو ثالحال في الكثیر من المواقف الدقیقة والحساسة، خصوصا مع وجود مخاطر جدیة تنذر بحدو
  .بینما الوضع المتفجر یتطلب التحرك الفوري والسریع عن طریق اللجوء للقوة العسكریة...وسیاسات التطھیر العرقي

العمل العسكري واستخدام القوة المسلحة اللجوء إلى   القسم الثاني الذي یدافع عن المفھوم الواسع للتدخل الدولي اإلنساني، فیضیف عنأما موقف 
فھو یرى أنھ كلما كان الھدف من اللجوء إلى ھذه .الخ...وسائل الضغط المختلفة كالضغط السیاسي، والضغط االقتصادي، والضغط الدبلوماسي

حمل دولة معینة على وضع حد النتھاكات حقوق اإلنسان كان ھناك مجال للحدیث عن تدخل إنساني، كما یرى ھذا القسم بأن ھناك  األسالیب
وفرض  أسالیب متعددة ومتدرجة للتدخل كالمقاطعة االقتصادیة وتوقیع العقوبات التجاریة، ووقف اإلمدادات اإلنسانیة، وتنظیم الحمالت الصحفیة،

وعموما فإن النظرة الغالبة تتجھ للمفھوم الواسع  .بیع األسلحة، وإبداء المواقف واآلراء العلنیة حول واقع حقوق اإلنسان في دولة ماالقیود على 
  *.للتدخل اإلنساني

  .261-260،ص2004، دیسمبر4شاھین علي الشاھین، التدخل الدولي من أجل اإلنسانیة وإشكاالتھ ،مجلة الحقوق، الكویت، العدد* 
  :ما یمكن الرجوع إلى كل منك

بسكرة،  عبد الرؤوف دبابش، التدخل اإلنساني وأثره على السیادة في القانون الدولي والفقھ اإلسالمي، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة محمد خیضر
  .242-241، ص2011، مارس 21العدد

جلة األكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد حساني خالد، مبد السیادة بین التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة، الم* 
  .09، ص01،2012، العدد05بجایة، السنة الثالثة، المجلد -الرحمن میرة

، 2011-األول العدد -27المجلد  -ماجد عمران، السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة* 
 .467ص
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ملبادئ القانون الدويل، كما أسهمت جهود  اأن جتارة العبيد ممنوعة طبق 1885 ةمؤمتر برلني سن

حلماية  1864 لعام فالسويسري هنري دونان وجوستاف مونيه وآخرون يف وضع اتفاقية جني

املستشفيات العسكرية، والعناية بالعسكريني املرضى واجلرحى، أيا كانت جنسيا�م واحرتام شعار 

اليت سبقت وصاحبت قيام عصبة األمم  األقليات ةمث جاءت بعدها اتفاقية محاي. الصليب األمحر

اليت ضمنت لألقليات يف بعض الدول األوربية وتركيا حقوق املساواة أمام القانون  1919املتحدة سنة 

  ...1يف احلقوق املدنية والسياسية وحرية الدين وحق استخدام لغا�م

وق اإلنسان كاالجتار يف كما متيزت هذه الفرتة بالعمل على مكافحة بعض املظاهر املاسة حبق       

إبرام اتفاقية دولية �ذا اخلصوص، أعقبتها اتفاقية أخرى  1912املخدرات وتعاطيها، إذ مت عام 

، 1903أما يف جمال حماربة األمراض واألوبئة فقد مت إنشاء مكتب الصحة الدويل سنة. 1936سنة

، وقد كان هلذين اجلهازين أثرمها يف إنشاء منظمة 1904سنةوأنشئ مكتب مماثل بني الدول األمريكية 

الصحة العاملية فيما بعد، كما كانت هناك عناية حبماية امللكية األدبية والفنية والصناعية للفرد بدءا 

  .2، حيث أبرمت أول معاهدة دولية �دف إىل تقرير احلماية الدولية هلا1883سنةمن 

القانون الدويل يهتم أكثر حبقوق الفرد وحرياته، خصوصا مع أ دوعقب احلرب العاملية األوىل ب     

بالسعي حنو  23املادةوما تضمنه نظامها األساسي من تعهد الدول األعضاء يف  3عصبة األممنشأة 

                                                             
  .10التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 1
2

  .133، ص1993عمر سعد هللا، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
عقب الحرب العالمیة األولى وكنتیجة من نتائج ھذه الحرب ، وقد كان میالده آنذاك بمثابة  1919ول منظمة عالمیة عام نشأت عصبة األمم كأ 3

كما ھي ملزمة للجماعة، ولقد اھتم بالدعوة لھذه المنظمة  فإیذانا ببدء عصر جدید في التنظیم الدولي المعاصر وفق قواعد قانونیة ملزمة لألطرا
السیاسیة ، وأبرزھا كان الرئیس األمریكي ولسون، والذي بدأ دعوتھ  تن المؤسسات اإلقلیمیة والجمعیات والحكومات والشخصیاالدولیة العدید م

لسبب في انطالقا من معارضتھ للفكرة القائلة بإدارة العالم بواسطة الدول الكبرى، ومن قناعتھ بأن النظام األوربي الذي كان سائدا آنذاك كان ا
 رنقطة، ونصت النقطة الرابعة عش 14والتي حملت  1918رب العالمیة األولى، ویظھر ذلك من رسالتھ الموجھة للكنغرس األمریكیسنةاندالع الح

  .ءالسیاسي واإلقلیمي للدول الصغیرة والكبیرة على السوا لعلى الحاجة لعصبة عامة لألمم، یجب إنشاؤھا بواسطة اتفاقات رسمیة ضمانا لالستقال
مشروعا مقترحا لتشكیل ھذا التنظیم، كان أھمھا مشروع الرئیس األمریكي ولسون  30ا الحلفاء إلنشاء ھذه المنظمة كان ھناك حواليوعندما دع

) میلر - ھیرست( ورغبة في التوفیق بین ھذه المشاریع شكلت كل من الحكومتین األمریكیة والبریطانیة لجنة سمیت لجنة ... والمشروع البریطاني
وقد اجتمعت اللجنة  التي أعدت المشروع النھائي في مؤتمر فرساي، حیث كانت تتألف من مندوبین عن كل دولة من . ع عصبة األمملوضع مشرو

ومندوب واحد من الدول العشرة المتحالفة وتم إقرار مشروع المیثاق ) الوالیات المتحدة، بریطانیا، فرنسا، إیطالیا، الیابان( الدول الخمس الكبرى
  :**مادة، ومن الدیباجة یمكن استنتاج ھدفین 26، وقد اشتمل ھذا العھد على دیباجة و*"بعھد عصبة األمم"وأصبح یعرف  28/04/1919في 

  .حفظ السلم واألمن الدولیین -1
  تنمیة التعاون بین الدول في مختلف المجاالت -2

  :غیر أن تحدید ھذه األھداف یقوم على المبادئ التالیة     
  حل القضایا الدولیة يجوء للحرب فعدم الل -  
  إقامة عالقات صریحة بین الدول أساسھا العدل واإلنصاف -
  .الدقیق لھا ذاحترام قواعد القانون الدولي بالتنفی -
  .المحافظة على العدل -
  .احترام االلتزامات التعاھدیة -
نظام جماعي أكثر  ءوما یمكن قولھ أن عصبة األمم لم تحقق النجاح المرتجى منھا حیث أعقبتھا حرب عالمیة ثانیة عصفت بھا، لتظھر فكرة إنشا 

  .، فكانت بعدھا منظمة األمم المتحدة***فعالیة منھا في فترة الحرب
وما  267، ص2007لیة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،الدولي المنظمات الدو نمحمد مصطفى المغربي،حق المساواة في القانو *

  .بعدھا
  .134، ص2000عمر سعد هللا و أحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، **

 .87، ص2008، 1والتوزیع،الجزائر،ط رالخلدونیة للنشمحمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة، منظمة األمم المتحدة نموذجا، دار ***
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توفري وضمان ظروف عادلة لعمل الرجال والنساء واألطفال يف بالدهم ويف مجيع البلدان األخرى، 

لتصبح ، 1919 سنةكما مت إنشاء منظمة العمل الدولية   .جارية والصناعيةاليت متتد إليها أنشطتها الت

  .1فيما بعد وكالة دولية متخصصة تابعة لألمم املتحدة

حلقوق األقليات، وإنشاء حق تقدمي العرائض لصاحل  ةوقد سعت عصبة األمم إىل توفري احلماي     

األقليات وإنشاء جلان لألقليات تابعة �لس العصبة، والذي سرعان ما ا�ار ألسباب تنظيمية تتعلق 

  .2بنظام العصبة ذا�ا، ولعدم الوفاء به من قبل الدول الكربى يف ذلك الوقت

  اليت -) 1945- 1939( الثانية عامليةالرب احل لقد أعقب :ثانيةالحرب العالمية ال بعدفترة ما * 

حلقوق الصارخة االنتهاكات فت وراءها أبشع وأفظع اخلروقات و واليت خل ،3كادت أن تباد فيها أمم

على  الدور الفاعل هذه املنظمة اليت كان هلا  ،1945 سنة منظمة األمم المتحدةظهور  - اإلنسان

ة وصياغة قانونية دولية بتعزيز وتشجيع واحرتام ، حيث أضفت صبغة رمسيحركية حقوق اإلنسان

  .   4حقوق اإلنسان

، حيث جاء 5نقطة حتول يف تطور القانون الدويل حلقوق اإلنسان ميثاق األمم املتحدة ويعد      

وهذا ما  ، اهتماماتهىلوجعلها من أو  على تدعيم احرتام حقوق اإلنسان،يف أهدافه ومبادئه مؤكدًا 

                                                             
 37-38. صالح محمد محمود بدر الدین، مرجع سابق، ص 1
  .60لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 2
3

ملیون  60-30ح بین حسب ما أكدتھ دراسة لألمم المتحدة على أنھ یتراو) 1945(1939(لقد قدرت الخسائر البشریة في الحرب العالمیة الثانیة  
وتعد ھذه . مالیین في الحرب العالمیة األولى، فضال عن نسبة كبیرة من القتلى كانت في صفوف المدنیین في كال الحربین 10شخص بالمقارنة مع 

رب العالمیة مست ظاھرة جدیدة في الحروب الحدیثة الكبرى، فقدیما كان معظم األموات عسكریین وقلة قلیلة من المدنیین بینما في ھذه الح
  ...العسكري والمدني والحیوان والنبات والجماد حتى

، 1994الجزائر، -غضبان مبروك، المجتمع الدولي األصول والتطور واألشخاص، القسم األول، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون  -
  .182ص

4
  .1، ص2010/2011رة ماجستیر، جامعة بسكرة ، الجزائر،مبروك جنیدي، الرقابة الدولیة على تنفیذ اتفاقیات حقوق اإلنسان، مذك 
5

 -حیث أن البعد األول. البعد التاریخي، والبعد الموضوعي: لقد اتخذت التطورات التي وقعت عقب الحرب العالمیة الثانیة بعدین أساسیین، ھما 
أما البعد . منیة التي تم خاللھا تبني آلیات حقوق اإلنسانیرى ارتقاء حقوق اإلنسان على مستوى زمني، من خالل متابعة المراحل الز -يالتاریخ
فیمیز حقوق اإلنسان من خالل موضوعات ھذه اآللیات وتصنیفھم على أساس األھداف اإلنسانیة واالجتماعیة المرغوب  -الموضوعي -الثاني

  .حمایتھا
عنیت بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وھو ما یطلق علیھ تسمیة  ومن خالل البعد الموضوعي لتور حقوق اإلنسان، یالحظ أن المرحلة األولى     

ه الحقوق فیھتم بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وأخیرا الجیل الثالث من 1أما الجیل الثاني من ھذ. الجیل األول من حقوق اإلنسان
  .یة البشریة واالقتصادیةالحقوق والذي یعنى بنوعیة الحیاة ذاتھا خاصة فیما یتعلق بالبیئة والتنم

ومع أن ھذه األجیال الثالثة ومع قد یالحظ من تداخل في تطورھا التاریخي، إال أنھ یمكن التمییز بین مالمح ھذا التطور من خالل خمس      
  :مراحل أساسیة وھي

لبا ما تتم ھذه المرحلة من خالل كتابات فقھاء القانون وفیھا یتم بلورة مفھوم الحق  وانتقائھ وتحدیده كمبدأ عام، وغا: مرحلة التعریف بالحق -أوال
  .والمفكرین، وكذا التطورات االجتماعیة

وفیھا یتم إقرار ھذا الحق كمبدأ عام معترف بھ من قبل المجتمع الدولي، وغالبا ما یأخذ ھذا اإلعالن شكل إعالن عالمي، : مرحلة اإلعالن -ثانیا 
  .حقوق اإلنسان، أو معاھدة دولیة تتسم بالعمومیة وعدم اإللزام بشكل كاملكما ھو الشأن مع اإلعالن العالمي ل

وفیھا یتم تحدید عمومیات ھذه الحقوق وتطویرھا في شكل اتفاقیات دولیة متخصصة، مثل العھد الدولي للحقوق المدنیة : مرحلة النفاذ -ثالثا 
  افیة وغیرھاوالسیاسیة والعھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثق

وفي ھذه المرحلة یتم في الغالب تشكیل لجان وأجھزة لمتابعة تنفیذ أحكام االتفاقیات الدولیة المتخصصة، أو : مرحلة تشكیل آلیات التنفیذ -رابعا 
  .تعیین مقررین، أو تكوین لجان تحقیق، وإعمال نظام التقاریر وغیره

االنتھاكات الواردة على الحق المعني بالحمایة في إطار نص تجریمي وفرض عقوبات رادعة وفیھا یتم وضع : مرحلة الحمایة الجنائیة -خامسا 
  *. لمرتكبیھ

  .13 -12، ص2003، 1، ط1محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، دار الشروق، القاھرة، المجلد* 
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تؤكد إميا�ا باحلقوق األساسية " ديباجة امليثاق من أن شعوب األمم املتحدة جنده واضحا يف 

 .1"لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره، ومبا للرجال والنساء واألمم كبريها وصغريها من حقوق متساوية

تعزيز احرتام حقوق  ..."من امليثاق على أن من مقاصد األمم املتحدة ) 1/3(كما نصت املادة 

يز بسبب اجلنس أو احلريات األساسية للناس مجيعاً، والتشجيع على ذلك إطالقًا بال متياإلنسان و 

 أن :"يف فقر�ا الثالثة بضرورة  55كما أكدت املادة ".، وبال تفريق بني الرجال والنساء اللغة أو الدين

نس أو اللغة أو يشيع يف العامل احرتام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجل

منه  56املادة كما نصت ".الدين، وال تفريق بني الرجال والنساء، ومراعاة تلك احلقوق واحلريات فعال

مجيع األعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشرتكني مبا جيب عليهم من عمل بالتعاون مع  يتعهد"على انه

  . 2" 55ادة إلدراك املقاصد املنصوص عليها يف امل) األمم املتحدة( اهليئة 

ينشئ "  :بأن 68 املادةكما انه وأثناء احلديث عن ا�لس االقتصادي واالجتماعي فقد جاء يف      

، 3..."ا�لس االقتصادي واالجتماعي جلانا للشؤون االقتصادية واالجتماعية ولتعزيز حقوق اإلنسان

التشجيع على احرتام  ":النص على 76/3وأثناء احلديث عن نظام الوصاية الدويل جاء يف املادة 

بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بني  عحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجمي

  ...".الرجال والنساء،

واحلقيقة أن األمر مل يقتصر على ميثاق األمم املتحدة يف التأكيد على ضرورة توفري التمتع      

سية لإلنسان، وإمنا جاء التعبري على ذلك أيضا من الوكاالت الدولية باحلقوق واحلريات األسا

املتخصصة اليت مت إنشاؤها بعد قيام األمم املتحدة، وميكن اإلشارة هنا إىل منظمة العمل الدولية 

  . ومنظمة اليونسكو وغريمها

التزامات بعينها ومل حيدد  ،غري أن ما يالحظ أن ميثاق األمم املتحدة مل يفصل حقوق اإلنسان     

جتاه حقوق حمددة، رغم أن ذلك ال يعين أن الدول ليست ملتزمة قانونا باحرتام حقوق اإلنسان ولو 

                                                             
1

  .26/06/1945فرانسیسكو في  میثاق األمم المتحدة، الصادر بمدینة من دیباجة 2الفقرة  
2

رغبة في دواعي االستقرار والرفاھیة الضروریین لقیام عالقات سلمیة ودیة بین األمم "و ھمن میثاق األمم المتحدة على أن 55تنص المادة  
  :األمم المتحدة علىمؤسسة على احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب ، وبأن یكون لكل منھا تقریر مصیرھا تعمل 

  .ستخدام المتصل لكل فرد والنھوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعيلالتحقیق مستوى أعلى للمعیشة وتوفیر أسباب  - ا
  والتعلیم ةالدولي في أمور الثقاف نتیسیر الحلول للمشاكل الدولیة االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة وما یتصل بھا، وتعزیز التعاو -ب
النساء، أن یشیع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع بال تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، وال تفریق بین الرجال و -ج

  ."ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعال
3

ماعي في أن ینشئ  لجانا الحترام حقوق اإلنسان فقد أنشأ لجنة من المیثاق  بحق المجلس االقتصادي واالجت 68وبالفعل وطبقا لما خولتھ المادة  
وعھد إلیھا باختصاصات واسعة بصدد حقوق اإلنسان، على أن تقدم اقتراحاتھا للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ثم  1946حقوق اإلنسان سنة 

راسة المسائل المتعلقة بمنع التمییز وحمایة األقلیات، وإعداد توصیات ؛ لد"اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة األقلیات" أنشأت ھذه اللجنة بعد ذلك 
  ...بشأنھا ورفعھا إلى لجنة حقوق اإلنسان

الكترونیة، بدون ذكر تاریخ ، نسخة www.kotobarabia.comKجمال البنا، منھج اإلسالم في تقریر حقوق اإلنسان، سلسلة كتب عربیة، -
  .48ص ،نشر
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حبسن نية، وقد نص امليثاق على آليات لتحقيق مقاصد األمم املتحدة، مبا يف ذلك أهدافها يف جمال 

قوق اإلنسان، ومن ذلك مثال ما املسائل اخلاصة حب حقوق اإلنسان، فلألجهزة اليت أنشأها أن تعاجل

للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل يف نطاق " من امليثاق على أنه 10 املادةجاء يف 

للجمعية العامة أن تشري بتوصيات يف جمال التعاون : " على أن 13/1 للمادةووفقا ..."هذا امليثاق

 كما أنه وطبقا للمادة". للناس كافة ةاألساسي الدويل لإلغاثة على حتقيق حقوق اإلنسان واحلريات

خيتص بإشاعة احرتام  امن امليثاق أن يقوم ا�لس االقتصادي واالجتماعي بتقدمي توصيات فيم 62/2

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومراعا�ا، ويرفع ا�لس االقتصادي واالجتماعي تقريرا عن أعماله 

  . 1للجمعية العامة لألمم املتحدة

بأن نصوص ميثاق األمم املتحدة هلا قوة  ءوانطالقا من هذه النصوص يرى كثري من الفقها     

، ذلك أن نصوص 2فة لقواعد القانون الدويللوأن خرقها أو عدم مراعا�ا يشكل خما ،قانونية ملزمة

املتحدة امليثاق هي نصوص معاهدة دولية متعددة األطراف، إذ ال جيوز ألي عضو من أعضاء األمم 

التنكر لذلك، فضال على أن القواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان الواردة يف امليثاق هي من القواعد اآلمرة 

  .3يف القانون الدويل واليت ال جيوز خمالفتها، وإن حصل ذلك فإنه يعد عمال غري مشروع

نصوص تتعلق حبقوق وعلى الرغم من كل هذه اجلهود، ومع ما ورد يف ميثاق األمم املتحدة من       

، كونه من ناحية ودون مستوى الطموح اإلنسان وما أقره من آليات إال أن كل ذلك بقي حمدودا

يفتقر إىل تفصيل وحتديد للحقوق، ومن ناحية أخرى فإن دور اآلليات التابعة للميثاق ذات صبغة 

هاك واألوضاع العامة سياسية أكثر منها قانونية، وكانت تتجه إجراءا�ا أساسا حول حاالت االنت

  .4حلقوق اإلنسان يف العامل دومنا االهتمام مبتابعة األوضاع العادية حلقوق اإلنسان داخل كل دولة

ونتيجة لذلك فقد كانت احلاجة تستدعي البحث عن مبادرات من شأ�ا إجياد إطار حتدد فيه       

بها الدول باحرتام حقوق وتضع آليات وإجراءات دولية تتعهد مبوج ،حقوق اإلنسان بوضوح

كجهاز من -ومن أجل ذلك ويف إطار الدور املنوط با�لس االقتصادي واالجتماعي  .اإلنسان

يضع حقوق اإلنسان ويقدم التوصيات، و  أجهزة األمم املتحدة ميكنه أن يضطلع بكفالة واحرتام

                                                             
1

  18-17التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص یخ،إبراھیم علي بدوي الش 
تلك  لإلشارة فإن ھذا الرأي یجد معارضة لدى البعض، الذین یرون أن المیثاق لم یحدد الحقوق التي یجب حمایتھا كما أنھ لم ینظم وسائل حمایة 2

من المادة الثانیة من المیثاق تحرم على األمم  7عند المساس بحقوقھم، فضال على أن الفقرة ان یتظلموالحقوق، ولم یجز لألفراد أو الجماعات أ
عدة المتحدة التدخل في المسائل التي تعتبر من صمیم االختصاص الداخلي ألیة دولة،كما أنھ وعلى الرغم من تناول المیثاق لحقوق اإلنسان في 

  ...في شكل إشارات عامة للحقوق األساسیة لإلنسان والمساواة في التمتع بھا مواضع، فإن معالجة المسألة قد جاءت
 .46-45صالح محمد محمود بدر الدین، مرجع سابق، ص

3
، نقال عن لمى 51، ص1979، بغداد،10دراسة مقارنة، مجلة القانون المقارن العراقیة، العدد  -حكمت سبر، القواعد اآلمرة في القانون الدولي 

  .70محمود الغراوي، مرجع سابق، ص يعبد الباق
4

  .2مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
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عالن العاملي حلقوق فقد صدر اإل - االتفاقيات اليت تتصل باملسائل الواقعة يف دائرة اختصاصه

بقرار عن اجلمعية العامة، والذي يعد أول وثيقة دولية تتناول حقوق  10/12/1948اإلنسان يف 

   .اإلنسان بصورة واضحة ومفصلة

كان اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان دافعا قويا يف إبرام الكثري من االتفاقيات الدولية اليت وقد        

جمرد الوعي والتعزيز إىل احلماية الدولية، ا من ارتقت � واليت ،اإلنسانتتعلق أساسا مبوضوع حقوق 

عن طريق وضع وسائل وآليات للحماية والرقابة على تنفيذها، نذكر من ذلك العهد الدويل للحقوق 

والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، والذي صدر  1966االقتصادية واالجتماعية والثقافية لسنة 

و أحلق بربوتوكولني اختياريني، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع  1966 نفس الوقت أي عام يف

أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية 

سانية أو املهينة، الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن

واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأعضاء أسرهم،  واتفاقية حقوق الطفل،

  .وغريها من اتفاقيات وبروتوكوالت

وموازاة مع ذلك، واقتداء مبا قامت به منظمة األمم املتحدة من جهود يف جمال حقوق اإلنسان       

 ،فصدرت عنها العديد من االتفاقيات ،قليمية �ذا املوضوع أميا عنايةنيت الكثري من املنظمات اإلعُ 

وقد نصت هذه املواثيق اإلقليمية،   .إن على املستوى األوريب أو األمريكي أو اإلفريقي أو العريب

، وهو ما سنراه الحقا كغريها من االتفاقيات الدولية األخرى على أجهزة للرقابة على تنفيذ أحكامها

  . 1لبحثيف هذا ا

2حقوق اإلنسانالدولية لالتفاقيات ا: الثانيالمطلب 
  

نقطة حتول كربى يف تطور القانون الدويل حلقوق  يعدملتحدة ا ملقد سبق القول بأن ميثاق األم     

 ىلوجعلها من أو  على تدعيم احرتام حقوق اإلنسان،يف أهدافه ومبادئه مؤكدًا اإلنسان؛ كونه جاء 

أمهية ما تضمنه هذا امليثاق، إال أن عدم حتديده وتفصيله للحقوق وعدم وضعه ، ومع اهتماماته

لزم الدول األطراف باحرتام حقوق اإلنسان، جعلت ا�تمع الدويل يفكر يف آلليات تنفيذ دولية تُ 

                                                             
 .2المرجع نفسھ، ص 1
2

تشكل اتفاقیات حقوق اإلنسان جزءا أساسیا من القانون الدولي، حیث تمثل أحكامھا إلزاما قانونیا على الدول التي تصادق علیھا بضرورة  
لحقوقھم وحریاتھم، وجوھر ذلك االلتزام یتمثل في تحقیق الحمایة واالحترام والتعزیز من احترامھا وضمان تمتع مواطنیھا بما تشملھ من حمایة 

وتتسم تلك االتفاقیات بأنھا تنشئ التزامات قانونیة للدول ...قبل الدول لحقوق اإلنسان، فھذه االتفاقیات ھي جزء من القانون الدولي التعاقدي
  ...األطراف فیھا

 .12قانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صعمر سعد هللا، معجم في ال -
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آليات بإطار قانوين يتجسد من خالل وضع  شفعتو  ،بوضوح إطار حتدد فيه حقوق اإلنسانإجياد 

فكان السبيل  ؛، وتتحمل املسؤولية جتاههاتتعهد مبوجبها الدول باحرتام حقوق اإلنسان ،دولية تطبيق

وهو ما  .يف حتقيق ذلك هو إصدار إعالنات وإبرام اتفاقيات دولية ملزمة خاصة حبقوق اإلنسان

جتسد فعليا بإقرار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وما تاله من اتفاقيات دولية متالحقة حلقوق 

ومل يتوقف األمر عند هذا اإلطار بل تعداه  .منظمة األمم املتحدةنسان، كان إطار إجنازها داخل اإل

  .إىل وضع اتفاقيات إقليمية تُعىن حبقوق اإلنسان

وسنتناول هذه االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان يف ثالثة فروع، حيث خنصص الفرع األول      

للحديث عن الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، أما الفرع الثاين فنتعرض فيه لالتفاقيات األخرى املربمة 

واثيق املربمة على يف إطار األمم املتحدة، على أن نتطرق يف الفرع الثالث إىل تلك االتفاقيات و امل

  .  املستوى اإلقليمي

  الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان: الفرع األول

لعمل منظمة األمم املتحدة والنهوض حبقوق  تعد الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان الركيزة األساسية     

لصكوك على جمموعة ا يطلق مصطلح الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، و 1اإلنسان واحلريات األساسية

ىل إ 03اليت كانت تبحثها جلنة حقوق اإلنسان يف دور�ا الثانية املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من 

العهد الدويل  -واملتمثلة يف كل من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهدين الدوليني 17/12/1947

حيث مت طرح  - والثقافية للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية

بعض الوفود املشاركة يف مؤمتر سان فرانسيسكو  ناقرتاح بوضع إعالن ملحق مبيثاق األمم املتحدة م

وقد أعيد هذا االقرتاح من . الذي أعد ميثاق األمم املتحدة، ولكن هذا املقرتح مل ينل قبول املؤمترين

، ومنه فقد مت تكليف جلنة 1946قبل بنما يف الدورة األوىل للجمعية العامة املنعقدة يف لندن سنة 

وقد أسفرت جهود اللجنة على . بإعداد الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان حقوق اإلنسان املنشأة حديثا

، 10/12/1948إعداد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

متكنت اللجنة من إعداد العهدين الدوليني، فضال عن الربتوكول االختياري األول  1954ويف عام 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية، ومل يتم إقرار هذين العهدين الدوليني والربتوكول إال  امللحق بالعهد

الربتوكول االختياري الثاين امللحق  اعتماد 1990 سنة، كما مت 1976 سنةوكان نفاذهم  1966 سنة

                                                             
1

، 2005، 1عزام محجوب، الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، الدلیل العربي حول حقوق اإلنسان والتنمیة، المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان، ط 
  .107ص
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هذه الشرعة وللتعرف على . ، املتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام1بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

  :يف النقاط التالية االدولية سنتناوهل

يعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان باكورة أعمال أجهزة :2اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -1

منظمة األمم املتحدة، كما ميكن القول أن نقطة االنطالق األساسية يف إعداد هذا اإلعالن العاملي  

ثاق منظمة األمم املتحدة مل يكن كافيا، ومنه كانت املبادرة األوىل كانت القناعة بأن ما ورد يف مي

تتجه إىل إظهار مدى اهتمامها مبوضوع حقوق اإلنسان، عن طريق صياغة وثيقة خاصة تتعلق �ذا 

كما كان االعتقاد . املوضوع، وليس اعتباره جمرد هدف من عدة أهداف تسعى املنظمة لتحقيقها

إلنسان بالصورة املرضية يتطلب أن ُتصاغ هذه احلقوق بشكل مبسط السائد أن احرتام حقوق ا

وواضح يف وثيقة مستقلة تكون يف متناول اجلميع ويفهمها اجلميع، حكاما وحمكومني، أفرادا 

  .، وهو ما مت بالفعل3وهيئات

لقد متكنت جلنة حقوق اإلنسان من إعداد : نشأة وصدوره اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - أ

مشروع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والذي مت إقراره من قبل اجلمعية العامة التابعة لألمم املتحدة 

 )3- د(ألف217 :، بقرارها رقم10/12/1948يف دور�ا الثانية املنعقدة يف قصر شايو قي باريس يف

دولة،  58نذاك ومبوافقة شبه إمجاعية، حيث كان عدد الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة آ

، وتغيبت دولتان مها 4دول عن التصويت 8دولة هذا اإلعالن العاملي، وامتنعت  48 منهاأيدت 

  .اهلندوراس واليمن

مادة، وقد أكدت ديباجته  30ويتكون اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من ديباجة : مضمونه -ب

أن يشيع العدل والسالم يف  ةإىل ضرور  على وحدة األسرة البشرية وكرامة اإلنسان وقيمته، كما أشارت

يولد مجيع الناس أحرارا ومتساوين يف الكرامة :" كما أكدت املادة األوىل منه على أنه... ،5العامل

  ".واحلقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء
                                                             

1
الرقابة، الجزء األول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، المصادر ووسائل  

  .88، ص2005، 1عمان، ط
  .1948دیسمبر10المؤرخ في ) 3-د(ألف217اعتمد  ھذا اإلعالن ونشر على المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 2
3

  .90محمد سعید مجدوب، مرجع سابق، ص 
عن التصویت من الدول الشیوعیة، وقد بررت موقفھا على أساس أن اإلعالن لم یعالج واجبات الفرد لإلشارة فقد كانت أغلب الدول الممتنعة  4

من  -نحو المجتمع، وألنھ رجح كفة الحریات الرأسمالیة، كما كان امتناع العربیة السعودیة عن التصویت یرجع باألساس إلى تضمین اإلعالن
من اإلعالن تعترف للرجل والمرأة متى بلغا سن  16تتفق وخصائص المجتمع اإلسالمي، فالمادة عددا من الحقوق والحریات التي ال -وجھة نظرھا

لزواج الزواج، بالحق في الزواج وتكوین أسرة دون أي قید بسبب العنصر أو الجنسیة أو الدین وللزوجین بموجب المادة ذاتھا حقوق متساویة عند ا
أنھا ال تفرق بین  يالتمییز بسبب المولد أ 2تحرم المادة اإبدال الدین أو المعتقد كم ةمنھ تقر حری 18لمادة كما أن ا. وأثناء قیام الزواج وعند انحاللھ

، فتشیر صراحة إلى أنھ لجمیع األطفال الحق في التمتع بالحمایة االجتماعیة 25أما المادة .الطفل الشرعي والطفل المولود خارج الرابطة الزوجیة
  .طار الزواج أو خارج ھذا اإلطارذاتھا سواء ولدوا في إ

  .92-91محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص -
    .Gille Lebreton ,op.,cit,p125 :یمكن الرجوع إلىكما 

5
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على حق كل  2و1املادتان  تث حتدثحي وقد جاء هذا اإلعالن مفصال للحقوق واحلريات،     

إنسان بالتمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن من دون متييز ألي سبب من األسباب 

كما ميكن اإلشارة إىل صنفني من احلقوق ممثلة يف كل من   ...1ودون تفريق بني الرجال والنساء

  .2احلقوق املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت نورده كاآليت

 21إىل  3وقد وردت هذه احلقوق ذات الطابع الفردي يف املواد من: 3الحقوق المدنية والسياسية *

 وكاحلق يف احلياة واحلرية واألمن، واحلق يف عدم االسرتقاق أ  وهي حتمل حقوقا لصيقة بالشخصية

االستعباد، واحلق يف عدم اخلضوع للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو احلاطة بالكرامة، 

واالعرتاف بالشخصية القانونية يف أي مكان، واحلق يف املساواة، ويف حق التمتع حبماية القانون من 

مث حق اللجوء إىل احملاكم الوطنية املختصة لالنتصاف الفعلي من أي أفعال تنتهك  دون متييز، ومن

حقوقه، واحلق يف عدم االعتقال أو النفي أو االحتجاز التعسفي، وحق كل إنسان يف أن تنظر قضيته 

بار  �مة جنائية توجه إليه، واحلق يف اعت ةحمكمة مستقلة وحمايدة للفصل يف حقوقه والتزاماته، ويف أي

كل شخص متهم جبرمية بريئا إال أن تثبت إدانته وحماكمته وفقا للقانون الوطين، وحترمي رجعية القوانني 

اجلزائية، وعدم التدخل التعسفي يف حياة اإلنسان اخلاصة مبختلف أشكاهلا، وحق كل إنسان يف 

يف التماس امللجأ على حق كل فرد  14وتنص املادة . التنقل من وإىل أي بلد ومغادرة أي بلد آخر

هربا من االضطهاد، غري أنه ال ميكن التذرع �ذا احلق إذا كانت هناك مالحقة له ناشئة عن جرمية 

فتعطي احلق للفرد يف  15املادةأما .غري سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها

تركز على حقوق الزواج املتساوية بني الرجل  16 ملادةاالتمتع جبنسية ما واحلق يف تغيريها، يف حني أن 

العرق أو اجلنسية أو الدين وال يكون الزواج إال برضا الطرفني واملرأة وتأسيس أسرة دون قيد بسبب 

جتريد أي فرد من  فتشري إىل حق امللكية الفردية وعدم  17املزمع زواجهما رضا كامال، أما املادة 

طي لكل فرد احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا فتع 18أما املادة . ملكيته تعسفا

احلق حريته يف تغيري دينه أو معتقده، وله إظهار حريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 

كحق التمتع حبرية :الشعائر واملمارسة والتعليم، كما تضمن هذا الصنف أيضا احلقوق السياسية للفرد

ا يف ذلك احلرية يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ويف التماس املعلومات واألفكار ونقلها الرأي والتعبري مب

                                                             
  .148ع سابق، صخضر خضر، مرج 1
  .وما بعدھا 101محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى مرجع سابق، ص 2

  .150 - 148خضر خضر ، مرجع سابق ص من : كما یمكن الرجوع إلى كل من 
 .92-91محمد سعید مجدوب، مرجع سابق، ص :                                   

حقوق تقوم على مفھوم اإلنسان الفرد، الذي یتمتع بصفتھ تلك، بحقوق متأصلة فیھ، سابقة للكیانات :" تعرف الحقوق المدنیة والسیاسیة بأنھا 3
 -حاتم قطران، دلیل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة -..."  االجتماعیة، مما یولد واجبات اجتماعیة محددة على كاھل الدول األطراف

  .12، ص2004 -یة واالجتماعیة والثقافیة، المعھد العربي لحقوق اإلنسان، تونسالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاد



47 
 

إىل اآلخرين بأية وسيلة، وكذا احلق يف االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية وحق املشاركة يف 

  . إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثليه واحلق يف تقلد الوظائف العامة

وتتمثل  27إىل 22وقد ورد النص عليها يف املواد من : االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالحقوق  *

احلق يف الضمان االجتماعي واحلق يف العمل وحرية الفرد يف اختيار عمله مع توفر شروط عمل : يف

االنضمام عادلة ومرضية، واحلق يف أجر متساو على العمل املتساوي، واحلق يف إنشاء النقابات و 

أما .على احلق يف الراحة وأوقات الفراغ ويف حتديد معقول لساعات العمل 24كما تشري املادة . إليها

فتعطي احلق لكل فرد مبستوى الئق وكاف من املعيشة لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته،  25 املادة

و الرتمل أو الشيخوخة أو غريها وحقه فيما يأمن به من الغوائل يف حالة البطالة أو املرض أو العجز أ

 26أما املادة . فضال عن حق األمومة والطفولة يف الرعاية واملساعدة. من ظروف خارجة عن نطاقه

واألساسية  ةفتعطي احلق لكل شخص يف التعليم مع ضرورة توفره جمانا على األقل يف مرحلتيه االبتدائي

ة الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز احرتام حقوق مع إلزاميته، كما جيب أن يستهدف التعليم التنمي

اإلنسان واحلريات األساسية، كما جيب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بني األمم مجيعها، 

فرتكز على  27 املادةأما  .ولآلباء على سبيل األولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى ألوالدهم

احلق يف املسامهة حبرية يف حياة ا�تمع الثقافية ويف التقدم العلمي ويف الفوائد النامجة عنه، فضال عن 

  .1حق محاية املصاحل املعنوية واملادية املرتتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين من صنعه

تؤكد على أن  28فاملادة  ،فرد وا�تمعتص بالعالقة بني الخت 30إىل 28ن ويف األخري فإن املواد م     

لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل ميكن أن تتحقق يف ظله احلقوق واحلريات املنصوص 

فتحدد الواجبات  املفروضة على الفرد جتاه ا�تمع  29أما املادة . عليها يف هذا اإلعالن حتققا تاما

الكامل، وأنه ال خيضع الفرد يف ممارسة حقوقه الذي يعيش فيه حيث تنمو شخصيته النمو احلر 

وحرياته إال للقيود اليت يقرها القانون مستهدفا منها وحصرا ضمان االعرتاف الواجب حبقوق وحريات 

. اآلخرين واحرتامها، كما ال ينبغي أن متارس هذه احلقوق على حنو يناقض مقاصد األمم املتحدة

بأنه ليس فيه أي نص جيوز تأويله على أنه خيول دولة أو مجاعة  لهذا اإلعالن بالقو  30وختتتم املادة 

  .احلقوق واحلريات الواردة فيه مإىل هد فأو فرد أي حق يف القيام بنشاط أو تأدية عمل يهد

أما من حيث قيمته القانونية فيعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أكثر : قيمته القانونية - ج

القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة شهرة وأمهية، كما أنه من أكثر تلك  القرارات إثارة للجدل 

                                                             
1
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، حيث أنه ورغم موافقة اجلمعية العامة على هذا اإلعالن 1والنقاش حول ما يتمتع به من قيمة قانونية

، ألنه عبارة عن توصية تدعو 2ون أية معارضة إال أنه ال يتمتع بالصفة اإللزامية باملعىن القانوينمن د

سرحان إال أنه من  ويذهب الدكتور عبد العزيز .3من خالله اجلمعية العامة الدول إىل تطبيق مضمو�ا

   :4األسباب اليت تفقد هذا اإلعالن قيمته القانونية اإللزامية ما يأيت

  .ُيَصب هذا اإلعالن يف اتفاقية دولية تعطيه صفة القواعد القانونية الدولية واجبة االحرتاممل  -

  .عالن قوة ملزمة، ألن توصيات اجلمعية العامة ال تنشئ التزامات قانونية دوليةليس هلذا اإل -

  .ولد الدأنه إعالن عدمي القيمة العملية، ألنه ال يتضمن ضمانات لصاحل األفراد، وال جزاءات ض -

 -القانونيني حسب ما ذهب إليه بعض -وعلى الرغم من أن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان      

يفتقد للقوة القانونية امللزمة اليت من شأ�ا إرغام الدول على احرتامه والعمل على تكريسه، إال أن 

عن جتاهله أو غض  ذلك مل مينعه من اكتساب قيمة معنوية كبرية، جعلت الدول يف مكان العاجز

الطرف عن أحكامه، نتيجة املبادئ اليت تضمنها عندما يتعلق األمر بسنها للتشريعات اليت �م 

فضال على أن عددا من احلقوق الواردة يف اإلعالن أضحت . 5بشكل أو بآخر حقوق األشخاص

ن، فإ�ا مقبولة جزءا من القانون الدويل العريف، وحىت احلقوق اليت مل تتمتع �ذه الصفة إىل اآل

كما أن جتذر هذا اإلعالن يف الواقع واضح من خالل . ومعرتف �ا بصورة واسعة من جانب الدول

تكريس مضمونه يف القانون الدويل والقوانني الداخلية للدول، فعلى صعيد القانون الدويل شكل 

بالعهدين الدوليني حلقوق  اإلعالن اخلطوة األوىل �موعة اتفاقيات ملزمة قانونا، سواء تعلق األمر

حلقوق  أو االتفاقية األمريكية) 1950(أو االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان) 1966(اإلنسان

وامليثاق العريب حلقوق ) 1981(أو امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب) 1969(اإلنسان

منه يف دساتريها وتشريعا�ا،  أما على الصعيد الوطين فإن الدول تستلهم. أو غريها) 1994(اإلنسان

  .6بأحكامه هومنهم من يعلن صراحة تقيد

                                                             
 .81محمود الغراوي، مرجع سابق، ص يلمى عبد الباق 1
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مشروع : " رئیسة لجنة حقوق اإلنسان یصب في ھذا االتجاه المنكر للقوة الملزمة، حیث قالت بأن" روزفولت"ولعل ما ذھبت إلیھ السیدة  
نسان، ا حقوق اإلاإلعالن ال یعتبر معاھدة وال اتفاقا دولیا، كما أنھ ال یتضمن أي التزام قانوني، ولكنھ یعد تأكیدا للمبادئ األساسیة التي تقوم علیھ

أما المندوب ". یھدف إلى إرساء المبادئ التي ینبغي أن تكون غایة كافة شعوب األمم المتحدة ) أي اإلعالن(التي ال ینازعھ فیھا منازع، كما أنھ 
سي والتشریعي في ، فإنھ ومع إنكاره للقوة الملزمة لھذا اإلعالن، ولكنھ مع ذلك یذھب إلى اعتباره توجیھا لمسلك الدول السیا Cassinالفرنسي 

  *.مادة حقوق اإلنسان
  .409محمد السعید الدقاق، التنظیم الدولي، دار المطبوعات الجامعیة ، اإلسكندریة، دون ذكر سنة الطبع، ص* 

 ،2004حسنین المحمدي بوادي، حقوق اإلنسان بین مطرقة اإلرھاب وسندان الغرب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، :یمكن الرجوع إلى 3
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5

  .62، ص01، العدد2004حبیب خداش، الجزائر والمواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان، مجلة منظمة المحامین لمنطقة تیزي وزو، الجزائر، ماي  
6

  .108-106محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص 



49 
 

ويف هذا السياق وعلى غرار دساتري غالبية الدول األجنبية فقد تضمنت الدساتري اجلزائرية      

بعض املبادئ العامة اليت  -وبدرجات متفاوتة  -1996و 1989و 1976على التوايل يف  الصادرة

ي حلقوق اإلنسان، كتلك املتعلقة باملساواة بني كل املواطنني دون متييز بسبب تضمنها اإلعالن العامل

اخل، بل ولقد تعدى األمر ذلك فقد نص أول دستور ...1اجلنس أو املولد أو العرق، أو الرأي

صراحة على انضمام اجلزائر إىل  1963للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية املستقلة والصادر يف 

  . 2منه 11 املادةن العاملي حلقوق اإلنسان بدون حتفظ، وذلك يف أحكام اإلعال

أنه قد تأكدت مكانة اإلعالن كمصدر ب :القول ويذهب الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ إىل     

من مصادر االلتزامات الدولية باعتباره تفسريا ملا أمجله ميثاق األمم املتحدة من إشارات عامة حلقوق 

، وباعتبار تأثريه امللحوظ على دساتري وطنية ومواثيق دولية، وتكرار اإلشارة إليه كمرجعية اإلنسان

وقد أشار إعالن مؤمتر طهران حلقوق اإلنسان الصادر عام . بواسطة املنظمات الدولية واإلقليمية

مؤمتر  وبرنامج عمل نإال أن اإلعالن يشكل التزاما ألعضاء اجلماعة الدولية، كما أكد إعال 1968

بأن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يشكل املثال  1993فيينا املنظم من األمم املتحدة سنة 

املشرتك الذي ينبغي أن حتققه الشعوب كافة هو مصدر اإلهلام، وقد اختذته األمم املتحدة أساسا 

    .3اإلنسانإلحراز التقدم يف وضع املعايري على النحو الوارد يف الصكوك الدولية حلقوق 

كان حرص واضعي اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لقد   :ان لحقوق اإلنسانالعهد الدولي -2

بضرورة أن يلحق إصدار اإلعالن إقرار اتفاقيات ملزمة للدول تتضمن معاجلة وتنظيما مفصال ودقيقا 

العهدين الدوليني حلقوق  رإقرامن خالل  1966 سنةرجم ذلك بالفعل للحقوق واحلريات، وقد تُ 

  .4اإلنسان

العهد الدويل للحقوق االقتصادية  وقد اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة كل من      

 ،والربوتوكول األول امللحق �ذا األخري العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةو  والثقافية واالجتماعية

مام مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة للتوقيع والتصديق واالنضومت عرضهما مجيعا 

العاملي حلقوق  نسنة من إقرار اإلعال 18وهذا بعد  - 12/1966/ 16، بتاريخ )21-د(الف2200

 -1954سنة من إجناز مشروعي االتفاقيتني داخل جلنة حقوق اإلنسان يف عام  12وبعد  ،اإلنسان

 01/1976/ 03حيز النفاذ يف  واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل للحقوق االقتصادية حيث دخل 
                                                             

  .63حبیب خداش، مرجع سابق، ص 1
2

، 2005، 6لزھاري بوزید، البرلمان وعملیة ترقیة وحمایة حقوق اإلنسان في الجزائر، مجلة الفكر البرلماني، مجلس األمة الجزائر، العدد 
  .49ص

3
  .28التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق،ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
4

  .112حمد خلیل الموسى مرجع سابق، صمحمد یوسف علوان وم 
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، أما العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والربوتوكول األول امللحق به فقد دخال 271وفقا للمادة 

  .23/03/1976:حيز النفاذ يف

، ل األطرافويرتب العهدان باعتبارمها اتفاقيتني دوليتني ملزمتني التزامات قانونية على عاتق الدو      

، 2كما يعتربان تقدما مهما وخطوة جادة وحمورية يف طريق محاية حقوق اإلنسان على الصعيد العاملي

  .خصوصا مبا تضمناه من حمتوى وأحكام ومبا محاله من آليات

من هذين العهدين هو تقنني ما مت التوصل إليه  وال غرو يف ذلك خصوصا وأن اهلدف الرئيسي      

 ااإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من جهة، وكفالة محاية دولية هلذه احلقوق بشكل جيعلها التزام يف

  .  3دوليا مباشرا من جهة أخرى

عهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتألف من مقدمة وإحدى ولإلشارة فإن ال      

  :4وثالثني مادة، مقسمة إىل مخسة أجزاء

تؤكد على حق الشعوب يف تقرير مصريها وبالتصرف احلر يف ثروا�ا وموارده ):1املادة( لء األو فاجلز  -

  .الطبيعية

  .فريكز على مدى التزام الدول بتعهدا�ا وبأحكام امليثاق):5-2(دلثاين، املواأما اجلزء ا -

 تشكيل فينص على جمموعة حقوق، كاحلق يف العمل، واحلق يف):15-6(د، املوااجلزء الثالث -

النقابات، واحلق يف الضمان االجتماعي، واحلق يف مستوى معيشي مناسب، احلق يف الرتبية 

  .اخل...والتعليم

هذا امليثاق،  قفيشري إىل تنظيم اإلشراف والرقابة الدولية على تطبي ):25-16(داجلزء الرابع، املوا -

  .مع حتديد األجهزة املخولة القيام �ذا الدور

  ...فتتضمن إجراءات التصديق والتنفيذ ):31-26(داملوا اخلامس،اجلزء  -

مادة مقسمة إىل ستة  53ومن ديباجة  ففيتأل العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية أما     

يتطابق وما جاء يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية ):1املادة( فاجلزء األول - : 5أجزاء

  .يؤكد على حق الشعوب يف تقرير مصريها وبالتصرف احلر يف ثروا�ا وموارده الطبيعيةوالثقافية، حيث 

                                                             
1

یبدأ نفاذ ھذا العھد بعد ثالثة أشھر من تاریخ صك االنضمام أو التصدیق الخامس والثالثین لدى األمین العم لألمم :" عل أنھ 27تنص المادة  
نضمام الخامس والثالثین فیبدأ نفاذ ھذا العھد المتحدة، أما الدول التي تصدق ھذا العھد أو تنضم إلیھ بعد أن یكون قد تم إیداع صك التصدیق أو اال

 ".أشھر من تاریخ إیداعھا صك تصدیقھا أو صك انضمامھا ةإزاء كل منھا بعد ثالث
  .113محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى مرجع سابق، ص 2
 .90محمود الغراوي، مرجع سابق، ص يلمى عبد الباق 3
4

 .96محمد سعید مجدوب، مرجع سابق، ص./ 110-109رجع سابق، صعمر صدوق، م:یمكن الرجوع إلى كل من   
5

  .113-112عمر صدوق، مرجع سابق، ص 
  .97-96محمد سعید مجدوب، مرجع سابق، ص: كما یمكن الرجوع إلى كل من   -  

  .156-155خضر خضر، مرجع سابق، ص                                        
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  .وهو شبيه بسابقه فريكز على مدى التزام الدول بأحكام امليثاق ):5-2(د، املواأما اجلزء الثاين -

احلياة تتضمن طائفة كبرية من احلقوق املدنية والسياسية، كاحلق يف ):27-6(دوااجلزء الثالث، امل -

واحلق يف حرية التنقل واإلقامة، واحلق يف املساواة أمام القضاء، واحلق يف حماكمة عادلة، واحلق يف 

واحلق يف التجمع السلمي، واحلق يف تشكيل النقابات واحلق يف  ...احلرية والسالمة الشخصية

  . 1اخل... االنتخابات، واحلق يف االستفادة من اخلدمة العمومية

كجهاز على   -جلنة حقوق اإلنسان  -فيشري إىل إنشاء اللجنة املعنية ):45- 28(داملوا الرابع،اجلزء  -

  .تطبيق هذه االتفاقية

يتعلق حبظر تفسري أي حكم  من امليثاق بشكل خيل باألحكام  ):47-46(دس، املوااخلاماجلزء  -

  .الواردة يف ميثاق األمم املتحدة ويف دساتري الوكاالت املتخصصة

فهو مشابه ملا ذكر يف العهد الدويل السابق واخلاص بالتصديق ): 53- 48(س أما اجلزء الساد -

  .والسريان

العهد الدويل للحقوق االقتصادية  الدولية على تطبيقلرقابة اوما ميكن اإلشارة إليه هنا هو أن      

 مل تكناالتفاقية بتقدميها، و  تتجاوز نظام التقارير اليت تتعهد الدول يفمل تكن  واالجتماعية والثقافية

فإن التطبيق الدويل  العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ، أما2إال أخريا شري البتة لنظام الشكاوىت

فضال عن تلقيها تقارير الدول األطراف يف حيث و يوكل إىل جلنة خمتصة تسمى جلنة حقوق اإلنسان، 

الدول األطراف واختاذ ما يلزم بشأ�ا إضافة إىل العهد وفحصها ومناقشتها تقوم ببحث شكاوى 

تعرتف   :"، والذي ورد يف مادته األوىلللبروتوكول االختياري األوليف شكاوى األفراد طبقا  رالنظ

كل دولة طرف يف العهد تصبح طرفا يف هذا الربوتوكول، باختصاص اللجنة يف استالم ونظر الرسائل 

الية تلك الدولة الطرف والذين يدعون فيها أ�م ضحايا أي انتهاك املقدمة من األفراد الداخلني يف و 

وال جيوز للجنة استالم أي رسالة تتعلق بأي دولة . من جانبها ألي حق من احلقوق املقررة يف العهد

  ".طرف يف العهد ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكول

                                                             
1

  .من الحقوق للتمثیل لیس إال، ویمكن الرجوع لمحتوى العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةلقد تم االقتصار على مجموعة  
وتأتي  -علیھ أي دولة عربیة، لم توقع 2009نھایة  وإلى - 2008یونیو  18إقرار بروتوكول اختیاري اعتمده مجلس حقوق اإلنسان في  لقد تم 2

حیث یكفل لألفراد الذین تنتھك حقوقھم ) ھذه الحقوق أمام اللجنة المعنیة ى والتظلمات من انتھاكاتیوفر نظاما للشكاو(أھمیة ھذا البروتوكول أنھ 
التقدم ببالغات ضد دولھم أو الدول التي لم تفلح آلیاتھا الداخلیة في رفع ھذا الضرر أو كف االنتھاك الذي قد یتعرض لھ   االقتصادیة واالجتماعیة

 ه الدولھ من عدمھ بشرط أن تكون من الدول الموقعة علي ھذا البروتوكول، أي شخص سواء كان من مواطني ھذ
یتیح للدول رفع شكاوى في حقھا أمام اللجنة بشرط أن تكون الدولة األخرى منضمة للبروتوكول وتسمح بالمثل برفع شكاوى من المواطنین أو كما 

 ھذا في طرًفا تصبح العھد، في طرف دولة كل تعترف 1- :"  البرتوكولفقد جاء في المادة األولى من ھذا .*الدول األخرى المنضمة ضدھا
 بأیة یتعلق بالغ أي تلّقي للجنة یجوز ال2- ..البروتوكول ھذا أحكام علیھ تنص لما وفًقا فیھا والنظر البالغات تلقي في اللجنة البروتوكول، باختصاص

  .فقط 05/05/2013إال في ولم یدخل ھذا البروتوكول حیز النفاذ  .*البروتوكول ھذا طرًفا في تكون ال العھد في طرف دولة
، المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، جتماعیة والثقافیةقتصادیة واالمدونة الحقوق اال محمد عبد العظیم سلیمان وآخرون،*  

  .31القاھرة، دون ذكر تاریخ نشر، ص
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الدويل للحقوق املدنية والسياسية، فإن  هذا الربوتوكول قد جاء مصاحبا ومتزامنا والعهد وإذا كان     

: جاء متأخرا عنه نوعا ما، حيث مت اعتماده بتاريخ البروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام

، وقد دخل هذا الربوتوكول حيز 44/128:بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 15/12/1989

  . 1منه 8/1وفقا ألحكام املادة 11/07/1991:النفاذ بتاريخ

  اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى المبرمة في إطار األمم المتحدة:الفرع الثاني

فإن هناك العديد من  ،لف اإلشارة إليهماإنه وفضال عن العهدين الدوليني حلقوق اإلنسان السا     

ذات صبغة واليت تعد  2املتحدة األمممنظمة قوق اإلنسان اليت مت إقرارها من الدولية حلتفاقيات اال

االتفاقية الدولية للقضاء كاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري و قانونية ملزمة للدول،  

قاسية أو الاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من املعاملة أو العقوبة و  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

قوق اإلنسان حب وغريها من اتفاقيات تُعىن الدولية حلقوق الطفلاالتفاقية و  ،الإلتسانية أو املهينة

الدول  والتزامات ومراقبة مدى جدية تعهدات ،للرقابة على تطبيق أحكامها اتضمنت أجهزة وجلان

  .وهو ما سنتطرق إليه يف هذه النقاط املوالية، فيها األطراف

وقد اعتمدت هذه االتفاقية : صرياالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن-1

ودخلت حيز  21/12/1965 املؤرخ يف) 20 -د(ألف 2106 بقرار عن اجلمعية العامة حتت رقم

19 وفقا ألحكام املادة 04/01/1969:النفاذ بتاريخ
  .منها3

ل التمييز أو االستثناء أو التقييد أو التفضيل و�دف هذه االتفاقية إىل منع وإزالة كل أشكا      

القائم على أساس العرق أو اللون أو النسب، أو األصل القومي أو اإلثين، أو ذلك الذي يرمي إىل 

 تعطيل وعرقلة االعرتاف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أو عرقلة التمتع �ا أو ممارستها على

الوسائل املناسبة  كما حتث هذه االتفاقية كل األطراف على العمل بكلقدم املساواة يف مجيع امليادين،

  .4ودون تأخري إلزالة كل أشكال التمييز العنصري، والعمل على تعزيز التفاهم بني مجيع األجناس

                                                             
1

یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد مضي ثالثة أشھر من إیداع صك :" الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام على أنھمن البرتوكول الثاني  8/1تنص المادة  
  "التصدیق أو االنضمام العاشر لدى األمین العام لألمم المتحدة

2
ء جمیع أشكال التمییز العنصري بالتصدیق على معظم اتفاقیات حقوق اإلنسان ، فقد تم التصدیق على  االتفاقیة الدولیة للقضا لقد قامت الجزائر 

، وكل من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  والعھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ،والبروتوكول االختیاري  1972في 
 ةالمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیاألول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وكذا اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب 

و اتفاقیة القضاء على جمیع 1993، وباإلضافة إلى ذلك فقد تم التصدیق على اتفاقیة حقوق الطفل سنة1989: أو المھینة وتم ذلك في سنة واحدة 
  ...2005م فتم التصدیق علیھا سنة اجرین و أفراد أسرھ، أما االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھ 1996أشكال التمییز ضد المرأة سنة

   -الجمعیة العامة -األمم المتحدة تقریر تجمیع المعلومات الذي أعدتھ المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان عن الجزائر، ُینظر 
  .26/03/2008: ، في.DZA/2/1//6/A/HRC/W/G :وثیقة

یبدأ نفاذ االتفاقیة في الیوم الثالثین التالي لتاریخ إیداع وثیقة التصدیق أو االنضمام السابعة  -1:"على أنھ ةمن ھذه االتفاقی 19تنص المادة  3
أما الدول التي تصدق ھذه الوثیقة أو تنضم إلیھا بعد أن یكون قد نم إیداع وثیقة التصدیق أو االنضمام  -2.والعشرین لدى األمین العام لألمم المتحدة

  ."شرین، فیبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة إزاء كل منھا في الیوم الثالثین التالي لتاریخ صك تصدیقھا أو صك انضمامھاالسابعة والع
4

 .80حبیب خداش، مرجع سابق، ص 
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كآلية من آليات الرقابة على تطبيق   تفاقية تنص على نظام التقاريرفضال على كون هذه االو      

9الفردية مبوجب املادة فإ�ا تسمح بتقدمي الشكاوى  أحكامها،
1.  

 لقد مت اعتماد هذه االتفاقية :االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -2

ودخلت حيز النفاذ  24/180 رقم حتت 18/12/1979:املؤرخ يفقرار اجلمعية العامة وجب مب

27/1طبقا للمادة  03/09/1981:بتاريخ
2

.  

استبعاد أو تقييد يتم على أساس اجلنس ويكون ة أو أي تفرق": التمييز ضد املرأة"ويعين مصطلح      

من آثاره وأغراضه، توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين 

توهني أو إحباط  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية، أو يف أي ميدان آخر، أو

هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني  متتعها �ذه احلقوق أو ممارستها

  .3الرجل

: رأة عن طريقكما تدعو هذه االتفاقية الدول األطراف إىل شجب مجيع أشكال التمييز ضد امل      

وأن تتخذ ما يناسب من ...إدماج مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها وتشريعا�ا الوطنية

التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات حلظر كل متييز ضد املرأة، وكذا 

  ... 4فرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل

فإ�ا تنص على نظام التقارير كإجراء من إجراءات الرقابة  5من هذه االتفاقية 18للمادة  ووفقا     

أحكامها، كما تسمح بتقدمي الشكاوى الفردية مبوجب بروتوكوهلا االختياري، حيث جاء  على تنفيذ

تعرتف الدولة الطرف يف هذا الربوتوكول باختصاص جلنة " يف املادة األوىل من هذا الربوتوكول على أنه

2فيما يتعلق بتلقي الرسائل املقدمة وفقا للمادة") اللجنة("القضاء على التمييز ضد املرأة 
والنظر  6

       ".فيها

بقرار  :البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اعتماد وقد مت     

ومت فتح باب التوقيع والتصديق عليه  06/10/1999املؤرخ يف  54/4اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

                                                             
1

تتعھد كل دولة من الدول األطراف بأن تقدم لألمین العام لألمم :" على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أنھ ءمن اتفاقیة القضا 9تنص المادة  
ال ألحكام ھذه المتحدة، لتنظر فیھ اللجنة، تقریرا عن التدابیر التشریعیة والقضائیة واإلداریة، أو التدابیر األخرى التي اتخذتھا، والتي تمثل إعما

  ..."االتفاقیة
2

یبدأ نفاذ ھذه االتفاقیة في الیوم الثالثین الذي یلي تاریخ إیداع صك :"جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أنھ ةمن  اتفاقی 27/1تنص المادة 
 ".التصدیق أو االنضمام العشرین، لدى األمین العام لألمم المتحدة

3
 .لتمییز ضد المرأةمن االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال ا 01ُینظر المادة 
 .من نفس االتفاقیة 02ُینظر المادة 4
تتعھد الدول األطراف بأن تقدم لألمین العام لألمم المتحدة تقریرا عما اتخذتھ من تدابیر تشریعیة " على أنھ 18في مادتھا  ةتنص ھذه االتفاقی 5

  ..." محرز في ھذا الصدد، كیما تنظر اللجنة في ھذا التقریرھذه االتفاقیة وعن التقدم ال موقضائیة وإداریة وغبرھا من أجل إنفاذ أحكا
6

یجوز أن تقدم الرسائل من قبل أو نیابة عن أفراد أو مجموعات أفراد خاضعین لوالیة دولة طرف :" من ھذا البروتوكول على أنھ 2تنص المادة  
  ..."تفاقیةویدعون أنھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف، ألي من الحقوق المحددة في اال
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 16وفقا ألحكام املادة  22/12/2000، وقد دخل حيز النفاذ يف 10/12/1999: واالنضمام إليه يف

  .1منه

أو  قاسية أو الإلتسانيةالاالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة  -3

 املؤرخ يف 39/46 وقد اعتمدت هذه االتفاقية بقرار عن اجلمعية العامة حتت رقم :المهينة

  .منها 27/1املادةوفقا ألحكام  26/061/1987:النفاذ بتاريخ ودخلت حيز 10/12/1984

أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم  وفقا هلذه االتفاقية "بالتعذيب"ويقصد       

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد احلصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث على 

معلومات أو على اعرتاف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث 

هذا األمل أو العذاب ألي سبب  لحق مثأو عندما يل - أو ختويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث

من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف 

وال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن . رمسي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرمسية

  ...2نتيجة عرضية هلا عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوبة أو الذي يكون

تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية  كما تدعو هذه االتفاقية الدول األطراف باختاذ إجراءات     

وال ُجتوِّز . إجراءات أخرى من شأ�ا منع أعمال التعذيب يف أي إقليم خيضع الختصاصها القضائي

سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو  - هذه االتفاقية التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت

  -�ديدا باحلرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى

كما ال ُجتوِّز هذه االتفاقية أيضا التذرع باألوامر الصادرة من موظفني أعلى مرتبة أو .كمربر للتعذيب

  .3عن سلطة عامة كمربر للتعذيب

19ملادة رة إىل أن ااإلشاوجتدر      
4
من هذه االتفاقية تنص على نظام التقارير كإجراء من إجراءات  

من هذه االتفاقية،  22 ملادةاالرقابة على تنفيذ أحكامها، كما تسمح بتقدمي الشكاوى الفردية مبوجب 

ا تعرتف جيوز ألية دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن يف أي وقت أ�" واليت جاء فيها على أنه

مبقتضى هذه املادة باختصاص اللجنة يف تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد 

   "....م ضحايا النتهاك دولة طرف يف أحكام االتفاقية�خيضعون لواليتها القانونية ويدعون أ

                                                             
1

یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد ثالثة :" من البروتوكول االختیاري التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على أنھ 16تنص المادة  
  ..."أشھر من تاریخ إیداع صك التصدیق أو االنضمام العاشر لدى األمین العام لألمم المتحدة

  .اقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من المعاملة أو العقوبة قاسیة أو الإلتسانیة أو المھینةاالتفمن  01ُینظر المادة  2
 .االتفاقیةمن نفس  02ُینظر المادة  3
4

تقدم الدول األطراف إلى اللجنة عن طریق األمین العام لألمم المتحدة، تقاریر عن :" من  اتفاقیة مناھضة التعذیب على أنھ 19تنص المادة  
  ...". لتدابیر التي اتخذتھا  تنفیذا لتعھداتھا بمقتضى ھذه االتفاقیةا
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قاسية أو الالمعاملة أو العقوبة  من ضروبأما البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره      

واملؤرخ يف  57/199:املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقمأو المهينة  الإلتسانية

، فإن اهلدف منه هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع �ا هيئات دولية 18/12/2002

وغريه من م، وذلك بغية منع التعذيب ووطنية مستقلة  لألماكن اليت ُحيرم فيها األشخاص من حريته

 للمادة، ويبدأ نفاذ هذا الربوتوكول وفقا 1ملهينةا ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلتسانية أو

يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام العشرين لدى األمني العام لألمم  28/1

كما ينص الربوتوكول على إنشاء جلنة .22/06/2006:يفاملتحدة، ومل يدخل حيز النفاذ فعال إال 

  .2فرعية ملنع التعذيب ألداء املهام املنصوص عليها يف هذا الربوتوكول

اعتمدت هذه االتفاقية بالقرار الصادر عن اجلمعية العامة  وقد: ولية لحقوق الطفلاالتفاقية الد -4

، وقد دخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ 20/11/1989:املؤرخ يف 44/25:لألمم املتحدة رقم

  .49طبقا ألحكام املادة  02/09/1990:بتاريخ

كل إنسان مل يتجاوز سن الثامنة عشر، أنه يعين بالطفل  باالتفاقية  هذهوتشري املادة األوىل من      

تدعو الدول األطراف إىل احرتام احلقوق كما   .مل يبلغ سن الرشد، قبل ذلك بالقانون املنطبق عليه ما

ل طفل خيضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض املوضحة يف هذه االتفاقية مع ضما�ا لك

ي القانوين عليه، أو لو�م أو جنسهم، أو لغتهم أو دينهم أو والديه أو الوص ،النظر عن عنصر الطفل

أو غريه، أو أصلهم القومي، أو اإلثين أو االجتماعي، أو ثرو�م، أو عجزهم، أو  يأو رأيهم السياس

كما تؤكد على ضرورة أن تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة . مولدهم، أو أي وضع آخر

مجيع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو  كفل للطفل احلماية منتَ لِ 

  .3عليه، أو أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو أرائهم املعرب عنها أو معتقدا�م األوصياء القانونيني

تقدم إىل اللجنة عن طريق األمني العام  كما ينبغي أن تلتزم الدول األطراف يف هذه املعاهدة بأن      

مم املتحدة تقارير عن التدابري اليت اعتمد�ا إلنفاذ احلقوق املعرتف �ا يف هذه االتفاقية وعن لأل

  .4التقدم احملرز يف التمتع بتلك احلقوق

  :بروتوكوالت اختيارية ةاتفاقية حقوق الطفل بثالث وقد أحلقت     

                                                             
1

  .البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الإلتسانیة أو المھینةُینظر المادة األولى من  
2

  .التفاقیة مناھضة التعذیبالبروتوكول االختیاري من نفس  2ُینظر المادة  
3

  .من االتفاقیة الدولیة  لحقوق الطفل 2ُینظر المادة 
4

  .من نقس اتفاقیة حقوق الطفل 44ُینظر المادة 
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األطفال واستغالل األطفال في  ءببيع األطفال وبغا لحقوق الطفل المتعلقالبروتوكول االختياري األول   -

 54/263:وقد مت اعتماده بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت رقم :المواد اإلباحية

  .1منه 14املادةوفقا ألحكام  18/01/2002:، ودخل حيز النفاذ يف25/05/2000:بتاريخ

يتم  أي فعل أو تعامل: ووفقا للمادة األوىل من هذا الربوتوكول، فإنه يقصد ببيع األطفال     

 ،مبقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو جمموعة من األشخاص إىل شخص آخر لقاء مكافأة

أما بغاء األطفال فيقصد به، استخدام الطفل لغرض أنشطة  .أو أي شكل آخر من أشكال العوض

يف حني أنه يُقصد باستغالل األطفال . أي شكل آخر من أشكال العوض أو ،ء مكافأةجنسية لقا

يف املواد اإلباحية تصوير أي طفل، بأي وسيلة كانت، ميارس ممارسة حقيقية أو باحملاكاة أنشطة 

  .جنسية صرحية أو أي تصوير لألعضاء اجلنسية للطفل إلشباع الرغبة اجلنسية أساسا

وقد مت  :في النزاعات المسلحة اري التفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإشراك األطفالالبروتوكول االختي -

، ودخل 25/05/2000:بتاريخ 54/263:اعتماده أيضا بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة حتت رقم

  .2منه 10 وفقا ألحكام املادة 12/02/2002:حيز النفاذ يف

يع التدابري املمكنة عمليا لضمان عدم اشرتاك ويدعو هذا الربوتوكول الدول األطراف إىل اختاذ مج     

كما .أفراد قوا�ا املسلحة الذين مل يبلغوا الثامنة عشر من العمر اشرتاكا مباشرا يف األعمال احلربية

منة عشر من العمر ينبغي أن تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين مل يبلغوا الثا

من هذا الربوتوكول فإن الدول األطراف جمربة  8ووفقا للمادة . 3للتجنيد اإلجباري يف قوا�ا املسلحة

  .على تقدمي تقارير  للجنة حقوق الطفل عن التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام هذا الربوتوكول

فتحت  الذيو ، تعلق بتلقي الشكاوىالطفل والمالبروتوكول االختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق  -

  .دول عليه 10وسيدخل حيز النفاذ بعد مصادقة ، 2012ابتداء من سنة املصادقة عليه 

اعتمدت االتفاقية  :أسرهم فراداالتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأ -5

من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة  أسرهم فرادالعمال املهاجرين وأمجيع الدولية حلماية حقوق 

  . 45/152:مبقتضى القرار رقم 18/12/1990:يف

ن وأفراد أسرهم دون متييز من أي نوع، مثل وتنطبق هذه االتفاقية على مجيع العمال املهاجري     

صل أو اللغة أو الدين و املعتقد، أو الرأي السياسي أو غريه، أو األ نالتمييز بسبب اجلنس أو اللو 

                                                             
 ..."یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد ثالثة أشھر من إیداع صك التصدیق أو االنضمام العاشر:" من ھذا البروتوكول على أنھ 14تنص المادة  1
یبدأ نفاذ ھذا البروتوكول بعد ثالثة أشھر من إیداع  :"من البروتوكول المتعلق باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة من أنھ  10ادة تنص الم 2

 ..."صك التصدیق أو االنضمام العاشر
3

  .البروتوكول المتعلق باشتراك األطفال في النزاعات المسلحة من نفس 2و1ُینظر المادتین  
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القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو اجلنسية، أو العمر، أو الوضع االقتصادي، أو امللكية، أو احلالة 

كما تنطبق هذه االتفاقية خالل كامل هجرة العمال املهاجرين . الزوجية، أو املولد أو أي حالة أخرى

، وفرتة اإلقامة بكاملها، ومزاولة وأفراد أسرهم، وتشمل هذه العملية التحضري للهجرة واملغادرة، والعبور

  . 1نشاط مقابل أجر يف دولة العمل، وكذلك العودة إىل دولة املنشأ أو دولة اإلقامة العادية

ري إىل الشخص الذي يش" العامل املهاجر"من هذه االتفاقية، فإن مصطلح  2/1ووفقا للمادة      

  .دولة ليس من رعاياها سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول نشاطا مقابل أجر يف

وكغريها من االتفاقيات األخرى فإن اتفاقية محاية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم جتعل      

الدول األطراف تتعهد بأن تقدم لألمني العام لألمم ملتحدة تقريرا إىل اللجنة املعنية لتنظر فيه عن 

  ...2التدابري املتخذة لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها من

جيوز " أنهباليت جاء فيها  77 تسمح هذه االتفاقية بتقدمي الشكاوى الفردية مبوجب املادة كما      

ألية دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تعلن يف أي وقت مبوجب هذه املادة أ�ا تعرتف باختصاص 

تلقي  ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نيابة عن أفراد خيضعون لواليتها ويدعون أن  اللجنة يف

  ...". حقوقهم الفردية املقررة مبوجب هذه االتفاقية  قد تعرضت النتهاك من قبل تلك الدولة الطرف

جلمعية بقرار ااالتفاقية هذه  اداعتممت وقد : دولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاالتفاقية ال -6

تعزيز ومحاية وكفالة متتع مجيع وهي �دف إىل . 13/12/2006:املؤرخ يف 61/106:العامة رقم

كامال على قدم املساواة مع اآلخرين جبميع حقوق اإلنسان واحلريات   اعاقة متتعاألشخاص ذوي اإل

فإنه يشمل  " األشخاص ذوي اإلعاقة"أما عن مصطلح . األساسية، وتعزيز احرتام كرامتهم املتأصلة

كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد متنعهم لدى التعامل 

  .3من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف ا�تمع على قدم املساواة مع اآلخرينمع خمتلف احلواجز 

ن تقدم إىل اللجنة املختصة عن طريق األمني العام وتُلزم هذه االتفاقية مجيع الدول األطراف بأ     

لتقدم لألمم املتحدة تقريرا شامال عن التدابري املتخذة لتنفيذ التزاما�ا مبوجب هذه االتفاقية وعن ا

  ...4احملرز يف هذا الصدد

املعتمد من اجلمعية العامة لألمم ، التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أما البروتوكول االختياري     

ذه لجنة املختصة التابعة هلفقد أعطى احلق ل 13/12/2006:املؤرخ يف 61/106:املتحدة بالقرار رقم

                                                             
1

 .من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 01 ُینظر المادة 
2

 .من نفس اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 73ُینظر المادة  
3

  . االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ُینظر المادة األولى من 
4

  .اص ذوي اإلعاقةحقوق األشخنفس اتفاقیة  من 35ُینظر المادة  
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تلقي البالغات من األفراد أو جمموعات األفراد أو باسم األفراد أو جمموعات األفراد  االتفاقية يف

  ... 1ةألحكام االتفاقي فاملشمولني باختصاصها والذين يدعون أ�م ضحايا انتهاك دولة طر 

اعتماد هذه  وقد مت: االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري -7

. 20/12/2006:واملؤرخ يف 61/177: ار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقماالتفاقية بالقر 

االعتقال أو االحتجاز أو " االختفاء القسري :"ووفقا للمادة الثانية من هذه االتفاقية فإنه يقصد ب

االختطاف، أو أي شكل من أشكال احلرمان من احلرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص 

جمموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه رفض االعرتاف حبرمان أو 

الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي، أو مكان وجوده، مما حيرمه من محاية 

  .القانون

وز التذرع وتنص هذه االتفاقية على أنه ال جيوز تعريض أي شخص لالختفاء القسري، كما ال جي     

 ربأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق األمر حبالة حرب أو التهديد حبالة حرب، أو بانعدام االستقرا

  .2السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى لتربير االختفاء القسري

  :وخالصة القول     

التعريف باالتفاقيات ذا�ا إمنا  هو أن ما مت اإلشارة إليه من اتفاقيات سابقة، ال تبدو أمهيته يف -      

فيما جاءت به من أحكام وما تضمنته من أجهزة رقابية وإجراءات من شأ�ا املتابعة اجلدية للدول 

األطراف يف تطبيق ما تعهدت به ومدى حتقيق االلتزامات القانونية املنصوص عليها يف هذه 

قوق لإلنسان اتسمت بالطابع التوافقي االتفاقيات، خصوصا وأن صياغة االتفاقيات وما محلته من ح

  .بني الدول األطراف

مع أن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت حرصت األمم املتحدة على إصدارها كثرية  -      

وكثرية جدا إال أنين اقتصرت هنا على التعريف باالتفاقيات اليت تضمنت أجهزة للرقابة على تنفيذ 

  .وتطبيق أحكامها

إذا كانت كل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان املشار إليها أعاله، قد نصت على تكوين  -    

أجهزة وجلان مهمتها الرقابة والتطبيق الدويل هلذه االتفاقيات، إال أن إجراءات التطبيق ليست سواء 

ه الدول األطراف وقد فإذا كان نظام التقارير نظاما إجباريا تلتزم بتقدمي. يف كل املعاهدات املذكورة

نصت عليه كل هذه االتفاقيات املذكورة، فإن نظام التحقيق وزيارات الدول يبقى إجراء حمدودا، أما 
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 .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من البروتوكول االختیاري التفاقیة 1/1ُینظر المادة 
2

 .المادة األولى من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري 
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إال أن على اتفاقيات بعينها،  اخمتصر وإن كان فهو  -الذي هو حمل حبثنا -بنوعيه  الشكاوى منظا

 حلقت ببعض االتفاقيات، ونذكر العمل به تزايد نوعا ما، خصوصا مع الربوتوكوالت اجلديدة اليت

العهد الدويل للحقوق املدنية  :مع املعاهدات التالية مثال أن نظام الشكاوى الفردية أصبح يتم إعماله

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو  ةوالسياسية مبوجب بروتوكوله االختياري األول، واتفاقي

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  ينة،أو امله ةالعقوبة القاسية أو الالإنساني

املرأة مبوجب بروتوكوهلا االختياري، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، 

إىل العهد الدويل للحقوق  ةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم إضاف

، وكذا اتفاقية حقوق الطفل مبوجب الربوتوكول 2009جتماعية والثقافية املعتمد سنة االقتصادية واال

  .الثالث

  االتفاقيات المبرمة في اإلطار اإلقليمي :الفرع الثالث

 ذلك االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان والعناية �ا من قبل منظومة األمم املتحدة وما رافق إن     

وأن  اصةخ ؛تطور مشابه على مستوى التنظيم اإلقليميمن جهة أخرى قد واكبه  ،من تطور

املنظمات الدولية اإلقليمية تعد إطارا مهما لتنظيم العالقات بني الدول املتجانسة، حيث يتكون كل 

، أو الدين، تنظيم إقليمي من جمموعة من الدول ترتبط فيما بينها بروابط وثيقة ومتعددة كوحدة اللغة

 نأو غريها، فضال ع ،جلغرايف، أو املصاحل املشرتكة السياسية واالجتماعية واالقتصاديةأو ا�ال ا

  .1بني هذه الدول  فكري يف العادات والتقاليدالتقارب ال تجانس أوال

واقتــداء بــاجلهود املبذولــة مــن قبــل منظمــة األمــم املتحــدة، باعتبارهــا هــي انطالقــا ممــا ســبق ذكــره و       

التنظيم اإلقليمي حلقـوق اإلنسـان، كـون أن محايـة حقـوق اإلنسـان يعـد مقصـدا  نفسها تسعى لتشجيع

فقد أسـهمت بعـض املنظمـات اإلقليميـة  ة؛اإلقليمي اتمشرتكا لكل من منظمة األمم املتحدة والتنظيم

حرصـت فيهـا  ؛2يف إبـرام العديـد مـن االتفاقيـات اخلاصـة حبقـوق حقـوق اإلنسـان الفت لالنتبـاهبشكل 

عنيـــة علــى تـــوفري اآلليــات واألجهـــزة القــادرة علـــى اختــاذ القـــرارات امللزمــة يف مواجهـــة الـــدول األطــراف امل

األمريكــــي أو العـــــريب أو التنظــــيم األوريب أو وهــــذا مــــا ميكــــن مالحظتـــــه يف نطــــاق التنظــــيم  ،األطــــراف

  .3اإلفريقي

  :وسنتطرق إىل ذلك يف النقطتني التاليتني     

                                                             
1

  .75مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
2

  .74المرجع نفسھ، ص 
3

  .393، ص2006األردن،  –حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان  ھاني سلیمان الطعیمات، 



60 
 

  :واألمريكية لحقوق اإلنساناالتفاقيات األوربية : أوال

ـــة لقـــد كـــان االهتمـــام حبقـــوق اإلنســـان واضـــحا يف القـــارتني      ، وهـــذا مـــن خـــالل األوربيـــة واألمريكي

االتفــاقيتني األوربيــة واألمريكيــة ومــا تالمهــا مــن اتفاقيــات وبروتوكــوالت أخــرى اتســمت بــالتطور وإجيــاد  

  .آليات وأجهزة غاية يف األمهية

لقـد كـان ألوربـا فضـل السـبق يف إجيـاد أطـر قانونيـة  :رمة على المسـتوى األوربـياالتفاقيات المب -1

جامعة، تُعىن بإرساء دعائم حلماية احلقوق واحلريات األساسية وتقرير الضمانات الالزمة هلا، خصوصـا 

، والـذي انبثقـت عنـه الكثـري مــن 1يف ظـل جملـس أوربـا الـذي كــان يتشـكل أساسـا مـن دول أوربـا الغربيــة

فاقيـــات واملواثيــــق املتعلقــــة حبقـــوق اإلنســــان، وقــــد كـــان يف مقدمــــة ذلــــك االتفاقيـــة األوربيــــة حلقــــوق االت

ومـا  2، والـيت جـاءت متـأثرة بـاإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان1950اإلنسان وحرياتـه األساسـية لسـنة 

العديــد مــن ، تلتهــا بعــد ذلــك 3بروتوكــوال 16حلقهــا مــن بروتوكــوالت إضــافية مدعمــة هلــا وصــلت حــد 

االتفاقيــات األخــرى، كامليثــاق االجتمــاعي األوريب، واالتفاقيــة األوربيــة للوقايــة مــن التعــذيب والعقوبــات 

  .أو املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة، واالتفاقية األوربية ملمارسة حقوق الطفل وغربها

نسـان تعـد مـن بـني األهـداف  أن محايـة حقـوق اإلعلى اعتبار  :االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان -أ

ــــــــ إقــــــــرار هيف إطــــــــار مت  فقــــــــد أوربــــــــالــــــــس � األساســــــــية ــــــــاريخحلقــــــــوق اإلنســــــــان  ةاالتفاقيــــــــة األوربي  :بت

مــن يهــا مت التصــديق عل كمــا،  03/09/19534ســريان نفــاذ هــذه االتفاقيــة يف  أبــدو ، 04/11/1950

                                                             
دول فقط ، ثم توسع بعد ذلك ، خصوصا بعد سقوط جدار برلین وھبوب ریاح الدیمقراطیة على  10كان مجلس أوربا یتكون في بادئ األمر من  1

  .158ُینظر محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص  .دولة 47حد الدول االشتراكیة ، وھو اآلن یتشكل من عدد وصل 
2
Klaus Lachwits et Nancy Breitenbach, Droits de l'homme et Déficience Intellectuelle, Publie par Inclusion 

International, Ferney-Voltaire, France, 2002,p44.  
3

  ھذه البروتوكوالت كالتالي،و للتذكیر یمكن اإلشارة ل 
  . حقوق أخرى لالتفاقیة األم03والخاص بإضافة18/05/1954وأصبح نافذا في  20/03/1952البرتوكول اإلضافي األول الذي وقع في 
  .استشاریةوالذي یعطي للمحكمة االختصاص بتقدیم آراء 21/09/1970وأصبح نافذا في  02/05/1963البرتوكول اإلضافي الثاني الذي وقع في 
  .والذي یعدل من بعض إجراءات اللجنة األوربیة 21/09/1970وأصبح نافذا في  03/05/1963البرتوكول اإلضافي الثالث الذي وقع في 
  .حقوق أخرى لالتفاقیة 04والخاص بإضافة  02/05/1968وأصبح نافذا في  16/09/1963البرتوكول اإلضافي الرابع الذي وقع في 

  .من االتفاقیة  40، 22وقد تم فیھ تعدیل المواد  20/12/1971وأصبح نافذا في  20/01/1966الخامس فقد وقع في  البرتوكول اإلضافي
  .والمتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام 01/03/1975وأصبح نافذا في  28/04/1983البرتوكول اإلضافي السادس الذي وقع في 
  .22/11/1984البرتوكول اإلضافي السابع الذي وقع في 
  . 19/03/1985البرتوكول اإلضافي الثامن الذي وقع في 

  . 01/10/1994:لتاسع الذي دخل حیز التنفیذ فيالبرتوكول اإلضافي ا
  . 25/03/1992البرتوكول اإلضافي العاشر الصادر  في 

  .01/11/1998:البرتوكول اإلضافي الحادي عشر الذي دخل حیز التنفیذ في
  .  11/04/2000:لذي افتتح للتوقیع  فيالبرتوكول اإلضافي الثاني عشر ا

  .إلغاء عقوبة اإلعدام في جمیع الظروف عشر لثالبرتوكول اإلضافي الثا
  .13/05/2004و12ویتعلق بنظام المراقبة للمیثاق المعتمد بتاریخ  عشر لرابعالبرتوكول اإلضافي ا

  . 123، صمرجع سابقصالح محمد محمود بدر الدین ،  -
   .02/10/2013: بتاریخ 16والبروتوكول 24/06/2013بتاریخ  15البروتوكول .: جدیدان، لم یدخال حیز النفاذ بعد وقد صدر بروتوكوالن

،  مجلة الجنان لحقوق اإلنسان، جامعة الجنان، طرابلس، محمد أمین المیداني، بروتوكوالن جدیدان مضافان إلى االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان -
  .145، ص2013، دیسمبر 5 - 4بیروت، عدد مزدوج 

  
4
Jean Morange, droits de l'homme et Libertés publiques, imprimerie des Presses Universitaires de France, 2ème 
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احلقـوق واحلريـات أهـم االتفاقية علـى هذه قد تضمنت يف ا�لس، و طرف كل الدول األوربية األعضاء 

على ذلك، بـل سـعت لوضـع أجهـزة مل تقتصر و  ،1، خصوصا منها املدنية والسياسيةاألساسية لإلنسان

وتتمثـــل باألســـاس يف . 2رقابيـــة تكفـــل احلمايـــة الالزمـــة هلـــذه احلقـــوق واحلريـــات، وتســـهر علـــى تطبيقهـــا

  . 3حلقوق اإلنسان،واللجنة الوزارية �لس أوربا اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان، واحملكمة األوربية

دور احملكمـــة األوربيـــة  مت تفعيـــل ؛باالتفاقيـــة األوربيـــةامللحـــق  11الربوتوكـــول عتمـــاد لكـــن وبعـــد او      

   .-1998خالفا ملا كان عليه األمر يف مرحلة ما قبل  -وجعلها آلية رئيسية ووحيدة حلقوق اإلنسان،

العديد من االتفاقيات األخرى املعنيـة حبقـوق  أوربا سجمللقد تبىن : ألخرىاالتفاقيات األوربية ا -ب

  :اإلنسان نذكرها كالتايل

ال للحمايــة املقــررة يف االتفاقيــة األوربيــة مــمكامليثــاق هــذا قــد جــاء ل :الميثــاق االجتمــاعي األوربــي -

الــيت ركــزت علــى احلقــوق املدنيــة والسياســية، بينمــا جــاء هــذا امليثــاق متضــمنا احلقــوق  ،حلقــوق اإلنســان

ومت التوقيــــع علــــى هــــذا امليثــــاق يف مدينــــة تــــوران بإيطاليــــا يف  .4ومركــــزا عليهــــا االقتصــــادية واالجتماعيــــة

  . دول أوربية 05أن صادقت عليه  بعد 26/06/1965 :بتاريخودخل حيز النفاذ ، 18/10/1961

بقصد حتديثه وتوسـيع احلقـوق الـواردة فيـه، ودخـل الـنص املعـدل حيـز  1996ه سنة مت تعديل كما     

 1991و 1988، وقـــد ُأحلـــق هــذا امليثـــاق بثالثـــة بروتوكــوالت قـــي ســـنوات 10/07/1999النفــاذ يف 

أحكامـه وتتمثـل هـذه اهليئـات يف كـل مـن جلنـة  طبيـقتعىن بالرقابة علـى ت جلانه عن تانبثقو  .19955و

  .لرقابة يف نظامي التقارير وشكاوى الدولاإجراءات تتمثل  و .اخلرباء واللجنة احلكومية للميثاق

وقـد : االتفاقية األوربية للوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعامالت غير اإلنسانية أو المهينة -

ــــــة سرتاســــــب ــــــع عليهــــــا يف مدين ــــــز النفــــــاذ 26/11/1987 :ورغ بفرنســــــا بتــــــاريخمت التوقي ــــــت حي ، ودخل

                                                             
  :تتمتع عنھ بمیزتین أساسیتینمع أن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان جاءت تالیة مباشرة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إال أنھا  1

  .أن االتفاقیة األوربیة تناولت الحریات الفردیة التقلیدیة، دون اإلشارة إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة: األولى   
  *.أنھا أنشأت أجھزة قضائیة لتوفیر الضمانات الفعلیة للحقوق التي تصت علیھا:والثانیة   

كیز االتفاقیة األوربیة على الحقوق المدنیة والسیاسیة ھو أن ھذه االتفاقیة كانت ُتعتمد كورقة سیاسیة في یرى الدكتور عمر صدوق أن سبب تر
الغربیة الرأسمالیة، في مواجھة المجموعة االشتراكیة في إطار الحرب الباردة، عالوة على أن الدول ذات النظم الرأسمالیة،  أیدي الدول األوربیة

  **.التملك واإلنتاج والتسویق في إطار مبادئ االقتصاد الحر، وبالتالي فال حاجة لھا إلدراج ذلك في اتفاقیة دولیة ترى أنھا تقوم على حریة
  .42یاسر حسن كلزي، مرجع سابق، ص* 
  .121عمر صدوق،مرجع سابق،ص**

2
  .110، ص2009روت ، لبنان، الطبعة الثالثة محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بی 
3

لضمان احترام االلتزامات التي تعھدت بھا األطراف : "أنھ ىمن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة عل19لقد ورد في المادة 
، ومن ثمة فقد كان للنظام األوربي لحمایة "اإلنسان قحقومحكمة أوربیة ل-...لجنة أوربیة لحقوق اإلنسان -:ھذه المعاھدة تنشأ يالسامیة المتعاقدة ف

وتتمثل ھذه اآللیات . ثالث آلیات أساسیة تقوم بالرقابة على تنفیذ الدول األعضاء اللتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة 1998حقوق اإلنسان قبل سنة 
  .171مرجع سابق، ص ،عبد العزیز قادري -  .ة وزراء مجلس أوربافي اللجنة األوربیة، والمحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان، باإلضافة إلى لجن

4
Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques, L'impact réel des mécanismes de suivi de 

Conseil de l'Europe par l'amélioration du respect des droits de l'homme et de la prééminence du droit dans les 
Etats membres, imprime dans les ateliers du Conseil de l'Europe, 2010, p 09.  

5
  .179، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ،  
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�تم آلية هذه االتفاقية يف املقـام األول بالوقايـة مـن التعـذيب وبالعمـل علـى و  .01/02/19891بتاريخ

إزالة كل األسباب املؤدية للعقوبة أو املعاملة غري اإلنسانية أو املهينة، ولتحقيق ذلك تقوم اللجنة بزيارة 

  .2فحيتمل أن يقع فيها التعذيب، وسبيلها يف ذلك السرية والتعاون مع الدول األطرالألماكن اليت 

 1995 الــيت اعتمــدت ســنةو�ــدف هــذه االتفاقيــة  :ةاالتفاقيــة اإلطاريــة لحمايــة األقليــات القوميــ -

 �لـس القارة األوربية، وخاصة يف اإلقلـيم اخلاضـع إىل وضع نظام خاص حبماية األقليات القومية داخل

إىل غايـــــة ( - حاليــــا إليهــــاانضــــمت و ، 1998حيــــز النفــــاذ ســــنة هــــذه االتفاقيــــة وقــــد دخلــــت  .3أوربــــا

مـــن  24وتُعـــىن بالرقابـــة علـــى هـــذه االتفاقيــة وفقـــا ملـــا نصـــت عليـــه املـــادة  .4دولــة أوربيـــة 39 -)2010

ودراسـتها،  االتفاقية كل من جلنة الوزراء وهيئة أخـرى استشـارية، ومـع أن مرتكـز عملهمـا تلقـي التقـارير

  . 5تسمح يف معظم األحيان بتحقيق احلماية الالزمة إال أن هذه اآللية ال

ــة حقـــوق األطفـــال  - ـــة لممارسـ ـــة األوربي ، 25/01/1996 وقـــد اعتمـــدها جملـــس أوربـــا يف:االتفاقي

، وهــــي �ــــدف إىل تعزيــــز وتــــدعيم تطبيــــق وحتقيــــق احلقــــوق 01/07/2000ودخلــــت حيــــز النفــــاذ يف 

وتعـىن باإلشـراف والرقابـة علـى .19896ماتفاقيـة األمـم املتحـدة بشـأن حقـوق الطفـل لعـااملعرتف �ا يف 

   .جلنة دائمةتنفيذ هذه االتفاقية 

يـرتبط النظـام األمريكــي حلقـوق اإلنسـان أساســا  :االتفاقيـات المبرمـة علــى المسـتوى األمريكــي -2

ميثـاق : يرتكز علـى دعـامتني أساسـيتني مهـاهذا النظام و  .1948املنشأة عام  7مبنظمة الدول األمريكية

                                                             
إذ تم اعتماد اتفاقیة مناھضة التعذیب و . لقد جاء اعتماد  ھذه االتفاقیة متأخرا نوعا ما مقارنة مع جھود األمم المتحدة ومنظمة الدول األمریكیة  1

، واعتمدت منظمة 26/06/1987ودخلت حیز النفاذ في  10/10/1984غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  أو الالإنسانیة أو المھینة في 
    .28/02/1987لت حیز النفاذ في ، ودخ09/12/1985الدول األمریكیة االتفاقیة األمریكیة للوقایة من التعذیب والمعاقبة علیھ في 

2Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques, op, cit, p10.  
  .183، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ،  3

4Direction générale des droits de l'homme et des affaires juridiques, op, cit, p11. 
  .229مرجع سابق، ص، ظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسانمحمد أمین المیداني ، الن 5
6

  .183، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى،  
7

، للتباحث حول مشاكل الحرب 1945منظمة الدول األمریكیة ھي منظمة إقلیمیة ، تعود بدایات إنشائھا إلى مؤتمر المكسیك، الذي عقد سنة  
دولة  21من  30/04/1948الموقع في " میثاق بوجوتا" و 1947الموقع عام " میثاق ریودي جانیرو" السالم، ثم توالت االتفاقیات  ما بین و

وتقوم ھذه المنظمة . دولة أمریكیة 35وتضم المنظمة حالیا . 13/12/1951أمریكیة، ، والذي أدى إلى قیام ھذه المنظمة، وقد دخل حیز التنفیذ في 
  . لى أساس المساواة الكاملة بین أعضائھا، كما تضم أجھزتھا ممثلین عن كافة الدول األعضاءع
وقد التأكید في میثاق بوجوتا على أن منظمة الدول األمریكیة ھي منظمة . وتھدف المنظمة إلى تحقیق أكبر قدر من التقارب بین  الدول األمریكیة 

  :منھا ربادئ األمم المتحدة، وقد تضمن ھذا المیثاق جملة من األھداف نذكدولیة إقلیمیة تعمل انطالقا من أھداف وم
  .احترام استقالل وسیادة الدول األعضاء وتعھد كل دولة بتنفیذ التزاماتھا الدولیة -
 .مراعاة مبدأ حسن النیة واعتباره األساس في العالقات الدولیة -
 .والضمان االجتماعي االعتراف بأن السالم الدائم مرتبط بالعدالة االجتماعیة -
 .احترام اإلنسان وحقوقھ األساسیة دون تمییز بسبب الجنس أو األصل -

  :أما عن مبادئ المنظمة فنذكر منھا
 .احترام شخصیة وسیادة واستقالل الدول األعضاء وتأسیس  النظام السیاسي لكل دولة أمریكیة على الممارسة الفعلیة للنظام الدیمقراطي -
المنازعات بالطرق السلمیة، واعتبار العدالة االجتماعیة والضمان االجتماعي أساسین للسالم، واعتبار كل اعتداء شجب العدوان، وفض  -

  .على دولة أمریكیة اعتداء على كل الدول األمریكیة
 ...لرخائھا كشروط الزمة واحترام حقوق اإلنسان، واحترام القیم الثقافیة للقارةالتعاون االقتصادي بین  الدول األمریكیة ،  -
، 1مبادرات ومقترحات التطویر والتفعیل، دار الفكر العربي، القاھرة، ط...صالح الدین حسن السیسي، النظم والمنظمات اإلقلیمیة، الواقع  

  .318 -317، ص2007
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منظمـــة الـــدول األمريكيـــة، والـــذي يطلـــق عليـــه دســـتور منظمـــة الـــدول األمريكيـــة، واالتفاقيـــة األمريكيـــة 

يف مدينـــة ســـان جوزيـــه بكوســـتاريكا والســـارية النفـــاذ بـــدءا مـــن  1969حلقـــوق اإلنســـان املعتمـــدة ســـنة 

18/07/1978: تـــاريخ
ـــه، و الـــذي من األ ن، دون أن نغفـــل اإلعـــال1 مريكـــي حلقـــوق اإلنســـان وواجبات

، أي يف نفـــس املـــؤمتر الـــذي اعتمـــد فيـــه ميثـــاق منظمـــة الـــدول 1948اعتمـــاده يف مـــؤمتر بوغوتـــا ســـنة 

كمـا أن الـدول األمريكيـة قـد طـورت مـن نظامهـا املتعلـق حبقـوق اإلنسـان، وهـذا مـن خــالل . األمريكيـة

   .2إبرام العديد من االتفاقيات الدولية األخرى

العــــام، فــــإن اإلعــــالن  موإذا كـــان ميثــــاق منظمــــة الــــدول األمريكيــــة قــــد اقتصــــر علــــى تقريــــر االلتــــزا     

األمريكــي حلقــوق اإلنســان وواجباتــه جــاء متضــمنا طائفــة مــن احلقــوق، غــري أنــه ال يُعــد اتفاقيــة ملزمــة 

 ،1969 نســان ســنةاألمــر الــذي حــدا بالــدول األمريكيــة إلبــرام االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإل. 3دوليــا

ويتعلـــق بـــاحلقوق  1988والـــيت أحلقـــت بربوتوكـــولني اختيـــاريني، الربوتوكـــول األول الـــذي مت إقـــراره عـــام 

، وجـــاء خاصـــا بإلغـــاء 1990 االقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة، أمـــا الربوتوكـــول الثـــاين فاعتمـــد ســـنة

نــذكر مــن ذلــك  حبقــوق اإلنســان، عقوبــة اإلعــدام، فضــال عــن إقــرار بعــض االتفاقيــات األخــرى املتعلقــة

 ك، واالتفاقيـة األمريكيـة بشـأن االختفـاء القسـري لألفـراد وذلـ1985االتفاقية األمريكية ملنـع التعـذيب 

  .4، و غريها من االتفاقيات األخرى1994عام 

يف كـل  تمتثلـجهزة للرقابـة علـى تنفيـذ أحكامهـا أ حلقوق اإلنسان وقد أنشأت االتفاقية األمريكية     

  . من اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

                                                             
1

  .397، ص 2006األردن، -ھاني سلیمان الطعیمات ، حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان 
 .201، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى،  2
3

  .67،ص1997لجسور، وجدة، الطبعة األولى،بضري محمد، حقوق اإلنسان والحریات العامة، دراسة دولیة ووطنیة، دار نشر ا 
4

  :باإلضافة إلى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان ھناك اتفاقیات أخرى نذكر منھا 
        صمن ھذه االتفاقیة للشخ 8، وقد أجازت المادة28/02/1987والمعاقبة علیھ وقد دخلت حیز النفاذ في  االتفاقیة األمریكیة لمنع التعذیب -1    

  ووفقا للمادة   . الدولیة التي تعترف تلك الدولة باختصاصھا مالمدعي بأنھ كان ضحیة تعذیب بعد استنفاذه طرق الطعن المحلیة باللجوء للمحاك        
  أو غیرھا تتخذھا  من ھذه االتفاقیة فإن الدول األطراف تتعھد بإخطار اللجنة األمریكیة بأي إجراءات تشریعیة أو قضائیة أو إداریة 17        

  . 1985عام والمعاقبة علیھ ل األمریكیة لمنع التعذیب من االتفاقیة 17و 8ُینظر المادتین . تطبیقا  لھذه االتفاقیة          
  ، ودخلت حیز النفاذ في    1994وقد تبنتھا الجمعیة العامة لمنظمة الدول األمریكیة سنة: بشأن االختفاء القسري لألشخاصاالتفاقیة األمریكیة  -2 

  غات التي تقدم إلى اللجنة  تخضع معالجة االلتماسات أو التبلی- االتفاقیة هألغراض ھذ"من ھذه االتفاقیة فإنھ و 13ووفقا للمادة .28/03/1996     
  األساسي  ماألمریكیة لحقوق اإلنسان، وتزعم باختفاء قسري ألشخاص لإلجراءات المذكورة في االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، والنظا     
  بما في ذلك األحكام الخاصة بالتدابیر  -األمریكیة لحقوق اإلنسان اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان، وقواعد اإلجراءات للمحكمة ولوائح     
  .1994بشأن االختفاء القسري لألشخاص لعام االتفاقیة األمریكیة  من 13ُینظر المادة ".ةالوقائی     

        1995 مودخلت حیز النفاذ عا 1994نةوقد اعتمدت ھذه االتفاقیة س: بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة علیھاالتفاقیة األمریكیة  -3 
  ولھا أن تلجأ للجنة األمریكیة ... وقد عددا من اآللیات لضمان وتأمین احترام أحكام االتفاقیة، وھي التماسات األفراد، والمنظمات غیر الحكومیة   

  وتعد ھذه اللجنة من الوكاالت المتخصصة المتفرعة عم منظمة  لحقوق اإلنسان بالتماساتھا، كما یمكنھا اللجوء للجنة الدول األمریكیة للمرأة،     
  سیر ھذه الدول األمریكیة، كما تجیز االتفاقیة للدول أو لجنة المرأة أن تطلب من المحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان اآلراء االستشاریة بشأن تف     
  .1994بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة علیھ لسنةاالتفاقیة األمریكیة  من10،11،12ُینظر المواد .االتفاقیة     

  من ھذه االتفاقیة  6/1، ووفقا للمادة07/06/1999وقد تم إقرارھا في : بشأن القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المعاقیناالتفاقیة األمریكیة  -4 
  أشكال التمییز ضد المعاقین، تتكون من ممثل واحد عن كل دولة  من أجل إزالة كافةیتم إنشاء لجنة  ةلمتابعة التعھدات في ھذه االتفاقی"فإنھ و     
  .1999*بشأن القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المعاقین لعام االتفاقیة األمریكیة من  6المادة  ُینظر ".تقوم بتعیینھ فطر     
 .210-208، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى، *    
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  :الميثاقان اإلفريقي والعربي لحقوق اإلنسان: ثانيا

العـريب مبوضــوع حقـوق اإلنســان، ترتــب لــى املسـتويني اإلفريقــي و اهتمــام ملحـوظ ع لقـد كــان هنـاك     

، رغـم نسان والشعوب ، وامليثـاق العـريب حلقـوق اإلنسـانعنه اعتماد كل من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإل

، ولعــل ذلــك يعــود ألســباب حلقــوق اإلنســان أ�مــا جــاءا متــأخرين مقارنــة بالنظــامني األوريب واألمريكــي

  .التارخيية وما عانته شعوب هذه املناطق من ويالت االستعمار: عدة منها

لقـــول أن فكـــرة اعتمـــاد ميثـــاق إفريقـــي ن اميكـــ: الميثـــاق اإلفريقـــي لحقـــوق اإلنســـان والشـــعوب -1

، أي بعد انقضاء سـت عشـرة سـنة 1979حلقوق اإلنسان تعود إىل مشروع قرار طرحته السينغال عام 

باالحتـاد اإلفريقـي، حيـث أُقـّر  2001 ، الـيت أضـحت تسـمى منـذ1على إنشاء منظمة الوحدة اإلفريقيـة

امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب يف إطــار منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة، بواســطة مــؤمتر رؤســاء 

  .21/10/19862: ، ودخل حيز النفاذ يف1981الدول واحلكومات اإلفريقية يف جوان 

عاهـدات الدوليـة املتعلقـة حبقـوق وقد تضمن كـل احلقـوق املدنيـة والسياسـية املنصـوص عليهـا يف امل      

اإلنســان، كمــا تضــمن كــذلك أحكامــا مميــزة أخــرى حــول احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، 

  .3وكذا حقوق الشعوب وواجبات األفراد

، وكـذا احملكمـة 4وتتمثل آليات الرقابة فيه على كل من اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسـان والشـعوب     

قــوق اإلنســان والشــعوب املعتمــدة بــالربوتوكول اإلضــايف امللحــق بامليثــاق اإلفريقــي يف جــوان اإلفريقيــة حل

  .20035، والذي دخل حيز التنفيذ يف 1998

 22/03/1945:خة الـدول العربيـة بتـاريلقد جاء ميثاق جامعـ :الميثاق العربي لحقوق اإلنسان -2

ـــة دائمـــة حلقـــوق اإلنســـان إال يف ســـنة  خاليـــا مـــن أي إشـــارة إىل حقـــوق اإلنســـان، ومل يـــتم تشـــكيل جلن

، العربيـة تلبية القرتاح جلنة حقوق اإلنسان التابعـة لألمـم املتحـدة، أي لـيس مببـادرة مـن اجلامعـة 1968

ـــة إســـهامها لإلعـــداد لعقـــد أول مـــؤمتر عـــريب حلقـــوق اإلنســـان يف بـــ : ريوت بتـــاريخوقـــد كـــان هلـــذه اللجن

02/12/19686.  

                                                             
1

، بأدیس بابا بإثیوبیا  25/05/1963كافة الدول اإلفریقیة المستقلة، تم التوقیع على میثاقھا في  ممنظمة إقلیمیة تض: منظمة الوحدة اإلفریقیة 
دول القارة من  نة بیدولة إفریقیة، وقد اعتبرت ھذه المنظمة آنذاك منبرا إفریقیا لتسویة الخالفات بالطرق السلمی 31بحضور رؤساء وحكومات 

حل  09/07/2002جھة، وقناة اتصال لتدعیم الحوار والتعاون بین دول نامیة حصل معظمھا حدیثا على االستقالل من جھة أخرى، وبعد تاریخ 
  . 235، ص مرجع سابقصالح الدین حسن السیسي، . االتحاد اإلفریقي كتسمیة جدیدة محل منظمة الوحدة اإلفریقیة

  .174، ص2001لبنان، -عیسى، حقوق اإلنسان في العالم المعاصر، دار الرواد، طرابلس، لیبیا ودار أكاكوس بیروت امحمد مصباح 2
،  5بین مھام الترقیة ووجوب الحمایة، المجلة العربیة لحقوق اإلنسان، العدد: اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب ،محمد كمال رزاق بارة 3

  . 40،ص1998
 .46، ص مرجع سابقالتطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة،  علي بدوي الشیخ، إبراھیم 4
  .317، ص  مرجع سابقمحمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى،  5
6

  .93ص، 1996 ،1طوالنشر، مراكش، للطباعة  ولیلي أحمد البخاري و أمینة جبران، الحریات العامة وحقوق اإلنسان، 
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ي جمـال حقـوق اإلنسـان علـى الصـعيدين القـوم وقد قرر هذا املؤمتر دعم العمـل العـريب املشـرتك يف      

والـــدويل ومســـاندة الشـــعب الفلســـطيين، وإنشـــاء جلـــان وطنيـــة حلقـــوق اإلنســـان، وإعـــداد مشـــروع عـــريب 

  .اإلنسان قحلقو 

متضــــمنا  15/09/1970 يقــــ 2668: ويف هــــذا الشــــأن جــــاء قــــرار جملــــس اجلامعــــة العربيــــة رقــــم     

 حلقــوق اإلنســان، ومت إعــداد هــذا املشــروع ســـنة تشــكيل جلنــة مــن اخلــرباء لوضــع مشــروع إعـــالن عــريب

غـــــري أنـــــه مل يلـــــق االهتمـــــام مـــــن جـــــل الـــــدول العربيـــــة، وبقـــــي األمـــــر علـــــى حالـــــه إىل غايـــــة  ؛1971

حلقـوق اإلنسـان مـن طـرف جلنـة القـانون الـدويل  مت إعداد مشروع ميثاق عريب، حيث 24/05/1982

، ومـع 01/11/19821بتكليف من اجلامعة العربية، وقد استكملت دراسته اللجنة العربية الدائمة يف 

مت تأجيـــل البـــث فيـــه إىل غايـــة انتهـــاء منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي مـــن دراســـة مشـــروع حقـــوق  دذلـــك فقـــ

  .الماإلنسان يف اإلس

قامــــت جلنــــة خمتصــــة بإعــــادة النظــــر يف املشــــروع، وأعــــادت  1994 وعلــــى ضــــوء ذلــــك ويف ســــنة     

، وخـــول األمـــني 15/09/1994يف  5437 :صــياغته، حيـــث صـــادق عليــه جملـــس اجلامعـــة بقــرار رقـــم

  .2العام بدعوة الدول العربية للمصادقة عليه

، حيـث مل تصـدق عليـه البتـة مل يدخل حيز النفاذ 1994 والالفت للنظر أن امليثاق العريب لسنة      

أي دولة عربية، األمر الذي دفع جملس اجلامعة إىل حتديثه بإعادة النظر فيه، وهو ما مت بالفعـل، حيـث 

 .23/05/20043: صـادق مــؤمتر القمــة العـريب املنعقــد بتــونس علــى امليثـاق العــريب حلقــوق اإلنســان يف

امليثــاق مــن حقـــوق هــذا وفضــال عمــا تضـــمنه  .15/03/2008يف  مل يــدخل حيـــز النفــاذ إالغــري أنــه 

، متثلـت يف جلنـة حقـوق ه، فقد نـص علـى آليـة وإجـراءات للرقابـة علـى تنفيـذ أحكامـ4وحريات وأحكام

   .5ومل يتم النص يف هذا امليثاق على إنشاء حمكمة حلقوق اإلنسان. اإلنسان العربية

                                                             
1

ن إبراھیم علي بدوي الشیخ، المیثاق العربي لحقوق اإلنسان، دراسة في خلفیتھ ومضمونھ، وأثره على األمن القومي والنظم السیاسیة في الوط 
  . 56 – 55، ص2004العربي، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

2
یاسیة بین المیثاق العربي لحقوق اإلنسان وااللتزامات الدولیة، عن كتاب نجاد البرعي، حقوق اإلنسان على الطریقة العربیة، الحقوق المدنیة والس 

ال حمایة ألحد، دور جامعة الدول العربیة في حمایة حقوق اإلنسان، مركز القاھرة لدراسة حقوق اإلنسان، سلسلة قضایا :من تقدیم معتز الفجیري
 .76،ص)10(اإلصالح

نسان، دراسة حول دور المیثاق في تعزیز حقوق اإلنسان في جامعة الدول العربیة، بدون ذكر دار وائل أحمد عالم، المیثاق العربي لحقوق اإل 3
 .11 – 8، ص 2005نشر،

4
مادة، حیث توضح دیباجتھ الفلسفة التي یرتكز على أن الوطن العربي یعد مھدا للدیانات  53یتكون المیثاق العربي لحقوق اإلنسان من دیباجة و 

لحضارات ذات القیم اإلنسانیة بما تكفل من حریة وتحقق الكرامة وأن الدین اإلسالمي والدیانات السماویة األخرى أرست مبادئ السماویة وموطنا ل
التأكید على مبادئ األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأحكام العھدین ...رفض كافة أشكال التمییز العنصري...األخوة والمساواة

  *.الخ...كما اشتملت مواده على طائفة كبیرة من الحقوق والحریات ...حقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةالدولیین لل
  .15/03/2008، والذي دخل حیز النفاذ في 23/05/2004َینظر المیثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد في * 

5
خبراء عرب اجتمعوا في المعھد العالي للدراسات العلیا في العلوم  ھشعب في الوطن العربي الذي اقترحنص مشروع میثاق حقوق اإلنسان وال 

وإلى  55، على المحكمة العربیة لحقوق اإلنسان حیث ورد ذلك في الفصل الثاني من الباب الثالث ابتداء من المادة 1986الجنائیة في دیسمبر 
  ...قضاة تنتخبھم الدول من قائمة من األشخاص 07التجسید، ولإلشارة فإن المحكمة العربیة تتكون من  ولكن ھذا المشروع لم یجد. منھ 61غایة
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  المبحث الثاني 

  التفاقيات حقوق اإلنسانآليات التطبيق الدولي 

واملؤسسات واهليئات  ةقصد بآليات محاية حقوق اإلنسان عموما بأ�ا تلك األجهز إذا كان يُ      

تابعة وتقييم أداء األجهزة التنفيذية املسؤولة عن تطبيق القانون مب املعنية -وطنيا ودوليا - املختلفة

باالرتكاز  1لصون حقوق اإلنسان واحلريات األساسيةوالتحقق من أ�ا تلتزم باملعايري الدولية والوطنية 

املتوفرة على املستويني الوطين والدويل حلماية حقوق اإلنسان وحرياته  تعلى مجلة من اإلجراءا

وإذا كانت اآلليات املؤسساتية تتمثل يف تلك األجهزة  واملؤسسات املختلفة اليت تتوىل . األساسية

ى املستويني الوطين والدويل، وأيا كانت نوعية هذه املؤسسات، فإنه محاية حقوق اإلنسان وترقيتها عل

ميكن اعتبار آليات التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان هي جمموع اإلجراءات اليت تلجأ إليها 

السلطات الوطنية والدولية، وتربز من خالل اعتماد أنظمة حمددة ودقيقة كنظام التقارير بأنواعها 

 ت، وهي إجراءا2ميها والتوصيات ونظام التحقيق، والشكاوى مبا فيها البالغات الفرديةوإجراءات تقد

رقابة تنفيذية أنشئت مبقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان إن على مستوى االتفاقيات اليت تبنتها األمم 

املستوى قوق اإلنسان إن على املتعلقة حباملتحدة بل وأبرمت يف إطارها أو بعض االتفاقيات اإلقليمية 

  .األوريب أو األمريكي أو اإلفريقي أو العريب

ومـــن منطلــــق أن التطبيــــق الــــدويل التفاقيــــات حقـــوق اإلنســــان ال يعتمــــد آليــــة واحــــدة وال يقتصــــر      

فـإين أرى أنـه مـن الضـروري بـل  -أحـدها نظـام الشـكاوى -عليها، بل يقـوم علـى ثـالث آليـات رئيسـية

 -كـأجهزة خمتصـة-ليات الـيت تعتمـدها هيئـات املعاهـدات كل اآلالتعرف على  من مقتضيات البحث  

يف الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان ولو بصورة مـوجزة قبـل التعريـف بنظـام الشـكاوى كآليـة 

  . من آليات التطبيق الدويل، والذي هو حمل حبثنا

تتمثــل يف  الــيت  راءاتواإلجـ سـنتطرق يف هــذا املبحــث إىل هـذه اآلليــاتوتأسيسـا علــى ذلـك فإننــا      

الــذي يعــد النظــام اإلجبــاري الوحيــد الــذي تلتــزم بــه الــدول األطــراف يف هــذه  -كــل مــن نظــام التقــارير 

نظـام الشـكاوى كـذا و  "تقصـي احلقـائق"أو مـا يسـمى بونظام التحقيق و زيـارات الـدول، -االتفاقيات

حيــث ســنتعرض إىل ذلــك يف مطلبــني، نتنــاول يف املطلــب .بنوعيــه ؛ شــكاوى الــدول وشــكاوى األفــراد

                                                             
1

  .3عبد الفتاح سراج،آلیات مراقبة حقوق اإلنسان، مركز اإلعالم األمني، جامعة المنصورة، مصر، دون ذكر تاریخ النشر، ص 
2

  .36خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 
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ونظام التحقيق وزيـارات الـدول، علـى أن نتعـرض يف املطلـب الثـاين لنظـام  راألول التعريف بنظام التقاري

        ).مفهومه وإطاره(الشكاوى

  ونظام التحقيق وزيارات الدول رنظام التقاري: المطلب األول

ونظام التحقيق وزيارات الدول إجراءات تطبيق دولية مهمة للوقوف  يشكل كل من نظام التقارير     

على مدى التزام الدول األطراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان بتعهدا�ا اليت قطعتها على نفسها، 

فإن نظام التقارير  فقط، بعض االتفاقياتالدول يقتصر على  ولئن كان نظام التحقيق وزيارات

. ..وهو معتمد من الكثري من املؤسسات الدولية احلكومية وغري احلكومية ، بلتضمنته كل االتفاقيات

وهذا ما سنتعرف عليه من خالل الفرعني التاليني، حيث نتطرق يف الفرع األول لنظام التقارير، على 

  .الفرع الثاين لنظام التحقيق وزيارات الدول صص أن خن

  نظام التقارير:الفرع األول

تفاقيات حقوق ال يعد نظام التقارير األسلوب األكثر شيوعا وإتباعا يف عملية التطبيق الدويل     

كل اتفاقية من كل دولة طرف يف  مبقتضاه  تلتزم  الذي -بل هو النظام اإلجباري الوحيد  - اإلنسان

يم مدى التزام الدول مراقبة ومتابعة وتقي بغية ،ها للجان الرقابةبتقدمي تقارير  اتفاقيات حقوق اإلنسان

األطراف بأحكام هذه االتفاقيات، ووضع احلقوق الواردة �ا موضع التنفيذ، وما أحرزته من تقدم يف 

هذا ا�ال، وما يعرتضها من صعوبات وعقبات، وما هي يف حاجة إليه من مساعدة يف هذا 

   .  1النطاق

م قارير نظام شائع ليس يف منظومة األمهو أن نظام التيف هذا الصدد وما ميكن اإلشارة إليه      

أو يف مؤسسا�ا  -مبقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان  -  2سواء يف إطارها التعاهدي ا،املتحدة وحده

ذلك إىل املنظمات اإلقليمية باتفاقيا�ا املعنية حبقوق اإلنسان، وإمنا األمر يتعدى  ،الرقابية األخرى

  :ةيف النقاط التاليوهو ما سنتعرف عليه 

                                                             
مانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقلیمي، مركز القاھرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاھرة، بدون تاریخ نشر، مصطفى عبد الغفار، ض 1

 .45ص
آلیات غیر تعاھدیة منشأة بموجب المیثاق وإعماال لبعض أحكامھ،كلجنة حقوق : حقوق اإلنسان نوعان ةلإلشارة فإن آلیات األمم المتحدة لحمای 2

،وھناك اآللیات التعاھدیة التي تم إنشاؤھا بموجب اتفاقیات دولیة خاصة ...لى مجلس، والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئیناإلنسان التي تحولت إ
  :ویمكن القول أن وجھ التفرقة بین األجھزة االتفاقیة، واألجھزة المنشأة بمقتضى میثاق األمم المتحدة، یتمثل في أمرین. بحقوق اإلنسان

مواجھة الدول األطراف فقط، والتي یتعین علیھا  يجھزة التعاھدیة المنشأة طبقا التفاقیات دولیة إنما تباشر أعمالھا فومؤداه أن األ:األول -
  . بموجب ذلك االلتزام  بالتعاون مع ھذه اآللیات

في أیة دولة عضو في فیتمثل في أن اآللیات غیر التعاھدیة، وإن كانت تختص بالنظر في أي مسألة من مسائل حقوق اإلنسان، و:الثاني -
 .األمم المتحدة ، إال أن مشروعیة ما تقوم بھ،في ھذا الصدد كثیرا ما یجد بعض المعارضة من جانب عدد من الحكومات

  .235مرجع سابق، ص أحمد الرشیدي،حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، -
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  المتحدة ووكاالتها المتخصصة نظام التقارير في إطار األمم:أوال

اليت  عرفتها ا�موعة الدولية، لإلطالع على أحداث ذات  تيعد نظام التقارير من أهم اإلجراءا     

يف نظام االنتداب يف  1فقد اُعتمد هذا اإلجراء - خصوصا ما تعلق حبقوق اإلنسان -االهتمام العاملي

ظل عصبة األمم، حيث تلتزم الدول املنتدبة بتقدمي تقارير سنوية حول وضعية األقاليم الواقعة حتت 

  . 2سلطتها

ومع إنشاء منظمة األمم املتحدة تطور هذا النظام سواء يف إطاره غري التعاهدي، مثل ما تقوم به      

وغريها،  الوكاالت الدولية املتخصصة، أو بعض )لياحا 4جملس حقوق اإلنسان(3جلنة حقوق اإلنسان

  .أو ما كان يف اإلطار التعاهدي على مستوى اتفاقيات حقوق اإلنسان

                                                             
1

من االتفاقیة الخاصة  7قوق اإلنسان، ھو سلوك قدیم، ومثال ذلك ما نصت علیھ المادةتجدر اإلشارة إلى أن إرسال التقاریر الخاصة بمسائل ح 
تتعھد األطراف السامیة المتعاقدة بأم یتبادلوا نصوص أیة قوانین أو أنظمة یسنونھا من أجل : " والتي جاء فیھا من أنھ) 25/09/1926(بالرق

  " إلى السكرتیر العام لعصبة األمم تطبیق أحكام ھذه المادة، وبأن یرسلوا النصوص المذكورة
قاھرة، أحمد أبو الوفاء، الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولیة المتخصصة، دار النھضة العربیة، ال -

  .161، ص2000الطبعة األولى،
  .290، ص2002الغرب للنشر والتوزیع، وھران، الجزائر،محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار  2
3

رت كانت لجنة حقوق اإلنسان تعد الجھاز الرئیسي المنوط بھ التعامل مع قضایا حقوق اإلنسان في منظومة األمم المتحدة، وقد أنشئت بعدما ظھ 
یھم من عمل بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة، إلدراك الحاجة إلى لجنة مختصة للتشجیع على قیام األعضاء منفردین أو مشتركین، بما یجب عل

من المیثاق، وھي أن یشیع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع بال تمییز وال  55المقاصد المنصوص علیھا في المادة
ادي واالجتماعي ألن ینشئ لجانا للشؤون االقتصادیة تؤھل المجلس االقتص 68وبعد شھور من المفاوضات تم االتفاق على أن المادة ... تفریق

  .بإنشاء اللجنة 1946عام9:واالجتماعیة والثقافیة ولتعزیز حقوق اإلنسان، فاتخذ المجلس االقتصادي واالجتماعي قراره رقم
  .158 -157، ص1994جویلیة 117مجلة السیاسة الدولیة، العدد.تطور اآللیات،: عمرو الجویلي،األمم المتحدة وحقوق اإلنسان -
 /03/ 15الجمعیة العامة لألمم المتحدة في من طرف  للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةكمؤسسة بدیلة مجلس حقوق اإلنسان لقد تم إنشاء  4

  :                                              القرار في الجزء التنفیذي ما یلي ومن بین ما نص علیھ ،2006
قرر إنشاء مجلس لحقوق اإلنسان مقره جنیف یحل محل لجنة حقوق اإلنسان، بوصفة ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة، وستستعرض الجمعیة ت -1

  .                                                                                  .وضعھ في غضون خمس سنوات
مسؤولیة تعزیز االحترام العالمي لحمایة جمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع، دون تمییز من أي نوع  قرر أن تناط بالمجلست 2-

  .                                                                              وبطریقة عادلة ومنصفة
وق اإلنسان، بما فیھا االنتھاكات الجسیمة والمنھجیة، وتقدیم توصیات بشأنھا، وأن یقوم تقرر أیضاً أن یقوم المجلس بمعالجة حاالت انتھاك حق3- 

ً بتعزیز التنسیق الفعال بشأن حقوق اإلنسان وتعمیم مراعاتھا داخل منظومة األمم المتحدة   .                          .أیضا
حیاد والموضوعیة وعدم االنتقائیة، وبالحوار والتعاون الدولیین البنائین، بھدف وال دالةتقرر كذلك أن یسترشد المجلس في عملھ بمبادئ الع 4- 

 النھوض بتعزیز وحمایة كافة حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بما في ذلك الحق في التنمیة، 
         :                                             تقرر أن یقوم المجلس بجملة أمور، منھا5- 

القدرات، على أن یجرى توفیرھا  النھوض بالتثقیف والتعلم في مجال حقوق اإلنسان، فضالً عن الخدمات االستشاریة والمساعدة التقنیة وبناء -
 .                                                                           بالتشاور مع الدول األعضاء المعنیة وبموافقتھا

 تقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة تھدف على مواصلة تطویر القانون الدولي في مجال حقوق اإلنسان،  -
 ...األھداف وااللتزامات ھذه تشجیع الدول األعضاء على أن تنفذ بالكامل االلتزامات التي تعھدت بھا في مجال حقوق اإلنسان، ومتابعة   -
ء استعراض دوري شامل یستند إلى معلومات موضوعیة وموثوق بھا، لمدى وفاء كل من الدول األعضاء بالتزاماتھ وتعھداتھ في مجال إجرا  -

وتكمل ھذه اآللیة عمل  ...حقوق اإلنسان على نحو یكفل شمولیة التطبیق والمساواة في المعاملة بین جمیع الدول، ویتخذ ھذا االستعراض شكل آلیة 
  .        ...                                                               المنشأة بموجب معاھدات الھیئات

 ان، اإلسھام من خالل الحوار والتعاون، في منع حدوث انتھاكات لحقوق اإلنسان واالستجابة سریعاً في الحاالت الطارئة المتعلقة بحقوق اإلنس  -
ات لجنة حقوق اإلنسان في ما یتصل بعمل مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، على نحو ما قررتھ الجمعیة العامة االضطالع بدور ومسؤولی  -

     .                                                                                                               .    20/12/1993المؤرخ  48/141في قرارھا 
 العمل بتعاون وثیق في مجال حقوق اإلنسان مع الحكومات والمنظمات اإلقلیمیة والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني،   -
  .                    .                                                                              تقدیم توصیات تتعلق بتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان  -
  .                                                 .تقدیم تقریر سنوي إلى الجمعیة العامة -

تقریر أیضاً أن یقوم المجلس باالضطالع بجمیع والیات وآلیات ومھام ومسؤولیات لجنة حقوق اإلنسان، وباستعراضھا وكذلك، عند االقتضاء،  6-
 .الخ ...ا، وذلك بھدف المحافظة على نظام لإلجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء واإلجراءات المتعلقة بالشكاويتحسینھا وترشیدھ

  . ، تحت اسم مجلس حقوق اإلنسان15/03/2006في  60/251:ُینظر قرار الجمعیة العامة رقم -
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إىل أن نظام التقارير يعد ميكن اإلشارة يف هذا الصدد  :نظام التقارير في اإلطار غير التعاهدي -1

بغية الوقوف على وضعية حقوق اإلنسان  ؛من أهم األدوات والوسائل املعتمدة من األمم املتحدة

ومعاجلتها، خصوصا مع االنتهاكات الصارخة هلذه احلقوق يف كثري من دول العامل؛ ويُعهد عادة هذا 

الدور إما إىل جلان مؤسسية تابعة لألمم املتحد، كما هو الشأن مع جلنة حقوق اإلنسان اليت أنشأها 

، أو عن طريق الوكاالت الدولية )اإلنسان حاليا جملس حقوق(ا�لس االقتصادي واالجتماعي 

  .املتخصصة، كمنظمة اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وغريها من املنظمات األخرى

من  561و55:ة عامة تستمد أساسها القانوين من نصي املادتنيدوري رهناك تقاري واحلقيقة أن     

تلتزم باختاذ  هيئة األمم املتحدة أن حيث يستوجب على كل دولة عضو يف ،ميثاق األمم املتحدة

  .2اإلجراءات الكافية والتدابري الالزمة من أجل تطوير وضع حقوق اإلنسان

ويف هذا اإلطار وبغية التشجيع على احرتام حقوق اإلنسان، فقد أوصت اجلمعية العامة لألمم      

املتحدة األمني العام بأن يقدم تقارير سنوية إىل ا�لس االقتصادي واالجتماعي عن اخلطوات اليت 

بشأن  ،ةلتنفيذ التوصيات عن كل من ا�لس واجلمعية العام ،اختذ�ا حكومات الدول األعضاء

وتبعا لذلك فق أنشأ ا�لس نظاما للتقارير بشأن حقوق . املسائل الداخلة يف نطاق اختصاصها

فكانت الدول تقدم سنويا تقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة �ا معلومات . 1956 سنةاإلنسان 

ي حلقوق اإلنسان، وحق عن التطورات الوطنية املتعلقة باحرتام احلقوق اليت نص عليها اإلعالن العامل

وكذا حرية اإلعالم، لكن األمر تغري ومت تعديله، وأضحت بعد ذلك  ،الشعوب يف تقرير مصريها

الدول تكتفي بتقدم تقاريرها كل سنتني، حبيث يشتمل التقرير األول على احلقوق املدنية والسياسية، 

ة والثقافية، ويكون هناك تقرير ثالث يف حني يشمل التقرير الثاين على احلقوق االقتصادية واالجتماعي

وبشكل دوري تقوم الدول بتقدمي تقاريرها األخرى كل سنتني على نفس  يشتمل على حرية اإلعالم،

  .3املنوال السابق

قام ا�لس االقتصادي واالجتماعي بتعديل هذا النظام، حبيث أصبحت التقارير  1971ويف       

سنوات، وقد كانت الغاية من هذا النظام، أن تسمح  03سنوات وليس  06الثالثة تغطي فرتة 

  . 4التقارير ولو بصفة جزئية للمجموعة الدولية بتقييم التطور احملرز واملشكالت املطروحة يف هذا ا�ال

                                                             
1

یتعھد جمیع األعضاء بأن یقوموا منفردین أو مشتركین، بما یجب علیھم :" من میثاق منظمة األمم المتحدة تنص على أنھ  56للتذكیر فإن المادة  
ولإلشارة فإن من بین المقاصد التي تتحدث عنھا  ". من عمل بالتعاون مع الھیئة إلدراك المقاصد المنصوص علیھا في المادة الخامسة والخمسین

شیع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع بال تمییز أن ی:" ، حیث تشیر إلى   3من المیثاق، ما جاء في الفقرة  55المادة
  ".بین الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعال قبسبب الجنس أو اللغة أو الدین، وال تفری

2
 .167كمال شطاب ، مرجع سابق، ص 
3

  .102ان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،صالتطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنس إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
4

  .164خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 
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وعموما فإن نظام التقارير الذي متارسه منظمة األمم املتحدة يعد نظام رقابة، ويتمثل نطاق      

الرقابة هذا يف إمكانية مناقشة مثل هذه التقارير مع مندويب الدول، وحبث الصعوبات اليت حتول دون 

  .1لول املمكنة والفعالةمع حماولة إجياد احل تنفيذ املعايري الدولية للحماية املطلوبة حلقوق اإلنسان،

واملالحظ أن تأثري نظام التقارير الدورية حلقوق اإلنسان الذي أقره ا�لس االقتصادي       

واالجتماعي لألمم املتحدة آنذاك كان حمدودا، حيث أن غالبية الدول مل تكن ترى ما يلزمها قانونا 

كما .ضمنة فيهاوقد انعكس ذلك يف حمدودية التقارير املقدمة واملعلومات املت. بتقدمي هذه التقارير

كون هذه التقارير   تعود حمدودية تأثري نظام التقارير إىل عدم وجود جلنة خرباء متفرغة لدراسة التقارير؛

، فضال عن وكالمها يتكون من ممثلي احلكوماتكانت تبحثها جلنة حقوق اإلنسان وجلنتها املؤقتة، 

وعلى العكس من . جود الوقت الكايفافتقادها للخربة الالزمة يف مناقشة هذه التقارير، مع عدم و 

  .2ذلك متاما فقد كان نظام التقارير املطبق يف إطار منظمة العمل الدولية أكثر تأثريا

وانطالقا من الدور الذي تلعبه املنظمات  فإنه مستوى املنظمات الدولية املتخصصة،أما على      

لتقارير �ذا اخلصوص لألمم املتحدة ومثال فإن هذه الوكاالت ذا�ا تقوم بإرسال االدولية املتخصصة، 

:" من أنه 3من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 18 ملادةاذلك ما قررته 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي، مبقتضى املسؤوليات اليت عهد �ا إليه ميثاق األمم املتحدة يف 

ميدان حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أن يعقد مع الوكاالت الدولية املتخصصة ما يلزم من 

يف نطاق أنشطتها، وميكن  ترتيبات، كيما توافيه بتقارير عن التقدم احملرز يف تأمني االمتثال ملا يدخل

تضمني هذه التقارير تفاصيل عن املقررات والتوصيات اليت اعتمد�ا األجهزة املختصة يف هذه 

  ".الوكاالت بشأن هذا االمتثال

الوسائل واآلليات الدولية اهلامة يف محاية حقوق اإلنسان فقد كفلته  دوكون نظام التقارير يعد أح     

، وميكن اإلشارة 4وكاالت الدولية املتخصصة التابعة ملنظمة األمم املتحدةهذه ال أيضا دساتري بعض

  :إىل كل من 

إىل  - بشكل دوري -التقاريـر  برفع نظمة هذه املزم الدول األعضاء يف تتل إذمنظمة العمل الدولية

مكتب العمل الدويل، واليت تضمنها مواقفها بالنسبة إىل املدى الذي وصلت، إليه فيما يتعلق بتنفيذ 

  . االتفاقيات اليت متت املصادقة عليها من جانبها
                                                             

یة، نبیل عبد الرحمن نصر الدین، ضمانات حقوق اإلنسان وحمایتھا وفقا للقانون الدولي والتشریع الوطني، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندر 1
  .117، ص2009

2
  105لدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،صالتطبیق ا إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
3

  .186أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص 
4

  .127نبیل عبد الرحمن نصر الدین، مرجع سابق، ص 
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من دستور املنظمة، يتعهد كل عضو بتقدمي تقرير سنوي إىل مكتب  22طبقًا لنص املادة و      

، )اتفاقيات العمل الدولية( اختذها من أجل إنفاذ أحكام االتفاقيات العمل الدويل عن التدابري اليت

أي جملس إدارة (ويتم إعداد هذه التقارير بالشكل الذي حيدده جملس اإلدارة . اليت يكون طرفًا فيها

بيانات، متضمنة أيضاً ما يطلبه من )منظمة العمل الدولية

، حيث اعتمد مكتب العمل الدويل 1976عام تعديل هذا النص، منذ  - لياعم - وقد جرى      

ومبوجب هذا التعديل، صارت الدول األعضاء مطالبة . أسلوبًا جديداً، فيما يتعلق بإرسال التقارير

تقارير مفصلة، تقتصر مهمتها على : بتقدمي نوعني من التقارير يف شأن االتفاقيات املصدق عليها 

إىل أحكام اتفاقيات عمل دولية معينة، وهي على وجه بيان مدى التزام الدولة املرسلة بالنسبة 

احلرية النقابية، حظر العمل القسري، عدم جواز : التحديد االتفاقيات اخلاصة باملوضوعات اآلتية

التمييز يف إطار عالقات العمال، سياسات االستخدام، أوضاع العمال املهاجرين، التفتيش على 

وإىل جانب هذه التقارير ).بني احلكومة، وأرباب األعمال، والعمالأي (العمل، مبدأ املشاورة الثالثية 

تقدميها كل سنتني، هناك التقارير العامـة اليت ترفعها الدول إىل مكتب العمل الدويل،  يتماملفصلة اليت 

مضمنة إياها موقفها بشأن جمموع اتفاقيات العمل الدولية اليت مت التصديق عليها من جانبها

أمهية هذا األسلوب يف الرقابة واإلشراف الدوليني على سلوك الدول، بالنسبة لتطبيق وتربز 

أحكام اتفاقيات العمل الدولية اليت صدقت عليها، إذا عرفنا أن هناك أجهـزة متخصصة تابعة ملنظمة 

نـة جلنة اخلرباء، وجل(فحص التقارير املقدمة  -عن الدول األعضاء -العمل الدولية تتوىل باستقالل

، ملعرفة مدى مالءمة التدابري اليت تتخذها الدول على الصعيد الوطين مع األحكام واملعايري )املؤمتر

املنصوص عليها يف اتفاقيات العمل الدولية، وتقدمي ملخص عنها إىل مؤمتر العمل الدويل يف دور 

  .انعقاده التايل

وكذلك بالنسبة إىل التوصيات اليت ، اعليه أما عن الوضع بالنسبة لالتفاقيات غري املصدق      

من دستور منظمة العمل الدولية إىل وجوب  19يصدرها مكتب العمل الدويل، فقد أشارت املادة 

قيام الدول األعضاء برفع تقارير إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل يف الفرتات اليت حيددها جملس 

قاً، فيما يتصل باملوضوعات واألحكام اليت تتناوهلا هذه إدارة املنظمة عن الوضع القائم قانونًا وتطبي

                                                             
1

  أحمد الرشیدي ، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان،نظام التقاریر والشكاوى كمثال، 
http://www.4shared.com/file/119112237/7054d18e/.html?s=1        ،13، ص28/07/2009:تاریخ التحمیل.  

  :كما یمكن الرجوع إلى
  .223أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص -
  .14، مرجع سابق، صآلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان،نظام التقاریر والشكاوى كمثال أحمد الرشیدي، 2
  :كما یمكن الرجوع إلى 
  128نبیل عبد الرحمن نصر الدین، مرجع سابق، ص -
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كما يتعني على كل . االتفاقيات غري املصدق عليها، وكذلك التوصيات الصادرة عن املكتب املذكور

دولة عضو أن تشري إىل الصعوبات اليت حتول دون تصديقها على إحدى أو على بعض اتفاقيات 

  .القيام بذلك مستقبالالعمل الدولية، وعما إذا كانت تنوي 

أما يف إطار منظمة اليونسكو وفضال عما تنص عليه بعض االتفاقات اليت  :2اليونسكومنظمة 

عقدت يف هذا اإلطار على ضرورة تقدمي الدول لتقارير عما فعلته خبصوص تطبيقها، ومثال ذلك ما 

من اتفاقية حماربة التمييز يف جمال التعليم، فقد قرر املؤمتر العام ملنظمة اليونسكو يف  7تضمنته املادة

نظاما لتقدمي تقارير دورية من  1965من عام  ءأن يضع �لس التنفيذي للمنظمة ابتدا 13دورته رقم 

  .3جانب الدول األعضاء

  )اتفاقيات حقوق اإلنسان(نظام التقارير في اإلطار التعاهدي  -2

لقد نصت اتفاقيات حقوق اإلنسان على أجهزة للرقابة تشرف على تنفيذ أحكامها، ومنه فإن       

الدول املصدقة على هذه االتفاقيات، أو املنضمة إليها، ملزمة بأن تقدم بشكل دوري تقارير تتم 

وقعة مناقشتها من قبل جلان مشكلة من خرباء يراقبون مدى تطبيق االتفاقيات من قبل الدول امل

هذه التقارير فكرة عن اإلجراءات اليت اختذ�ا الحرتام التزاما�ا ، وعلى الدول أن تقدم يف عليها

ذلك أن أغلب االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان تنص على ما يلزم الدول  .4الدولية

ومثال ذلك ما جاء  .5األطراف باختاذ تدابري تشريعية داخلية يف سبيل تنفيذ أحكام هذه االتفاقيات 

يف االتفاقية الدولية للقضاء مجيع أشكال التمييز العنصري اليت نصت على اختصاص جلنة القضاء 

على التمييز العنصري بالنظر يف تقارير الدول األطراف عن كل اإلجراءات والتدابري التشريعية أو 

  . 6يةاإلدارية أو القضائية أو تدابري أخرى عمال مبقتضى أحكام االتفاق

أن الدول " كما جند ذلك أيضا مع العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إذ       

املنضمة للعهد ملزمة بتقدمي التقارير الدورية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقايف عن مدى 
                                                             

1
  .14مرجع سابق، ص أحمد الرشیدي، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان نظام التقاریر والشكاوى كمثال، 
  .04/11/1946للتذكیر فقد أنشئت ھذه المنظمة في 2
  .133، ص2009لنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة األولى،عبد العزیز العشاوي، حقوق اإلنسان في القانون الدولي، دار الخلدونیة ل 3

  .208أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص - :كما یمكن الرجوع ل 
، األھالي " موسوعة عالمیة مختصرة"دیدیھ روجیھ، حدود الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان،إشراف، ھیثم مناع، اإلمعان في حقوق اإلنسان  4

  .89، ص2003، 1ط دمشق، الجزء الثاني،للطباعة والنشر والتوزیع، 
  :ویمكن الرجوع أیضا إلى

Patrick Wachsmann , Les droit de l'homme, Edition Dalloz, Paris,1999,p143. 
5

وصل، سلوان رشید السنحاري، القانون الدولي لحقوق اإلنسان ودساتیر الدول، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة القانون بجامعة الم 
  .117، ص2004

تتعھد كل دولة من الدول األطراف، بأن تقدم :" من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، على أنھ 9لقد نصت المادة  6
والتي تمثل  ر األخرى التي اتخذتھالألمین العام لألمم المتحدة، لتنظر فیھ اللجنة، تقریرا عن التدابیر التشریعیة أو القضائیة أو اإلداریة أو التدابی

ثم مرة كل سنتین، وكذلك كلما طلبت إلیھا ) ب(في غضون سنة من بدء نفاذ االتفاقیة إزاءھا؛) أ( :إعماال ألحكام ھذه االتفاقیة، وبأن تفعل ذلك
  ..."اللجنة ذلك، وللجنة أن تطلب مزیدا من المعلومات من الدول األطراف
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الدويل اخلاص باحلقوق  كما مت اعتماد ذلك أيضا يف العهد  ،1"التطور احلاصل يف تطبيق أحكام العهد

تتعهد الدول األطراف يف هذا :"منه، واليت نصت على أن 40/1املدنية والسياسية مبوجب املادة 

العهد بتقدمي تقارير عن التدابري اليت اختذ�ا واليت متثل إعماال للحقوق املعرتف �ا فيه، وعن التقدم 

ده مع االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع ، وهو األمر نفسه جن..."احملرز يف التمتع �ذه احلقوق

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم :" أشكال التمييز ضد املرأة حيث ورد يف ماد�ا التاسعة من أنه

لألمني العام لألمم املتحدة تقريرا عما اختذته من تدابري تشريعية وقضائية وإدارية وغريها من أجل 

دم احملرز يف هذا الصدد كيما تنظر اللجنة يف هذا التقرير التق نإنفاذ أحكام هذه االتفاقية وع

وبعد ذلك كل أربع ) ب(يف غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدول املعنية،) أ(:وذلك

  ...".سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك

هذا النظام بصيغ إىل  2وفضال عما سبق ذكره فقد أشارت اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى     

عن التدابري التشريعية أو القضائية أو اإلدارية املتخذة من قبل الدولة  -مشا�ة متاما لبعضها البعض

، هامن هذه االتفاقيات جهازها املعين بالرقابة على أحكامويبقى الفارق أن لكل اتفاقية  - رفالط

  .هذه التقارير سواء كانت أولية أو تالية وكذا فإن هناك فوارق يف املدد الزمنية بالنسبة لفرتة تقدمي

األطراف بتقدمي تقارير  لمبقتضى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان تتعهد الدو : تقديم التقارير - أ

أولية إىل اللجنة املعنية املنشأة مبقتضى أحكام كل اتفاقية خالل سنة أو سنتني من بدء نفاذ االتفاقية، 

رى كل أربع أو مخس سنوات وفقا ملا هو منصوص عليه يف كل اتفاقية ، مث تعقبها تقارير دورية أخ

  .3فضال عن إمكانية تقدمي تقارير إضافية قد تطلبها اللجنة

                                                             
1Gille Lebreton, op.cit, p237. 

2
  :كما أشارت إلى ذلك 
تتعھد الدول األطراف بأن تقدم إلى اللجنة عن طریق األمین العام لألمم المتحدة تقاریر عن التدابیر :" على أنھ 44اتفاقیة حقوق الطفل في المادة  -

بدء نفاذ ھذه في غضون سنتین من ) أ:(التي اعتمدتھا إلنفاذ الحقوق المعترف بھا في ھذه االتفاقیة وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
  ...". وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات) ب(االتفاقیة بالنسبة للدول المعنیة،

تقاریر عن التدابیر التي  تقدم الدول األطراف إلى اللجنة عن طریق األمین العام لألمم المتحدة:" من أنھ  19اتفاقیة مناھضة التعذیب في المادة  -
التفاقیة، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ ھذه االتفاقیة بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، وتقدم الدول اعتمدتھا تنفیذا لتعھداتھا بمقتضى ھذه ا

  ..."األطراف بعد ذلك تقاریر تكمیلیة مرة كل أربع سنوات عن أي تدابیر جدیدة تم اتخاذھا وغیر ذلك من التقاریر التي قد تطلبھا اللجنة
تتعھد الدول األطراف بأن تقدم لألمین العام لألمم المتحدة :" على أنھ 73عمال المھاجرین وأفراد أسرھم في المادة اتفاقیة حمایة جمیع حقوق ال -

في غضون ) أ(تقریرا لتنظر فیھ اللجنة عن التدابیر التشریعیة والقضائیة واإلداریة، وغیرھا من التدابیر المتخذة لتنفیذ أحكام ھذه االتفاقیة وذلك
  ...".ثم مرة كل خمس سنوات وكلما طلبت اللجنة ذلك) ب(االتفاقیة بالنسبة للدول األطراف المعنیة؛  سنة بعد نفاذ

تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طریق األمین العام لألمم المتحدة، تقریرا شامال عن :" من أنھ 35اتفاقیة األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة -
تھا بموجب ھذه االتفاقیة وعن التقدم المحرز في ھذا الصدد، وذلك خالل فترة عامین عقب بدء نفاذ ھذه االتفاقیة التدابیر المتخذة لتنفیذ التزاما
  ...".تقدم الدول األطراف عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت منھا اللجنة ذلك. بالنسبة للدولة الطرف المعنیة

تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طریق األمین العام لألمم : " على أنھ 29من االختفاء القسري في المادة اتفاقیة حمایة جمیع األشخاص  -
ة للدولة الطرف المتحدة، تقریرا عن التدابیر التي اتخذتھا لتنفیذ التزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة في غضون سنتین من بدء نفاذ ھذه االتفاقیة بالنسب

 ...".المعنیة
وحدة الطباعة واإلنتاج الفني، المعھد العربي لحقوق اإلنسان، تونس،  اھر بوجالل، دلیل آلیات المنظومة األممیة لحمایة حقوق اإلنسان،بط 3

  .41، ص2004
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اإلشراف والرقابة على أداء  لوجتدر اإلشارة إىل أن إجراء رفع التقارير يهدف باألساس إىل تسهي     

ثري على الدول يف أن تعدل من قوانينها مبا يتوافق وأحكام وبالتايل التأ ،1ةالدولة اللتزاما�ا القانوني

مسألة إجرائية فقط تستهدف وفاء كل دولة طرف بالتزاما�ا الرمسية بتقدمي األمر وال يعد االتفاقية، 

  . 2على أساس أن ذلك يعد وفاء بالتزام دويل هذه التقارير إىل جلان الرقابة

  : 3ثالثة أنواع من التقاريرميكن التمييز بني :أنواع التقارير -ب

حيز النفاذ وتعرب فيه الدولة  ةاالتفاقي يأيت هذا النوع من التقارير مباشرة بعد دخول :التقارير األولية *

عن وضعية حقوق اإلنسان وعن الضمانات اخلاصة حبماية هذه احلقوق ويفرتض أن يتناول هذا 

واد االتفاقية، والتدابري القانونية والعملية املتخذة من التقرير اإلطار الدستوري والقانوين وثيق الصلة مب

جانب احلكومة املعنية، واليت يكون عليها أن تعزز التزامها بأحكام االتفاقية، كما يتعني على احلكومة 

يف تقريرها األويل أن تقدم اإليضاحات الكافية خبصوص مكانة االتفاقية بالنسبة للتشريع 

  . 5لومات عن املصاعب اليت تواجهها،مع تشفيعها مبع4الداخلي

وجتدر اإلشارة إىل أن مدة تقدمي التقارير األولية تكون إما يف غضون سنة كما هو احلال يف       

لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ، وكذا يف اتفاقية االعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسي

  .       ا خالل سنتني كما هو احلال مع اتفاقية حقوق الطفل، أو يتم تقدميهأخرى من اتفاقيات اوغريه

د زمنية ، وتتم بشكل دوري ويف مدليت تكون تالية للتقارير األوليةوهي التقارير ا:التقارير الدورية*

، فقد تكون كل أربع سنوات كما يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال حمددة سلفا يف االتفاقية

تصادية أو مخس سنوات مثل ما هو احلال عليه قي العهد الدويل للحقوق االق، التمييز ضد املرأة مثال

  .العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وكذا اتفاقية حقوق الطفلواالجتماعية والثقافية، و 

                                                             
  .14، مرجع سابق، صنظام التقاریر والشكاوي كمثال لحقوق اإلنسان، الحمایة الدولیة آلیـات أحمد الرشیدي، 1
حسب ما عبرت عنھ لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في التعلیق العام  –اإلشارة إلى جملة من األھداف  ویمكن في ھذا الصدد 2

  :، بخصوص تقدیم الدول األطراف تقاریرھا، وتتمثل ھذه األھداف في اآلتي) 01(رقم 
  .ممارساتھا لتتوافق وما یقتضیھ العھد لات اإلداریة وكقیام الدولة الطرف باستعراض شامل بخصوص تشریعاتھ الوطنیة وقواعد اإلجراء* 
ي أن تقوم الدولة برصد ومراقبة الحالة الفعلیة بالنسبة لكل حق من الحقوق وعلى أساس منتظم للوقوف على مدى تمتع كل األفراد بالحقوق وف* 

  .كافة أقالیم الدولة
  .ات و تسھل تطبیق أحكام العھدتراعي األولوی ةتوفیر األساس لصیاغة سیاسات ھادفة وواضح* 
  .تسھیل الفحص للسیاسات الحكومیة وتشجیع مختلف قطاعات المجتمع باالشتراك في صوغ وتطبق ومراجعة السیاسات ذات الصلة* 
  .وص علیھا في العھدتوفیر أساس تستطیع بھ كل من اللجنة والدولة الطرف من القیام بتقییم فعال لمدى التقدم المحرز والوفاء بااللتزامات المنص* 
  .تمكین الدولة الطرف من أن تفھم یشكل أفضل المشاكل والصعوبات التي تعترضھا وتعیق جھودھا في تحقیق وضمان الحقوق * 
ھا في العمل على تسھیل تبادل المعلومات بین الدول األطراف وتوفیر فھم أفضل للمشاكل المشتركة بغیة اختیار أحسن للتدابیر التي ینبغي اتخاذ* 

  .  سبیل تجسید الحقوق الواردة في العھد
، وائل أنور بندق عن،"1989دول لتقاریرھا، الدورة الثالثة المتعلق بتقدیم ال جنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةلل 01التعلیق العام رقم "

 .436-433،ص2004التنظیم الدولي لحقوق اإلنسان ، دار الفكر الجامعیة اإلسكندریة،
3

  .40-39مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
4

  .26عصام الدین محمد حسن ، مرجع سابق ،ص 
5

  .162خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 



75 
 

وعادة ما يتم تقدميها بناء على طلب اللجنة املعنية بالرقابة على االتفاقية، ومثال  :التقارير اإلضافية*

فبعد النص على التقارير األولية والدورية  ،من اتفاقية مناهضة التعذيب 19/1ذلك ما ورد يف املادة 

  ."وغري ذلك من التقارير اليت قد تطلبها اللجنة"وردت عبارة 

التقارير املقدمة من الدول األطراف تبعا  يختلف مضمون: تقديمهامضمون التقارير وكيفية  -ج 

ول بغض ألحكام كل اتفاقية، غري أن هناك معلومات أساسية مشرتكة جيب أن تتضمنها تقارير الد

، وتكون هذه املعلومات يف مقدمة التقرير الذي تقدمه الدولة، أو أن النظر عن موضوع االتفاقية

   .1"الوثائق األساسية"، تسمى ثيقة مستقلةن هذه املعلومات يف و تكو 

وقد أشارت املبادئ التوجيهية  املتعلقة بشكل وحمتوى التقارير اليت جاءت �ا اللجنة املعنية       

باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن التقارير اليت تقدمها الدول األطراف ينبغي أن 

�ا ونظام جزء استهاليل، يتضمن معلومات عامة عن الدول األطراف وعن سلطا: تشمل جزأين

احلكم فيها، ومجيع أوضاعها السكانية واالقتصادية والصحية، وجزء ثان، خمصص لألحكام الواردة يف 

  .      2اتفاقيات حقوق اإلنسان

توفر معلومات عن اإلطار القانوين العام الذي تتوفر داخله احلماية الكافية  كما على الدولة أن       

حلقوق اإلنسان، مع تضمني تقارير الدول كل العوائق والصعاب اليت قد تعيق الدول و تقف حائال 

أمامها يف تنفيذ االلتزامات الواقعة على عاتقها نتيجة تصديقها أو انضمامها التفاقيات حقوق 

تقدم التقارير من الدول األطراف يف االتفاقية إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يقوم و .3اإلنسان

بعد ذلك ، و هو اآلخر بإحالتها إىل جلان اإلشراف والرقابة حسب ما تقتضيه كل اتفاقية للنظر فيها

تسمى  من قبل اللجان الرقابية لتتوج بتوصيات ومالحظات ختامية، 4تتم مناقشة التقارير وفحصها

، و�دف إىل تقدمي مشورة عملية وتشجيع الدولة "التعليقات اخلتامية"عند بعض اللجان الرقابية ب

                                                             
 
1

   .119التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،ص لشیخ،إبراھیم علي بدوي ا
 
2

  .256محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ،ص
   .257المرجع نفسھ، ص 3
4

تقاریر الدوریة،ففي حالة التقاریر األولیة فإن أعضاء غالبا ما تلجأ اللجان الرقابیة  إلى اعتماد إجراءین مختلفین في فحصھا للتقاریر األولیة وال 
اللجنة یضعون مجموعة من األسئلة تتعلق أساسا بأحكام االتفاقیة،وتطرح األسئلة على ممثل الدولة الطرف، ویتوجب علیھ اإلجابة على ھذه 

ریة فیختلف أسلوب النظر فیھا من لجنة رقابیة ألخرى ، فتقوم أما فیما یتعلق بالتقاریر الدو.لھذا الھدف ةاألسئلة خالل االجتماع الذي تعقده اللجن
أعضائھا لدراسة التقریر ووضع قائمة أسئلة لممثلي الدول التي قدمت التقاریر كما ھو الحال علیھ مع لجة  بعض اللجان مثال بتعین مقرر من بین

فرق عمل مھمتھا استعراض التقاریر وغیرھا من المعلومات مناھضة التمییز العنصري ولجنة مناھضة التعذیب، وتقوم لجان أخرى بتعیین 
 التقاریر،كما ھو الشأن مع اللجنة والبیانات ذات الصلة، قصد تحدید المسائل التي ھي بحاجة إلى مناقشة مع ممثلي الدول األطراف صاحبة

وتقوم اللجان .القضاء على التمییز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفلالمعنیة بحقوق اإلنسان ولجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ولجنة 
وبحضور ممثلي الدول األطراف الذین یتعین علیھم الرد على األسئلة واالستفسارات  المعنیة بالرقابة بفحص ومناقشة التقاریر في جلسات علنیة

في فحص التقاریر ومناقشتھا بین كل من الدول األطراف في  أ الغالبویعد الحوار البناء والھادف ھو المبد.التي یطرحھا أعضاء اللجنة المعنیة
الھدف الرئیس من نظام التقاریر ھو ضمان امتثال  بالنظر في ھذه التقاریر، على اعتبار أن)اللجان(اتفاقیات حقوق اإلنسان وبین األجھزة المختصة

محاكمة للدول وال كیال لالتھامات، وإنما ھو التعرف  ناقشة ھذه التقاریر لیستكما أن م.الدول ووفائھا بأحكام االتفاقیات وما ورد فیھا من حقوق
محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع  .على صدقیة اإلجراءات التي تتخذھا الدول لحمایة الحقوق المنصوص علیھا في االتفاقیات

   .258سابق ،ص
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اليت قامت بتقدمي التقرير املتعلق باخلطوات األخرى الواجب اختاذها لتجسيد احلقوق الواردة يف 

  ...1االتفاقية

يبقى من اآلليات  - لتطبيق الدويلكآلية من آليات ا  - نظام التقارير نشري يف األخري إىل أن     

يف جتسيد احلماية الالزمة حلقوق  الرقابية املهمة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان ومن مثة اإلسهام

النظام اإلجباري الوحيد الذي تلتزم الدول  نظرا ملا يتميز به من خصائص، من بينها أنه اإلنسان،

تشكل وجها من أوجه الرقابة الذي ألزمت به نفسها طوعا األطراف مبوجبه بتقدمي هذه التقارير اليت 

من دون إكراه، فتصبح الدولة مضطرة يف مواجهة حتديا�ا، يقول يف هذا الشأن األستاذ احملامي 

واضطرار الدولة إىل مواجهة التزامها بتقدمي التقرير الدوري التايل وبيان ما أحرزته من :" ظريف عبد اهللا

ق منذ التقرير السابق، وذكر العوائق إن وجدت، واألسباب، وكذلك اضطرارها تقدم يف كفالة احلقو 

إال أن  .2"أدبيا ال يستهان بهإىل مواجهة جلسات فحص التقرير ومناقشته، كل هذا يشكل ضغطا 

أو  3رالتقاريتقدمي ب الكثري من الدولعدم امتثال نذكر منها  هذا النظام وأجهزته تواجه هناك حتديات

هذه اللجان الرقابية ليست هلا سلطة إجبار خصوصا وان ، 4عن تقدمي تقاريرها للجان املعنية ختلفها

رتاكمات يف فحص تقارير الدول األطراف ال الدولة ومحلها على أداء التزامها برفع التقارير، ناهيك عن

  ...5من قبل اللجان املعنية

  :6ن االنتقادات نوجزها يف اآليتوفضال عما سبق ذكره فقد تعرض هذا النظام جلملة م     

  .استمرار التباين الواضح حول ما تتضمنه التقارير -

  .النقص امللحوظ يف تغطية البيانات واملعلومات املطلوبة -

  .حماولة الدول نقل انطباع طيب يف جمال احرتامها حلقوق اإلنسان على حساب احلقيقة والواقع -

                                                             
1 

ام حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، مقدمة المعاھدات األساسیة المتعلقة بحقوق اإلنسان مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، نظ
 .28، ص30وھیئات المعاھدات ، صحیفة الوقائع رقم 

2
مركز ، ) 17(ظریف عبد هللا ، حمایة حقوق اإلنسان وآلیاتھا الدولیة واإلقلیمیة، عن كتاب حقوق اإلنسان العربي ، سلسلة كتب المستقبل العربي 

  .212، ص1999،  1دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان ، ط
تقریرا من  626، كان ھناك 2012ریل حتى أف الفعلیة المقدمة من قِبل الدول األطراف حسب تقریر األمین العم لألمم المتحدة فإن التقاریر 3

جاه زیادة التصدیقات و إنشاء ھیئات معاھدات جدیدة، فسوف یزداد ھذا وإذا استمر ات. تقاریر الدول األطراف التي حل موعدھا ولم یتم تقدیمھا
  *.  الرقم

، 2012،جوان مذكرة من األمین العام، التدابیر والمقترحات: إصالح األمم المتحدة ، حولA/66/860 :مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم* 
  .30ص

4
من الدول األطراف فقط تقدم التقاریر في الوقت المحدد؛ وحتى مع معدل االمتثال في المائة  16، فإن 2011 -2010ووفقا للتقاریر الواردة سنة  

ن المنخفض ھذا، تواجھ أربع من ھیئات من أصل تسع ھیئات منشأة بموجب معاھدات ممن لدیھا إجراءات تقدیم تقاریر تراكمات كبیرة ومتزایدة م

  .08، مرجع سابق، ص A/66/860 :رقم یة العامة لألمم المتحدةمستند الجمع -. التقاریر التي تنتظر الدراسة
5

تقریرا من  281حتى في ظل ھذا المستوى من عدم االمتثال كما ھو مبین أعاله، فإن اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان تواجھ تراكمات تصل إلى  
جة لذلك، وكما ھو الحال في الوقت الراھن، فإن الدول ونتی) 2012مارس  21كما في تاریخ (تقاریر الدول األطراف التي تنتظر الفحص 

  **.األطراف التي تقضي وقتا إلعداد تقاریرھا تضطر إلى االنتظار إلجراء الحوار البناء لعدة سنوات بعد تقدیمھا للتقاریر الخاصة بھا

  .31، مرجع سابق، ص A/66/860 :رقم مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة**-
6

 .166، مرجع سابق، صخلفة نادیة 
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  .بالسطحية واالختصار يفوق اللزوم، وهناك تقارير موسعة جداإن البعض من التقارير تتسم  -

أن نظام التقارير نظام غري  - ترى الدكتورة خلفة نادية - وانطالقا من هذه االنتقادات وغريها     

  .1فعال لوحده، مما يتحتم االستعانة بنظم رقابية أخرى مثل نظام الشكاوى والتوصيات وغريها

  االتفاقيات اإلقليميةنظام التقارير في : ثانيا

، أو أجهزة الرقابة على أجهزة منظمة األمم املتحدةبعض ال يقتصر نظام التقارير على      

، حيث أن كثريا من االتفاقيات ، بل يتعداه إىل االتفاقيات اإلقليميةاالتفاقيات املربمة يف إطارها

 أنونشري يف هذا الصدد إىل  ا النظام،واملواثيق اإلقليمية اليت تُعىن حبقوق اإلنسان، قد اعتمدت هذ

حلقوق اإلنسان، وال أدل على ذلك يف كل من النظام األوريب معمول به  -نظام التقارير -هذه اآللية

الدول األعضاء بأن تقدم إىل األمني العام �لس من كون االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان تطلب من 

رورية عن الطريقة اليت يكفل �ا قانو�ا الداخلي تطبيق نصوص املعلومات الض - بناء على طلبه -أوربا

  .االتفاقية بكيفية فعالة

تنص صراحة على أن تقوم  جندها من امليثاق االجتماعي األوريب 21 املادةبالرجوع إىل و      

األطراف املتعاقدة بتقدمي تقاريرها لألمني العام �لس أوربا كل سنتني حول تطبيق مواد اجلزء الثاين من 

االتفاقية األوربية للوقاية من التعذيب  كما تعتمد هذا النظام كل من .2امليثاق واليت سبق أن قبلت �ا

الذي  ةاالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القوميأو املهينة و عامالت غري اإلنسانية والعقوبات أو امل

من هذه االتفاقية كل من جلنة الوزراء وهيئة أخرى  24يُعىن بالرقابة عليها وفقا ملا نصت عليه املادة 

  ...استشارية

ن والشعوب، حيث ورد يف املادة اإلنساحلقوق كما جند هذا النظام معموال به يف امليثاق اإلفريقي       

تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم كل سنتني اعتبارا من سريان مفعول هذا امليثاق :" منه على أنه 62

تقريرا حول التدابري التشريعية أو التدابري األخرى، اليت مت اختاذها �دف حتقيق احلقوق واحلريات اليت 

  ."يعرفها هذا امليثاق ويكفلها

إقامة حوار بني  لتقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف يف امليثاق اإلفريقي إىلو�دف ا     

اللجنة وهذه الدول، كما تسمح بتقدمي صورة عن خمتلف التشريعات والقوانني الداخلية ومدى 

  .3مطابقتها ألحكام هذا امليثاق

                                                             
1

  .166المرجع نفسھ، ص 
2

  .176، ص مرجع سابقمحمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان،  
3

 .107، ص1998، )5(محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، المجلة العربیة لحقوق اإلنسان، تونس،العدد 
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تتعهد الدول األطراف :" فإنهمن امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  48/1 طبقا للمادةو وأخريا      

بتقدمي تقارير بشأن التدابري اليت اختذ�ا، إلعمال احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف هذا امليثاق 

  ...".وبيان التقدم احملرز للتمتع �ا

، إذ تلتزم 1ومنه فإن اختصاص اللجنة العربية حلقوق اإلنسان يتمثل يف تلقي التقارير والنظر فيها      

تقوم الدول :" من امليثاق العريب 48/2حيث ووفقا للمادة الدول األطراف بتقدمي تقاريرها إىل اللجنة

األطراف بتقدمي التقرير األول إىل اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول امليثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل 

األطراف معلومات  دولة طرف، وتقريرا دوريا كل ثالثة أعوام، وجيوز للجنة أن تطلب من الدول

  ".إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق

  :تحقيق وزيارات الدولنظام ال:الفرع الثاني

يق آلية من آليات التطب" تقصي احلقائق"عد نظام التحقيق وزيارات الدول أو ما يسمى بي      

التمييز  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال: الدويل، حيث تنص عليه بعض االتفاقيات وهم

ضد املرأة واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 ا، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب بروتوكوهل1984 الالإنسانية أو املهينة لسنة

، إضافة إىل العهد من الربوتوكول الثالث 13االختياري، وكذا اتفاقية حقوق الطفل مبقتضى املادة 

  .الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجب الربتوكول االختياري امللحق به

أعاله القيام بتحقيق حال تلقي املذكورة  اللجان املعنية بالرقابة على االتفاقياتإذ جيوز لكل من     

يف فقر�ا  20قد نصت املادة ف ،معلومات موثوق �ا تشري النتهاكات وتعذيب يف الدولة الطرف

األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

إىل أنه عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقا �ا وتتضمن دالئل هلا على  صراحة 1984 املهينة لسنة

فإن اللجنة تدعو الدولة  ،م يف أراضي دولة طرفأساس قوي يشري إىل أن تعذيبا ميارس على حنو منظ

املعنية إىل التعاون معها يف دراسة هذه املعلومات وحتقيقا هلذه الغاية إىل تقدمي مالحظات بصدد تلك 

  .املعلومات

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب  20بقية فقرات املادة  فإنأكثر للتوضيح و      

  :يف اآليت نذكرها كالتايل تبني خطوات هذا اإلجراءالإنسانية أو املهينة املعاملة القاسية أو ال

                                                             
اختصاص آخر غیر تلقي التقاریر والنظر فیھا، حیث ال نجد اإلشارة إلمكانیة تقدیم الشكاوى ال من الدول وال من األفراد أو لم یرد بالمیثاق أي  1

الجماعات التي تنتھك حقوقھا، وال شك أن عدم النص على ھكذا إجراء یحد كثیرا من فرص الضحایا في الحصول على انتصاف عند انتھاك 
  .227، ص مرجع سابقوائل أحمد عالم،  .المیثاق حقوقھم المنصوص علیھا في
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أو أي املعنية الدولة الطرف  أخذ يف اعتبارها أية مالحظات تكون قد قدمتهاأن تبعد للجنة  -

أو أكثر من  اعضو  - يربر ذلك أن هناك ماإذا رأت  -معلومات ذات صلة متاحة هلا، أن تعني

  .للجنة بصورة مستعجلةإىل ا تقرير �ذا الشأن قدموتأعضائها إلجراء حتقيق سري يشفع بتقرير سري 

لدولة الطرف اتعاون تلتمس اللجنة  - من هذه املادة 2مبقتضى الفقرة -يف حالة إجراء حتقيق سري -

  .  الدولة املعنية أراضي رة القيام بزيا -تفاق مع الدولة الطرفالبا - ، وقد يشمل التحقيق املعنية

 2وفقا للفقرة - أو أعضائها اتقوم اللجنة املعنية بعد فحصها للنتائج املتوصل إليها من قبل عضوه -

تبدو تعليقات أو اقرتاحات   أيمع نتائج هذه ال أن حتيل للدولة الطرف املعنية -من هذه املادة

  .بسبب الوضع القائممالئمة 

يلتمس تعاون سرية، و من هذه املادة  4إىل1لجنة املشار إليها يف الفقرات التكون مجيع إجراءات  -

تعلقة بأي إلجراءات املهلذه ااستكماهلا  دوجيوز للجنة بع .مراحل اإلجراءاتيف مجيع الدولة الطرف 

  اموجز  ااملعنية أن تدرج بيانالطرف إجراء مشاورات مع الدولة ، أن تقرر بعد 2يتم وفقا للفقرةحتقيق 

  .241املعد وفقا للمادةعن نتائج اإلجراءات يف تقريرها السنوي إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

وما يالحظ هنا أنه ال جيوز إجراء حتقيقات إال يف الدول األطراف اليت  تعرتف باختصاص       

وب املعاملة أو إذ جيوز للدول األطراف يف اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضر . اللجنة املعنية

 االعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أن ختتار وقت التصديق أو االنضمام أال تكون مشمولة �ذ

، كما أن الدول األطراف يف الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال  2اإلجراء

، مع جواز 10ن يف إطار املادة إعال رالتمييز ضد املرأة ميكنها استبعاد اختصاص اللجنة بإصدا

  .          3القبول �ذا اإلجراء يف مرحلة الحقة من دولة كانت قد استبعدته

ومع أن نظام التحقيق وزيارات الدول املنصوص عليه يف الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية       

من اتفاقية 20 وما هو منصوص عليه يف منصوص املادة قمنع مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يتواف

مناهضة التعذيب، إال أن إجراءات التحقيق وزيارات الدول يف إطار االتفاقية األخرية قد عرف تطورا 

بإجياد بروتوكول  18/12/2002وذلك من خالل ما أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف . حمسوسا

عذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو اختياري التفاقية مناهضة الت

 22ودخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ يف .املهينة واملتضمن إنشاء جلنة فرعية ضد التعذيب

                                                             
تقدم اللجنة إلى لدول األطراف وإلى الجمعیة العامة لألمم المتحدة تقریرا سنویا عن :" من اتفاقیة مناھضة التعذیب على أنھ 24تنص المادة  1

  ".أنشطتھا المضطلع بھا بموجب ھذه االتفاقیة
2

  .من المرجع نفسھ 28ُینظر المادة  
3

  .33مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
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و اعتمادا على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب ميكن تلخيص . 20061جوان

  :مالمح هذا النظام يف

هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع �ا هيئات : ورد يف هذا الربوتوكول أن اهلدف منه -

دولية ووطنية مستقلة لألماكن اليت حيرم فيها األشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغريه 

  .2من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

كول جلنة فرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو ينشئ الربوتو  -

ملنع  ةالالإنسانية أو املهينة تؤدي املهام اليت جاءت يف هذا الربوتوكول، وتؤدي هذه اللجنة الفرعي

األشخاص التعذيب عملها يف إطار األمم املتحدة ووفقا ملقاصده والتزامه مبعايري األمم املتحدة ملعاملة 

احملرومني من حريتهم، كما تعتمد السرية والنزاهة وعدم االنتقائية والشمولية واملوضوعية ، وهلا أن 

  .3تتعاون مع الدول األطراف على تنفيذ هذا الربوتوكول

يطلب من كل دولة طرف يف الربوتوكول أن تنشئ أو تعني  على املستوى احمللي هيئة زائرة واحدة  -

  .4"اآللية الوقائية الوطنية"لتعذيب تسمى أو أكثر ملنع ا

لكل دولة طرف يف الربوتوكول أن تسمح للجنة الفرعية وآلية الوقاية الوطنية بزيارات ألي مكان  -

خيضع لواليتها وسيطر�ا يتبني أن فيه أشخاصا حمرومني أو ميكن أن يكونوا حمرومني من حريتهم، 

  .5تعذيبوهدف الزيارة محاية هؤالء األشخاص من ال

، على الدول األطراف أن تتعهد باستقبال رعية ملنع التعذيب من أداء عملهالتمكني اللجنة الف -

اللجنة وتيسري وصوهلا ألماكن االحتجاز، وتزويدها بكل املعلومات اليت قد حتتاجها، فضال عن 

  .6االتصاالت بني اللجنة واآلليات الوقائية الوطنية تسهيل

ألطراف بإتاحة الفرصة للجنة بالوصول إىل كل املعلومات اليت تتعلق كما تتعهد الدول ا  -

باألشخاص احملرومني من حريتهم بأماكن احتجازهم، وكذا بتمكني اللجنة من الوصول إىل كافة 

املعلومات املتعلقة مبعاملة هؤالء األشخاص احملتجزين ومن دون تقييد، مع إمكانية إجراء مقابالت 

  ... 7خاصة معهم

                                                             
  .165التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 1
2

، أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة من البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة 1ُینظر المادة 
  .18/12/2002في 75/199المعتمد بقرار الجمعیة العامة رقم

 .التعذیب من البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة 2ُینظر المادة  3
4

  التعذیب من البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة 3ُینظر المادة  
5

 .التعذیب توكول االختیاري التفاقیة مناھضةمن البرو 4ُینظر المادة  
6

  التعذیب من البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة 12ُینظر المادة  
7

 .من البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب 14ُینظر المادة 
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قوم اللجنة الفرعية برفع مالحظا�ا وتوصيا�ا اليت توصلت إليها من خالل زيار�ا السرية إىل ت -

الدولة املعنية، ويف حال امتناع الدولة عن اختاذها اخلطوات الالزمة لتحسني وضعية األشخاص 

على  بناء -احملتجزين بناء على مالحظات وتوصيات اللجنة الفرعية ، حيق للجنة مناهضة التعذيب

أن تقرر بعد إعطائه الفرصة للدولة املعنية إلبداء أرائها، إصدار بيان علين  -طلب اللجنة الفرعية

  . 1حول املوضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية اليت سبق تقدميه للجنة

الربوتوكول االختياري جد متطور على ما هو  ومن املالحظ أن نظام التحقيق املنصوص عليه يف      

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  20يف نص املادة  عليه

  :2وميكن مالحظة هذا التطور وهذا االختالف يف. الالإنسانية أو املهينة

فقط عندما تتلقى جلنة مناهضة التعذيب معلومات موثوقا �ا تشري إىل أن  20يتم إعمال املادة  -

تعذيبا ميارس على حنو منظم فوق أراضي دولة طرف، بينما الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية 

يتوقف  مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ال

للتحقق من  ءعلى وجود معلومات بشأن تعذيب منظم، وإمنا يتم إعمال هذا الربوتوكول ابتداإعماله 

  .أحوال األشخاص احملتجزين، وتقدمي التوصيات املناسبة حلمايتهم من التعذيب

أماكن االحتجاز �ا ال يتوقف ارة الدولة الطرف يف إن قيام اللجنة الفرعية ملناهضة التعذيب بزي -

الدولة، حيث تلتزم الدول األطراف يف الربوتوكول ابتداء بالسماح �ذه الزيارات وإجراء على موافقة 

  .التحقيق

 20بالرغم من أن الطابع السري هي السمة املشرتكة لإلجراءات اليت تتم يف إطار كل من املادة  -

اء على طلب من اتفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكول، إال أنه جيوز للجنة مناهضة التعذيب، بن

اللجنة الفرعية ، يف حال مل تستجب الدولة املعنية لتوصيات هذه اللجنة ، أن تصدر بيانا علنيا حول 

  .املوضوع، أو أن تنشر تقرير اللجنة الفرعية بشأنه

  عإن وجود هذا الربوتوكول يسهم وال شك يف فعالية آلية إجراءات التحقيق اليت �دف إىل من     

حقوق  ، وبالتايل صونقاسية أو الالإنسانية أو املهينةن ضروب املعاملة أو العقوبة الالتعذيب وغريه م

  . اإلنسان و احليلولة دون انتهاكا�ا 

كما . فقطا بعض االتفاقيات وبالرغم من القول بأن إجراءات التحقيق وتقصي احلقائق �تم �      

تمييز ضد املرأة ، واتفاقية مناهضة التعذيب، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال هو الشأن مثال مع

                                                             
1

  .من البروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب 16ُینظر المادة  
2

  .167-166التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص وي الشیخ،إبراھیم علي بد 
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إال أن بعض جلان الرقابة املشرفة على التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان قد جلأت عمليا إىل 

زيارات بعض الدول، رغم عدم وجود نص صريح يبيح هلا هذا اإلجراء يف االتفاقية املعنية، ومثال 

قبل وجود الربوتوكول الذي ينص على  - ية واالجتماعية والثقافيةذلك ما قررته جلنة احلقوق االقتصاد

من أنه ميكنها يف حالة عدم التمكن بطريقة فعالة من احلصول على معلومات  -إجراء التحقيق

: إضافية بشأن حالة حقوق اإلنسان، أن تطلب من هذه الدولة أن تستقبل بعثة من اللجنة هدفها

كما أنه ويف إطار متابعة . ، اليت تساعد اللجنة على أداء وظائفهااحلصول على املعلومات املناسبة

الشكاوى الفردية املقدمة إليها أن قامت بإرسال مقررا  نتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بشأ

  .1بعض الدول ةخاصا بزيار 

ت عدة كما أنه ونتيجة لتفاقم الوضع وحدوث انتهاكات خطرية ومستمرة لبعض احلقوق قام       

، ومن ذلك ما احلقائق والقيام بزيارات ميدانيةجلان أخرى مببادرات أنشأت من خالهلا فرقا لتقصي 

، وكذا الزيارة اليت قام �ا أحد أعضاء جلنة القضاء ق الطفل يف زيار�ا إىل الفيتنامقامت به جلنة حقو 

  ...2على التمييز العنصري إىل يوغسالفيا سابقا

كما ميكن اإلشارة أنه على مستوى النظام األوريب حلقوق اإلنسان، فقد مسحت االتفاقية األوربية       

للوقاية من التعذيب والعقوبات أو املعامالت غري اإلنسانية أو املهينة للجنتها الرقابية بزيارة األماكن 

الدول األطراف، وعقب ذلك اليت حيتمل أن يقع فيها تعذيب، معتمدة يف ذلك السرية والتعاون مع 

املعدة بناء -تقدم تقريرها وتصدر قرارا�ا وتوصيا�ا بشأن الزيارات اليت قامت �ا، وتعد هذه التقارير 

مهزة وصل بني اللجنة واألطراف املتعاقدة ومنظمة جملس أوربا، وميكن للجنة أن  -على الزيارات

م بإصالحات محايًة لألشخاص احملرومني من تتشاور مع الطرف املعين وتقرتح عند الضرورة القيا

   .3حريا�م، ويف حال عدم تنفيذ التوصيات ميكن للجنة القيام بنشر تقريرها علنيا

  نظام الشكاوى: المطلب الثاني 

والرقابـة  ،اهلامة الـيت مت إقرارهـا يف سـبيل التطبيـق الـدويل حلقـوق اإلنسـان بصـورة عامـة اآللياتمن       

ــــه ،بصــــورة خاصــــة قيــــات حقــــوق اإلنســــاناتفاعلــــى تطبيــــق  شــــكاوى الــــدول : نظــــام الشــــكاوى بنوعي

وقد اعتمد هذا اإلجراء يف منظومة األمم املتحدة يف اإلطار غري التعاهدي،كما هـو  وشكاوى األفراد،

جملــس حقــوق (الشــأن مــع الشــكاوى الــيت تقــدم مــن خــالل إجــراءات خاصــة إىل جلنــة حقــوق اإلنســان 

                                                             
1

 .168التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق ،ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
2

 .45بطاھر بوجالل ، مرجع سابق ، ص 
3

  .213المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، صمحمد أمین  
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 اإلطــار التعاهــدي مثــل مــا نصــت عليــه العديــد مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ، أو يف)اإلنســان حاليــا

اخلاصة، أو جاء تاليا يف بروتوكوالت تابعة هلذه االتفاقيـات، كمـا هـو الشـأن مـع الربوتوكـول االختيـاري 

وليـة األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقيـة الد

للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وغريمها، ومل يقتصر العمل �ذا النظـام علـى منظومـة األمـم 

  .بل تعداها إىل االتفاقيات املربمة على مستوى املنظمات اإلقليمية ،املتحدة واتفاقيا�ا

ن انتهاكــات خبصــوص أي انتهــاك مــ -وبــذلك فقــد ُمســح للــدول واألفــراد حبــق تقــدمي الشــكاوى       

لألجهــزة واللجـان املعنيـة مبهمــة الرقابـة، وسـنركز يف هــذا  -احلقـوق املنصـوص عليهــا يف هـذه االتفاقيـات

علـــى أن خنصـــص الفـــرع الثـــاين لتحديـــد ) الفـــرع األول(املطلـــب علـــى إعطـــاء مفهـــوم لنظـــام الشـــكاوى 

  .اإلطار الذي تقدم مبوجبه هذه الشكاوى بشكل عام

  مفهوم نظام الشكاوى :ألولالفرع ا

املعتمدة على تطبيق حقوق  واإلجراءات الرقابية لياتاآل يعد من أهمنظام الشكاوى  ال شك أن     

. وبة هلذه احلقوق على أرض الواقعخصوصا مبا له من تأثري وإسهام يف جتسيد احلماية املطل، اإلنسان

وسنحاول من خالل هذا الفرع أن نعطي مفهوما هلذا النظام، وذلك بتعريفه أوال، واإلشارة إىل أنواعه 

  . وأهدافه ثانيا

  : تعريف نظام الشكاوى :أوال

ووجه من أوجه  ،القول أن نظام الشكاوى بصورة عامة هو آلية من آليات التطبيق الدويل ميكن     

وعلى اتفاقيات حقوق  1الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدويل حلقوق اإلنسان بشكل عام

اإلنسان بشكل خاص، كأن يقوم شخص أو دولة بتقدمي شكوى إىل األجهزة املعنية بالرقابة ضد 

  ... دولة تدعي فيها أن هذه األخرية تقوم بانتهاك حقوق اإلنسان

ا بصدد إعطاء تعريف لنظام الشكاوى يف إطار االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان أما إذا كن     

أن يقوم فرد أو دولة طرف بتقدمي شكوى إىل األجهزة املعنية بالرقابة على : فيمكن القول أن مفاده 

طرف بدعوى أن هذه األخرية قامت  ىتطبيق اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان ضد دولة أخر 

يف هذه االتفاقية، وقد تكون هذه الشكاوى مقدمة إما من  ااحلقوق املنصوص عليهبانتهاك 

  .احلكومات، وتسمى بشكاوى الدول أو مقدمة من أفراد، وتسمى بالشكاوى أو البالغات الفردية

                                                             
1
Camille Giffard, COMMENT DENONCER LA TORTURE- Recueille et soumettre des allégations de torture aux 

mécanismes internationaux pour la protection des droits de l'homme, Centre des droits de l'homme d'Essex, 
1°édition, Février 2000,p77.    
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  أنواع الشكاوى وأهدافها:ثانيا

نظام  -د هذا النظامسنتحدث يف هذه النقطة على أنواع الشكاوى واألهداف املتوخاة من اعتما     

  - الشكاوى

تفاقيات الالشكاوى اليت نصت عليها اأن من خالل التعريف السابق يتبني : أنواع الشكاوى -1

  :قوق اإلنسان نوعانالدولية حل

إجراء : يرى الدكتور أمحد الرشيدي أن شكاوى الدول هي : الشكاوى المقدمة من طرف الدول - أ

باختصاص األجهزة اإلشرافية بتلقي أيه شكاوي من دولة طرف مبقتضاه تعرتف الدول األطراف 

  .1تدعي فيها أن دولة أخري طرف مل تؤد التزاما�ا مبقتضي اتفاقية دولية حلقوق اإلنسان

وهو نفس ما يذهب إليه الدكتور إبراهيم علي بدوي الشيخ من كون أن نظام شكاوى الدول      

لة بتقدمي شكوى ضد دولة أخرى بدعوى أن هذه األخرية هو إجراء يتمثل باألساس يف أن تقوم دو 

قد قامت بانتهاك حقوق اإلنسان اليت يتعني عليها احرتامها، وتقدم الشكوى إىل اجلهة املعنية اليت 

  .يف االتفاقية الدولية 2حدد�ا الوثيقة اليت تصت على االلتزام باحرتام احلقوق املذكورة

األمر فيه بني الدول، حيث تقوم أحد الدول األطراف بتقدمي  إذن فنظام شكاوى الدول يكون     

شكواها إىل اجلهاز املعين باإلشراف والرقابة على أحكام االتفاقية، تدعي فيه أن دولة طرفا تنتهك 

. 3تلتزم بأحكام أحكام اتفاقية دولية من اتفاقيات حقوق اإلنساناحلقوق املتضمنة يف االتفاقية وال 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية  كالعهد  ،العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان نصت عليهما وهو 

للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واالتفاقية  ةواتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولي

  ...املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع العمال 

إىل أنــه وبــالنظر إىل مــا تضــمنته اتفاقيــات حقــوق اإلنســان فــإن  نشــري ابتــداء: فرديــةالشــكاوى ال -ب

ــــة علــــى هــــذا النــــوع مــــن  الشــــكاوى، ــــري مــــن التســــميات واملصــــطلحات الــــيت تطلــــق للدالل  هنــــاك الكث

شـيئا واحـدا رغـم االخـتالف يف  تعـين والـيت...، التبليغات، الرسائل، الـدعاوى، التظلمـات،ىكالشكاو 

  .التسمية

                                                             
1

  .10، مرجع سابق، صنظام التقاریر والشكاوي كمثال لحقوق اإلنسان، الحمایة الدولیة آلیـاتأحمد الرشیدي،  
2

 .142إبراھیم علي بدوي الشیخ ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص 
أن أي معاھدة من معاھدات حقوق اإلنسان لیست عقدا بین دولة طرف وأشخاص خاضعین لوالیتھا، ولكنھا معاھدة :شارة إلیھ ھنا ھوما یمكن اإل 3

. ماتھامتعددة األطراف بالمعنى التقلیدي، الذي مؤداه أن جمیع الدول األطراف في المعاھدة لھا مصلحة في امتثال الدول األطراف األخرى اللتزا
ریقة یمكن بصورة قانونیة القول بأن انتھاكات حقوق اإلنسان في دولة طرف ما تھم سائر الدول األطراف بصورة مباشرة، بید أن ھذا وبھذه الط

  .النوع من الشكاوى ال یجوز اللجوء إلیھ إال بخصوص دولتین طرفین أعلنتا أنھما تعترفان باختصاص اللجنة المعنیة في تلقي الشكاوى
اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان باألمم : ،الحقوق المدنیة والسیاسیة15:رقمصحیفة الوقائع  -

 .27، ص2004المتحدة،جنیف،



85 
 

أن يقــوم الفــرد بشــكوى ضــد دولتــه بــدعوى أن هــذه األخــرية تنتهــك  ى األفــرادنعـين بنظــام شــكاو و      

، وتقــدم هــذه الشــكوى إىل تفاقيــة مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنســانحقوقــه املكفولــة لــه مبوجــب أحكــام ا

  .1، وذلك إذا توافرت هلا شروط معينةالرقابة على تنفيذ هذه االتفاقيةاللجنة املكلفة ب

كوى الفرديــة بأ�ــا شــكوى رمسيــة مقدمــة مــن فــرد يــّدعي أن إحــدى الــدول كمــا ميكــن تعريــف الشــ      

األطــراف قـــد انتهكــت حقوقـــه مبوجــب إحـــدى املعاهــدات، وهـــي شــكوى يكـــون لــدى بعـــض هيئـــات 

وجيب أن تكون الدولة الطرف املعنية قد اعرتفـت صـراحة حبـق هيئـة . املعاهدات اختصاص بالنظر فيها

  .2املادة املعنية من املعاهدة بفردية، وذلك بإصدار إعالن مبوجاملعاهدة يف النظر يف الشكاوى ال

األدوات واآلليـــات الـــيت تســـمح �ـــا مـــن أهـــم  - الفرديـــةشـــكاوى نظـــام ال -نظـــام هـــذا ال عتـــربيو      

الدوليــة حلقــوق اإلنســان، حيــث تقــوم بعمليــة الرقابــة واإلشــراف علــى تطبيــق أحكــام هــذه  تاالتفاقيــا

االتفاقيــات جلــان منشــأة خصيصــا لــذلك، كاللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان وجلنــة القضــاء علــى التمييــز 

ال العنصــري وجلنــة مناهضــة التعــذيب واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وجلنــة مجيــع العمــ

كمـــا أشـــري إليـــه يف -فقـــط نؤكـــد علـــى أن العمـــل بنظـــام الشـــكاوى الفرديـــة . املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم

مــن اعــرتاف الدولــة الطـرف وقبوهلــا بــأن جيــري عليهــا بأنــه إجــراء اختيــاري، ال بـد فيــه  -التعريـف أعــاله 

  .العمل �ذا اإلجراء 

  :النقاط التالية ظام الشكاوى يفميكن تلخيص أهم األهداف املتوخاة من ن: أهداف الشكاوى -2

الدوليـة حلقـوق  املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـاتواحلريـات اإلسهام يف تـوفري احلمايـة الالزمـة للحقـوق  -

واحلقيقـة الـيت ينبغــي  .وبالتـايل التجســيد الفعلـي حلقـوق اإلنســان ؛3وإنفاذهـا علــى أرض الواقـع اإلنسـان

أن اتفاقيــــات حقــــوق اإلنســــان يف حــــد ذا�ــــا جــــاءت لرتســــيخ وكفالــــة حقــــوق هنــــا هــــو اإلشــــارة إليهــــا 

اإلنســان، ولــذا فــإن جتســيد احلمايــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان تعــد مــن أكــرب األهــداف املنتظــرة مــن هــذا 

  . النظام

حـق مـن حقـوق اإلنسـان ي حتقيق االنتصاف الفعال من أي خـرق أو انتهـاك ألالسعي إىل ضرورة   -

االتفاقيـات الدوليــة حلقــوق اإلنسـان، خصوصــا مـن خــالل متكــني األفـراد وإتاحــة الفرصــة  الـيت تضــمنتها

بتقـدمي رسـائلهم  هلم بااللتجاء مباشـرة إىل اهليئـات املعنيـة بالرقابـة علـى تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان

  .انتهاكات يتعرضون هلا من طرف دوهلم أيوتبليغا�م عن 
                                                             

   .154إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان اآللیات والقضایا الرئیسیة، مرجع سابق، ص  1
2

 -مقدمة للمعاھدات األساسیة المتعلقة بحقوق اإلنسان وھیئات المعاھدات -، نظام معاھدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة30لوقائع رقمصحیفة ا 
 .51، ص2006مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان،

3
  .32مرجع سابق، صمحمد عبد العظیم سلیمان وآخرون،  
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والــيت متــس بـــأي حــق مــن احلقــوق الـــيت  االنتهاكـــات واخلروقــات احلاصــلةالعمــل علــى منــع وإيقــاف  -

، حيث أن للجنة املعنية بالرقابة على اتفاقيـة مـن اتفاقيـات تضمنتها االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

إصــدار تــدابري مؤقتــة يف احلــاالت العاجلــة الــيت مــن شــأ�ا  ب أن تقــوم -كجهــاز خمــتص-حقــوق اإلنســان

مـن الربوتوكـول االختيـاري  5/1مـا نصـت عليـه املـادة  ومثـال .نات معينة حلقـوق اإلنسـاإيقاف انتهاك

جيـوز للجنـة يف أي  ":  أنـه مـنلقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة التفاقيـة الدوليـة لامللحـق با

الدولــة وقــت بعــد تســلم رســالة مــا وقبــل التوصــل إىل قــرار بشــأن وجاهــة موضــوع الرســالة، أن حتيــل إىل 

، طلبــا بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري مؤقتــة، حســب الطــرف املعنيــة للنظــر، علــى ســبيل االســتعجال

   ."ضحاياهاالقتضاء، لتفادي وقوع ضرر ال ميكن إصالحه على ضحية االنتهاك املدعى أو 

قــوق كــن اعتبــار هــذا اإلجــراء الــذي تقــوم بــه بعــض جلــان الرقابــة علــى تطبيــق اتفاقيــات حميومنــه      

مــن اســتمرار االنتهاكــات  الــيت وضــعت يف ســبيل محايــة األشــخاص بري الوقائيــةامــن قبيــل  التــداإلنســان 

  .اليت يكونون قد تعرضوا هلا

  اإلطار الذي تقدم بموجبه الشكاوى: لفرع الثانيا

ميكن تقسيم اإلطار الذي تقدم فيه الشكاوى إىل نوعني رئيسيني، فهناك شكاوى تقدم يف      

 ،غري التعاهدي، سواء مبوجب إجراءات خاصة أو عن طريق الوكاالت الدولية املتخصصة اإلطار

وهو ما سنتطرق إليه يف  ،وهناك شكاوى تقدم يف اإلطار التعاهدي مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان

  :النقطتني املواليتني

الوكاالت  - مجلس حقوق اإلنسان( الشكاوى المقدمة في اإلطار غير التعاهدي: والأ

  ) المتخصصة

يف اإلطار غري التعاهدي، إما مبوجب اإلجراءات اخلاصة  معمول بهشكاوى ال إن اعتماد نظام     

  أو عن طريق الوكاالت الدولية املتخصصة

مـع أن هـذه اإلجـراءات قـد  :ولجنة مركز المرأة 1إلى لجنة حقوق اإلنسانالشكاوى المقدمة  -1

سواء مع جلنة حقوق اإلنسان اليت حل حملها جملـس حقـوق اإلنسـان أو مـع جلنـة  ،متت يف وقت سابق

  .التذكري �او  ارتأينا اإلشارة إليهاإال أننا ومن منطق البحث العلمي  ،حقوق املرأة

                                                             
. 21/06/1946: وقد اكتمل تشكیلھا في 16/02/1946: بموجب قرار المجلس االجتماعي واالقتصادي بتاریخلقد تم إنشاء لجنة حقوق اإلنسان  1

ومن الصالحیات الموكلة إلیھا وفقا لقرار . 1992عضوا سنة  53وقد مستھا عدة تطورات برفع عدد أعضائھ المرة تلو األخرى إلى أن وصل إلى 
یات والتقاریر للمجلس حول إعالن دولي لحقوق اإلنسان، وكذا تحضیر مشاریع اتفاقیات دولیة وترقیة إنشائھا، ضرورة تقدیم االقتراحات والتوص

  *.الحقوق األساسیة للمواطنین، وحمایة األقلیات، مع محاربة العنصریة وكل أشكال التمییز، وكل ما من شأنھ صیانة وحمایة حقوق اإلنسان
ق اإلنسان في ظل مھام اللجنة الدولیة لحقوق اإلنسان وصالحیات مجلس حقوق اإلنسان، مجلة دفاتر عبد المنعم بن أحمد، اللجنة المعنیة بحقو*

  .278، ص 2011، جانفي 04السیاسة والقانون، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، العدد 
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ــــرار ا�لــــس   وقــــد: فــــي لجنــــة حقــــوق اإلنســــان 1503اإلجــــراء  -أ مسُّــــي �ــــذا االســــم نســــبة إىل ق

. الـذي أنشـأ هـذا اإلجـراء 1970مـايو /أيـار 27املـؤرخ يف ) 48-د( 1503االقتصـادي واالجتمـاعي 

وقـد مت تعـديل هـذا . ويعـد هـذا اإلجـراء أقـدم آليـة لشـكاوى حقـوق اإلنسـان يف منظومـة األمـم املتحـدة

 16املـؤرخ يف  2000/3من قبل ا�لس االقتصادي واالجتمـاعي بـالقرار  2000اإلجراء كثرياً يف عام 

، لزيادة كفاءة اإلجـراء وتسـهيل احلـوار مـع احلكومـات املعنيـة وإتاحـة مناقشـة أكثـر فائـدة 2000جوان 

  .1يف املراحل األخرية من اإلجراء

يــــة فحــــص األمنــــاط بوال) الســــابقة(ُعِهــــد إىل جلنــــة حقــــوق اإلنســــان  1503ومبوجــــب اإلجــــراء   

. املســتمرة مــن االنتهاكــات اجلســيمة واملوثَّقــة حلقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية يف أي بلــد يف العــامل

األفـــراد تـــّدعي وقوعهـــا ضـــحية ملثـــل هـــذه االنتهاكـــات حلقـــوق ميكـــن ألي فـــرد أو جمموعـــة مـــن حيـــث 

لــديهم معرفــة مباشــرة  اإلنسـان أن تقــدِّم شــكوى، كمــا ميكــن ألي شــخص آخـر أو جمموعــة أخــرى ممــن

  .وموثوقة �ذه االنتهاكات تقدمي هذه الشكوى

وبعكــس البالغــات . يشــمل مجيــع حقــوق اإلنســان يف مجيــع البلــدان 1503اإلجــراء احلقيقــة أن و      

الفردية يف إطار هيئات املعاهدات أو البالغات مبوجب اإلجراءات اخلاصة ال ترتبط البالغات مبوجـب 

كمـا أنـه . التزامات املعاهدة من جانب البلد املعين أو وجود واليـة إجـراء خـاص بقبول 1503اإلجراء 

كما ال وهو ال يعـوِّض الضـحية املزعومـة،. أي بلد يتناول حاالت وأمناط انتهاكات حقوق اإلنسان يف

اإلجــراء ســّري هــذا ومــن املهــم باإلضــافة إىل ذلــك مالحظــة أن . يســعى إىل إنصــاف احلــاالت الفرديــة

      .2بأكمله

قـد اضـطلع  -الـذي حـل حمـل جلنـة حقـوق اإلنسـان -فإن جملس حقوق اإلنسان اجلديد ولإلشارة     

كمــا ســيقوم إذا لــزم األمــر بتحســينه وترشــيده يف وســيقوم باستعراضــه،   1503باملســؤولية عــن اإلجــراء 

                                                             
1

دلیل للمنظمات غیر الحكومیة الخاص بالعمل مع  ، تقدیم شكوى عن انتھاكات حقوق اإلنسان، الفصل السابع،HR/PUB/06/10 :مستند رقم 
  .111-110مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، ص

  :1503إلى أن اإلجراءو یمكن اإلشارة  2
أي انتھاك لحقوق اإلنسان یندرج في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ ولیس من الضروري أن تكون الدولة طرفاً في المعاھدة  یمكن أن یتناول -

  ؛1503لتقدیم شكوى ضدھا بموجب اإلجراء 
  یمكن تقدیم الشكاوى ضد أي بلد؛ -
م الضحیة الشكوى أو یقدمھا أي شخص یعمل نیابة عن الضحیة وال یتطلب ذلك بالضرورة موافقة مكتوبة من الضحیة؛ -   تقدِّ
قة في آلی -   .ات الشكاوى األخرىتتسم معاییر قبول الشكاوى عموماً بأنھا أقل صرامة عن المعاییر المطبَّ

  :الحدود المحتملة
  قد یكون اإلجراء طویالً نظراً ألن الشكوى تمر بعدة مراحل من الدراسة؛ -
  ال توجد أحكام تنص على تدابیر مؤقتة عاجلة للحمایة؛ -
  ت فردیة؛یجب أن تشیر البالغات عموماً إلى انتھاكات حقوق اإلنسان التي تؤّثر على عدد كبیر من األشخاص ولیس حاال -
  بالقرارات المتخذة في مختلف مراحل العملیة؛) كاتبي البالغات(ال یتم إبالغ مقدمي الشكاوى  -
  *.بحالة حقوق اإلنسان في بلد ما قد ال یجذب ھذا اإلجراء، بسبب سریتھ، اھتماماً عاماً  -
 .112ص، تقدیم شكوى عن انتھاكات حقوق اإلنسان، مرجع نفسھ، HR/PUB/06/10 :مستند رقم*
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طلـــب جملــس حقـــوق اإلنســان يف مقـــرره �ــذا اخلصـــوص فقــد و  .األوىل دورتـــهغضــون ســنة بعـــد انعقــاد 

ــــه الــــيت مــــدَّدها بصــــفة اســــتثنائية ملــــدة ســــنة  15031اســــتمرار اإلجــــراء  2006/102 مــــع تنفيــــذ واليت

  .2واحدة

ويرمي إجراء جلنة مركز املرأة إىل حتديد االجتاهـات واألمنـاط :3إجراء اللجنة المعنية بمركز المرأة -ب

إطــاره تنظــر اللجنــة يف شــكاوى ســرية وغــري ســرية تتعلــق مبركــز املــرأة، العامليــة املتعلقــة حبقــوق املــرأة، ويف 

  .4والغرض الرئيسي من ذلك هو توفري اخلري املباشر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

  الدولية المتخصصة تالشكاوى المقدمة في إطار الوكاال -2

اإلنســـان عـــن طريـــق نظـــام دورهـــا يف الرقابـــة علـــى حقــوق  لقــد كـــان للوكـــاالت الدوليـــة املتخصصــة     

  .الدولية وكذا منظمة اليونسكوالشكاوى، كما هو الشأن مع منظمة العمل 

ــة العمـــل -أ أن ملنظمـــات  إىل 25و 24 مادتيـــهنـــص دســـتور املنظمـــة يف  لقـــد :علـــى مســـتوى منظمـ

إدعاء، بأن أحد األعضـاء مل ينفـذ بطريقـة  5العمال وأرباب األعمال أن تقدم إىل مكتب العمل الدويل

مرضية االتفاقية اليت انضـم إليهـا، وميكـن إرسـال هـذا اإلدعـاء مـن قبـل املنظمـة إىل الدولـة املعنيـة، والـيت 

من حقها توضيح وجهة نظرها �ذا اخلصوص، ويف حـال مل تفعـل الدولـة ذلـك خـالل فـرتة معقولـة، أو 

                                                             
1

، "البناء المؤسسي: مجلس حقوق اإلنسان"، بعنوان 2007یونیو  18الصادر في  1/ 5تأسس إجراء شكاوي مجلس حقوق اإلنسان بالقرار رقم  
ت جزء من العالم وتح أي، في التبلیغ عن األنماط الثابتة النتھاكات حقوق اإلنسان والحریات األساسیة التي تحدث في 1503لیحل محل اإلجراء 

  .أي ظرف من الظروف
، یقومان بالنظر في "فریق العمل المعني بالمواقف "، و"فریق العمل المعني بالبالغات : "یضم إجراء شكاوي مجلس حقوق اإلنسان فریقي عمل

بالمراسالت، مع األمانة یقوم رئیس الفریق المعني . المراسالت، ولفت نظر المجلس ألنماط االنتھاكات الثابتة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة
لبالغات العامة، باستبعاد البالغات مجھولة المصدر أو التي لیس لھا أساس من الصحة، استناداً إلى معاییر القبول المحددة، وبعدھا یتم إحالة ا

  .المقبولة في الفحص األولي إلى الدولة المعنیة للحصول على ردھا بشأن إدعاءات االنتھاكات
یتولون العمل لمدة (ل المعني بالبالغات من خمس خبراء رفیعي المستوى من أعضاء اللجنة االستشاریة لمجلس حقوق اإلنسان یتألف فریق العم

، ویمثل أعضاءه المناطق الجغرافیة الخمسة بالعالم، ویلتقي مرتین في العام لمدة خمسة أیام للنظر في )ثالث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة
مسألة قبولھا، بما في ذلك تحدید ما إذا كان البالغ وحده، أو بمعیة بالغات أخرى یكشف عن وجود نمط متكرر ومشھود من  البالغات وتقییم

  . انتھاكات حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، ثم یحیل كافة البالغات المقبولة لفریق العمل المعني بالمواقف
ء تعینھم الخمس مجموعات جغرافیة الممثلة بالدول أعضاء المجلس، لمدة عام واحد قابلة یتألف فریق العمل المعني بالمواقف من خمس خبرا
للنظر في البالغات المحالة إلیھ من فریق العمل المعني بالبالغات، وردود الدولة محل  أیامللتجدید مرة واحدة، ویلتقي مرتین سنویاً لمدة خمسة 

  . ت، وكذلك موقف المجلس من المسألة بموجب إجراء الشكاويالبالغ، وتوصیات فریق العمل المعني بالبالغا
المعلومات والتوصیات المقدمة لھ من فریق العمل المعني بالبالغات، تقریراً لمجلس حقوق    ثم یقدم فریق العمل المعني بالمواقف استناداً على

  . ساسیة في جمیع أنحاء العالم، یوصي فیھ المجلس بالتحرك المناسباإلنسان عن األنماط الثابتة والمتكررة النتھاكات حقوق اإلنسان والحریات األ
  . **یعتمد األمر في األساس على مجلس حقوق اإلنسان في اتخاذ قرار إزاء أیاً من المواقف المقدمة لھ

 2011-12-05:یوم  http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=20312تقدیم الشكاوي آللیات األمم المتحدة **
2

 .112-111المرجع نفسھ، ص 
وحددت مھامھا بإعداد  21/06/1946في ) 11(أنشئت اللجنة الخاصة بمركز المرأة بمقتضى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم 3

المدنیة واالقتصادیة واالجتماعیة المجلس االقتصادي واالجتماعي عن النھوض بحقوق المرأة في المجاالت السیاسیة و توصیات وتقاریر ترفع إلى
وقد اسھمت ھذه اللجنة في صیاغة أھم . والثقافیة، ورفع التوصیات بشأن المشاكل العاجلة التي تستدعي انتباھا فوریا في میدان حقوق المرأة

 .234-233ع سابق، صلمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرج. الصكوك الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة والقضاء على التمییز ضدھا
 .31، ص2006، إجراءات الشكوى، مركز حقوق اإلنسان، مكتب األمم المتحدة، جنیف، سویسرا، 7صحیفة الوقائع رقم  4
5

ھو یمثل األمانة الدائمة   وكوكالة مستقلة عن ھیئة األمم  1919سنة ) Le bureau international du travail(مكتب العمل الدوليلقد أنشئ  
 .لمنظمة العمل الدولیة

- Arlette Heymann-Doat et Gwenaëlle Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, E.J.A, Paris, 8ème édition, 2005, p149.  
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�لــس إدارة مكتــب العمــل الــدويل نشــر اإلدعــاء أو اإلجابــة الــيت فعلتــه ولكــن بطريقــة غــري مقنعــة، كــان 

  .متت خبصوصه

، فإنـه حيـق لدولـة عضـو أن تقـدم شـكوى ضـد دولـة عضـو )36-26املـواد(وفقا لدستور منظمة العملو 

أخــرى ال تنفــذ بطريقــة مرضــية اتفاقيــة صــدقت عليهــا كلتــا الــدولتني، وميكــن تقــدمي الشــكوى أيضــا مــن 

و�لــس اإلدارة أن . ، أو بنـاء علـى شـكوى منـدوب يف املـؤمتر، سـواء مـن تلقـاء نفســهقبـل جملـس اإلدارة

يرسـل الشـكوى للحكومــة املعنيـة، كمـا ميكنــه تشـكيل جلنـة حتقيــق لبحـث الشـكوى وتقــدمي تقريـر عنهــا 

وعلـــى الدولـــة املعنيـــة توضـــيح . متضـــمنا توصـــيات  خبصـــوص مـــا جيـــب اختـــاذه لرتضـــية الدولـــة الشـــاكية

يف مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر بإخطــار موجــه للمــدير  -ول توصــيات اللجنــة مــن عدمــهبقبــ -موقفهــا

  ...1العام ملكتب العمل الدويل

أحـــال  1984و  1961شـــكوى إىل املنظمـــة يف الفـــرتة بـــني  14ويف هـــذا الصـــدد فقـــد مت تقـــدمي      

  .262 املادةإىل جلان التحقيق مبوجب  منها 7جملس اإلدارة 

الشــكاوى الــيت تتلقاهــا منظمــة اليونســكو املتعلقــة حبقــوق  إن: علــى مســتوى منظمــة اليونســكو -ب

بعــد  -ترفــع لــه-يــتم حبثهــا مــن قبــل جلنــة مــن ا�لــس هنــفإاإلنســان والــيت تــدخل يف نطــاق اختصاصــها، 

  .19673ا�لس التنفيذي منذ عام  وفقا ملا قررهتلقي مالحظات الدولة املعنية 

ـــــث أنـــــه حيـــــق لألفـــــراد ولإلشـــــا        ـــــة عضـــــو، حي رة فـــــإن الشـــــكوى ميكـــــن أن توجـــــه ضـــــد كـــــل دول

ـــــة أن توجـــــه ملنظمـــــة اليونســـــكو شـــــكاوى تتعلـــــق ) رســـــائل(وللمجموعـــــات وللمنظمـــــات غـــــري احلكومي

بانتهاكــات حقــوق اإلنســان، ســواء كــان حمــررو الرســائل هــم أنفســهم ضــحايا أو أ�ــم علمــوا باالنتهــاك 

فقـط نشـري هنـا إىل أن . مصـادر ذات مصـداقيةمن بصورة موثقة و  كتهاوتوفر لديهم كل ما يتعلق باالن

والكتاب والصـحفيون واملثقفـون،  ناملكفولني هنا من اليونسكو هم املعلمون والطلبة والباحثون والفنانو 

والــذين يتبعــون حبكــم وظيفــتهم ميــادين اختصــاص اليونســكو، أو ألي شــخص آخــر حــرم مــن ممارســة 

  .4حق من احلقوق اليت �تم �ا اليونسكو

عضـوا بدراســة  30 مـنوالتوصـيات التابعـة للمجلــس التنفيـذي والـيت تتكـون  تتقـوم جلنـة االتفاقيـا     

 -)يف الربيـع واخلريـف( مرتني يف السنة مبناسبة انعقاد دورات ا�لـس التنفيـذيحيث جتتمع  -الشكوى

                                                             
  .225-224أحمد أبو الفاء، مرجع سابق،ص 1
  .172خلفة نادیة، مرجع سابق، ص 2
  .209أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق،ص 3
4

التعاون بوجمعة غشیر،آلیات األمم المتحدة لحمایة حقوق اإلنسان، الدلیل العربي حول حقوق اإلنسان والتنمیة، المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان ب 
، 1بي، طمع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في إطار المشروع اإلقلیمي والتنمیة البشریة في العالم العر

  . 272-271، ص2005
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أن تكـون موقعـة، مؤسسـة، �ـا :وتتم دراسة الشكوى من الناحية الشكلية بتوفر مجلة من الشروط منها

عناصر أدلة مقنعـة، خاليـة مـن الكلمـات النابيـة، ال تشـكل تعسـفا يف اسـتعمال احلـق يف هـذا اإلجـراء، 

وبعـد قبـول ...ال تُبىن علـى معلومـات أورد�ـا وسـائل اإلعـالم، كمـا جيـب أن تقـدم يف أجـل معقـولوأن 

ــــة لتقــــدمي  الشــــكوى يــــتم دراســــتها مــــن الناحيــــة املوضــــوعية، وذلــــك باســــتدعاء ممثلــــي احلكومــــات املعني

ــــة ــــرد علــــى األســــئلة الــــيت يطرحهــــا أعضــــاء اللجن واجتماعــــات اللجنــــة ســــرية و�ــــدف . معلومــــات أو لل

ســاس إىل حـــل املشـــاكل وديـــا يف إطـــار مـــن التفــاهم والتعـــاون واحلـــوار واملصـــاحلة؛ ويف األخـــري تقـــوم باأل

اللجنة بتبليغ قرارا�ـا للشـاكي والدولـة املعنيـة، وهـي قـرارات غـري قابلـة لالسـتئناف، لكـن اللجنـة ميكنهـا 

  .1أن تعيد دراسة شكوى إذا وصلتها معلومات مكملة أو عناصر جديدة

  : الدولية تاوى المقدمة بموجب االتفاقياالشك: ثانيا

هذه إن الشكاوى املقدمة مبوجب االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان عديدة، سواء أكانت      

، واحلقيقة أن مربمة على مستوى منظمة األمم املتحدة أو على مستوى املنظمات اإلقليميةاالتفاقيات 

كآلية من آليات التطبيق الدويل، لذا   -نظام الشكاوى -موضوع حبثنا يتعلق يف أساسه �ذا النظام 

  .ارتأيت أن أتطرق ابتداء لالتفاقيات اليت نصت على العمل �ذا اإلجراء

ة يف إطـــار األمــــم إن اتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان املربمـــ: علـــى مســـتوى منظمـــة األمـــم المتحــــدة -1

ى كأحـد اآلليــات اهلامــة بغيــة علـى نظــام الشــكاو  -كمـا ســبق اإلشــارة إىل ذلــك  -املتحـدة، قــد نصــت 

شــكاوى شــكاوى الــدول و  -أن الشــكاوى نوعــانالتطبيــق الــدويل هلــذه االتفاقيــات، وانطالقــا مــن كــون 

  :االتفاقيات اليت تنص على كل من شكاوى الدول وشكاوى األفرادالتمييز بني فإنه جيب  -األفراد

   :اإلجراء، وهي، فإن هناك اتفاقيات معينة تأخذ �ذا بخصوص شكاوى الدول - أ

اليت تعد أول اتفاقية تأخذ �ذا  -  :االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري -

جاعلة اختصاصه إجباريا، تلتزم به مجيع الدول األطراف مبجرد تصديقها أو انضمامها  –النظام 

  .112لالتفاقية طبقا للمادة 

  .3العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية -

                                                             
  .272المرجع نفسھ، ص 1
2 

إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى ال :" من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري من أنھ 11لقد ورد في المادة 
  ...".تضع أحكام ھذه االتفاقیة موضع التنفیذ، كان لھا أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك 

3 
بمقتضى أحكام ھذه لكل دولة طرف في ھذا العھد أن تعلن في أي حین،  :"أن من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 41فقد ورد في المادة
 التي دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتھتنطوي على إدعاء  ودراسة بالغات  استالمباختصاص اللجنة في  المادة، أنھا تعترف

فیھ تعترف  اإعالنطرف أصدرت  إذا صدرت عن دولة إال بموجب ھذه المادة استالم ودراسة البالغات المقدمة  وال یجوزھذا العھد، یرتبھا علیھا 
  ..."، وال یجوز أن تستلم اللجنة أي بالغ یھم دولة طرفا لم تصدر اإلعالن المذكور، باختصاص اللجنة فیما یخصھا 
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أو املهينة طبقا  ةاالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنساني -

  . 1منها 21للمادة 

   .2االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -

  .3منها 32يع األشخاص من االختفاء القسري وفقا للمادة االتفاقية الدولية حلماية مج -

 لسنةالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجب الربوتوكول االختياري -

  .  105 مادتهيف 20084

الثالث، الذي مل يفتح التوقيع عليه إال سنة  االختياري الربوتوكول حقوق الطفل مبقتضىاتفاقية  -

2012 .  

إذا كانت االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز وما ميكن اإلشارة إليه هنا هو أنه      

العنصري جتعل من هذا النظام بأنه إجباري فإن اللجان األخرى املعنية بتلقي شكاوى الدول كاللجنة 

لقي شكاوى الدول إال إذا املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وغريمها، فإنه ال حيق هلم ت

اعرتفت هذه الدول األطراف وأعلنت صراحة عن اعرتافها باختصاص اللجنة املعنية يف استالم ودراسة 

  . هذه الشكاوى، أي أن األمر اختياري

بتقدمي الشكاوى تسمح  اليت دولية حلقوق اإلنسانالعاهدات امل إن ،فرادبخصوص شكاوى األ - أ

  :الفردية وهي

  .6الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبوجب بروتوكوله االختياري األولالعهد  -

                                                             
ألیة دولة طرف  :"أنھ على أو المھینة ةالتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیا من 21تنص المادة  1

دولة  في ھذه االتفاقیة، أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة، أنھا تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بالغات تفید أن دولة طرفا تدعي بأن
إال في حالة تقدیمھا ...  طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة في أن تنظر في تلك البالغات، وال یجوز تسلم البالغات والنظر فیھا

 ...".  من دولة طرف أعلنت اعترافھا باختصاص اللجنة 
ألي دولة طرف في ھذه االتفاقیة أن : " من االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم من أنھ76لقد ورد في المادة  2

اص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فیھا دولة طرف أن دولة طرفا أخرى ال تفي تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة أنھا تعترف باختص
 ". بالتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة

یجوز ألي دولة طرف في ھذه االتفاقیة، أن : "من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري، على أنھ 32لقد ورد في المادة  3
اللجنة بتلقي وبحث بالغات تزعم دولة طرف بموجبھا أن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتھا بموجب  صت، اعترافھا باختصاتعلن في أي وق

 ".ھذه االتفاقیة، وال تقبل اللجنة أي بالغ یتعلق بدولة طرف لم تصدر ھذا اإلعالن، وال أي بالغ تقدمھ دولة طرف لم تصدر ھذا اإلعالن
لجنة الحقوق  تشجع  -واستنادا إلى تقریر تجمیع المعلومات المعد من المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان -  2010ھ في سنة تجدر اإلشارة إلى أن 4

الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة الجزائر على إمكانیة   االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة المعنیة باإلشراف على العھد الدولي للحقوق
  *.ى البروتوكول االختیاري الملحق بالعھد سالف الذكرالتصدیق عل

حول  تجمیع المعلومات المعد من المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسانالمتعلق ب  A/HRC/WG.6/13/DZA/2مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة*
  .04، ص2012الجزائر، لسنة

5 
 ھذا في طرف دولة ألي: " االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأنھ  قولي للحقومن البروتوكول االختیاري الملحق بالعھد الد 10تنص المادة 

 ال طرًفا أخرى دولة أن طرف دولة فیھا تدعي رسائل تلقي في اللجنة باختصاص تعترف انھأ ذه المادة  ه بموجب وقت أي في تعلن أن البروتوكول
 دولة من ُ◌قدمت إذا إال فیھا والنظر المادة ھذه بموجب الرسائل الموجھة تلقي یجوز وال .الرسائل ھذه في والنظر العھد، بموجب اتھبالتزاما تفي

  ..."اإلعالن ھذا ُتصدر لم بدولة طرف تعلقت إذا رسالة أیة اللجنة تتلقى وال . ابھ یتعلق ما في اللجنة باختصاص فیھ إعالناً تعترف أصدرت طرف
6

تعترف كل دولة طرف في : " تنص المادة األولى من البروتوكول االختیاري األول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ 
رف العھد، تصبح طرفا في ھذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الداخلین في والیة تلك الدولة الط

وال یجوز للجنة استالم أي رسالة تتعلق بأیة دولة طرف . لذین یدعون أنھم ضحایا أي انتھاك من جانبھا ألي حق من الحقوق المقررة في العھدوا
 ". في العھد ال تكون طرفا في ھذا البروتوكول
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اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة  -

  .221مبوجب املادة 

  .2هلا االختياريلقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبوجب بروتوكو الدولية  تفاقيةاال -

  .143االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مبوجب املادة  -

  . 774االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مبوجب املادة  -

  .6امللحق �ذا العهد 5العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مبوجب الربوتوكول -

  .الثالث االختياري الربوتوكول حقوق الطفل مبقتضىاتفاقية  -

  .31اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري مبوجب املادة  -

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبوجب الربوتوكول امللحق باالتفاقيةمحاية اتفاقية  -

اخلاصة حبقوق اإلنسان  كثريا من االتفاقيات اإلقليميةإن  : على مستوى المنظمات اإلقليمية -2

قد نصت على نظام الشكاوى كآلية تطبيق دويل، وذلك ملتابعة مدى التزام األطراف املتعاقدة 

لتعهدا�ا وبالتايل احرتام احلقوق املنصوص عليها يف املعاهدة، وقد أوكلت مهمة ذلك ألجهزة رقابية 

وهذه األجهزة الرقابية املعنية منها ماهو . ا يلحقها من بروتوكوالتتنشأ مبقتضى املعاهدة أو م

  ).جلان الرقابة( كاحملكمتني األوربية واألمريكية حلقوق اإلنسان مثال، ومنه ماهو شبه قضائي  - قضائي

، حيث مت اعتماد هذا النظام يف االتفاقية األوربية حلقوق في النظام األوربي لحقوق اإلنسان -أ

أي قبل نفاذ  - 1998وقد كانت اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل اإلنسان، 

، ولكن بإلغاء اللجنة 7كجهاز شبه قضائي  -تلقي الشكاوى -تُعىن �ذا اإلجراء -11الربوتوكول 
                                                             

تفاقیة أن تعلن في أي وقت أنھا تعترف بمقتضى یجوز ألیة دولة طرف في ھذه اال: " من اتفاقیة مناھضة التعذیب، على أنھ 22/1تنص المادة  1
النتھاك ھذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نیابة عن أفراد یخضعون لوالیتھا القانونیة ویدعون أنھم ضحایا 

  ". طرف في االتفاقیة لم تصدر مثل ھذا اإلعالن وال یجوز للجنة أن تتسلم ألي بالغ إذا كان یتصل بدولة. دولة طرف في أحكام االتفاقیة
تعترف الدولة الطرف في ھذا : " من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة  القضاء على جمیع أشكال التمییز المرأة على أنھ 01تنص المادة  2

. والنظر فیھا 2فیما یتعلق بالرسائل المقدمة وفقا للمادة") اللجنة("باختصاص لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة ") الدولة الطرف("البروتوكول
یجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نیابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعین لوالیة دولة طرف : " تنص على أنھ 2ولإلشارة فإن المادة 

  ..".ویدعون أنھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف ألي من الحقوق المحددة في االتفاقیة
ألیة دولة طرف أن تعلن في أي حین أنھا تعترف : " على أنھ االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  من 14/1تنص النادة 3

یدعون أنھم  باختصاص اللجنة في استالم ودراسة الرسائل المقدمة من األفراد أو من جماعات األفراد الداخلین في والیة ھذه الدولة الطرف والذین
وال یجوز للجنة قبول استالم أیة رسالة تتعلق بأیة دولة طرف لم . ضحایا أي انتھاك من جانبھا ألي حق من ھذه الحقوق المقررة في ھذه االتفاقیة

  ".تصدر مثل ھذا اإلعالن
یجوز ألیة دولة طرف في ھذه : " على أنھ سرھماالتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أمن  77/1لقد ورد في المادة  4

راد االتفاقیة أن تعلن في أي وقت أنھا تعترف بموجب ھذه المادة باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نیابة عن أف
وال تتلقى . نتھاك من قبل تلك الدولة الطرفیخضعون لوالیتھا ویدعون أن حقوقھم الفردیة المقررة بموجب أحكام ھذه االتفاقیة قد تعرضت ال

 ".لم تصدر ھذا اإلعالن اللجنة أیة رسالة، إذا كانت تتصل بدولة طرف
5

 .2009والذي فتح باب التوقیع علیھ سنة 2008لقد تم اعتماد ھذا البروتوكول من مجلس حقوق اإلنسان سنة   
 في اللجنة البروتوكول، باختصاص ھذا في طرًفا تصبح العھد، في طرف دولة كل تعترف - 1: " تنص المادة األولى من ھذا البروتوكول على أنھ 6

طرًفا  تكون ال العھد في طرف دولة بأیة یتعلق بالغ أي تلّقي للجنة یجوز ال -2.البروتوكول ھذا أحكام علیھ تنص لما وفًقا فیھا والنظر البالغات تلقي
 ".البروتوكول ھذا في

7
یجوز للجنة أن تتلقى الشكاوى المرسلة إلى السكرتیر العام لمجلس أوربا من : " من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان، على أنھ  25تنص المادة  

 أي شخص، أو المنظمات غیر الحكومیة، أو من مجموعات األفراد، بأنھم ضحایا انتھاك الحقوق الموضحة بھذه المعاھدة، من جانب أحد األطراف
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بقيت احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان اجلهة الوحيدة املخول هلا القيام �ذا الدور كجهاز قضائي مهم 

  .1قوم بالرقابة علة تطبيق االتفاقية وفق إجراءات دقيقة كما سنرى ذلك الحقاي

وفضال عن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، فإن امليثاق االجتماعي األوريب ومبوجب الربوتوكول      

قد نص على  01/07/1998، والذي دخل حيز النفاذ يف 22/05/1995:اإلضايف املعتمد بتاريخ

نظام الشكاوى اجلماعية، وقد أوكل مهمة تلقي الشكاوى للجنة األوربية للحقوق االجتماعية، واليت 

  .2حلت حمل جلنة اخلرباء املستقلني

إن اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان وتطبيقا ألحكام :النظام األمريكي لحقوق اإلنسان -ب

كما حيق هلا تلقي شكاوى ،  45الدول مبوجب املادة االتفاقية األمريكية، هلا أن تتلقى شكاوى 

من  13كما أنه ميكن هلذه اللجنة تلقي الشكاوى وااللتماسات الصادرة وفقا للمادة . األفراد

، واليت دخلت حيز 1993 سنة، الصادرة 3االتفاقية األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص

األمريكية حلقوق اإلنسان أن تتلقى الشكاوى طبقا ، كما للجنة 28/03/1996:النفاذ بتاريخ

، 1994 سنةمنع واستئصال العنف ضد النساء واملعاقبة عليه، املعتمدة  نلالتفاقية األمريكية بشأ

  .1995 سنةواليت دخلت حيز النفاذ 

كجهاز -أما اجلهاز الثاين املخول بتلقي الشكاوى فهو احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان      

يشتمل كل القضايا املتعلقة بتفسري أو تنفيذ هذه االتفاقية، بشرط أن تعرتف  -ائي مستقل ملزمقض

أما  .4الدول األطراف �ذا االختصاص، سواء أكان بإعالن خاص أو عن طريق اتفاق خاص

فهم الدول األطراف  -61وفقا للمادة  - األطراف الذين حيق هلم رفع قضية أمام احملكمة األمريكية

  .االتفاقية األمريكية وكذا اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسانيف 

                                                                                                                                                                                              
تعاقدة، بشرط أن یكون ھذا الطرف السامي المتعاقد، الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافھ باختصاص اللجنة في تلقي ھذه السامیة الم

  ..."الشكاوى
  :الغرض من وجود المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان تحقیق نوعین من األھداف، ھدف عام وأخرى وظیفیة  1

1-Objectif général=  Examiner les Plaintes de Violation de la CEDH. 
2- Fonctions           =      a)- Plaintes entre les Etats, Obligatoire (Article 33 de la CEDH). 
                                         b)- Plaintes individuelles, Obligatoire (Article 34 de la CEDH). 
                                         c)- Enquête ( de la contexte des plaintes individuelles uniquement, c'est une étape.  
                                               facultative de la procédure)*.  

Camille Giffard, op, cit, p114.  *  
  .309وسى، مرجع سابق، صمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الم 2
3

ألغراض ھذه االتفاقیة تخضع  معالجة االلتماسات أو : " على أنھ االتفاقیة األمریكیة بشأن االختفاء القسري لألشخاصمن  13تنص المادة 
اقیة األمریكیة لحقوق التبلیغات التي تقدم إلى اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان وتزعم باختفاء قسري ألشخاص لإلجراءات المذكورة في االتف

بما  -نساناإلنسان ، والنظام األساسي ولوائح اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان، والنظام األساسي وقواعد اإلجراءات للمحكمة األمریكیة لحقوق اإل
  ".قي ذلك األحكام الخاصة بالتدابیر الوقائیة

4
  .من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان 3ف62ُینظر المادة  
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وباعتبار أن له جهازين للرقابة على تطبيق  أما الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب - ج

من  491 املادةأحكامه، فيمكن للجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان أن تتلقى شكاوى الدول مبقتضى 

أما اجلهاز الثاين الذي له حق تلقي .552األفراد مبوجب املادة  ىامليثاق، وهلا أن تتلقى شكاو 

الشكاوى فهي احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان املنشأة مبقتضى الربوتوكول اإلضايف امللحق بامليثاق 

  .2003، والذي دخل حيز النفاذ يف 1998 جواناإلفريقي يف 

فإنه وحلد اآلن يغيب فيه نظام الشكاوى، فال يكون  الميثاق العربي لحقوق اإلنسانأما      

للدول وال لألفراد حق التقدم بالشكاوى، األمر الذي جيعله بعيدا عن كل من النظام األوريب 

بقي العالقة حمدودة بني واألمريكي واإلفريقي الذين تبنوا هذا اإلجراء يف النصوص اإلقليمية، وهو ما يُ 

ل آلية احلماية منقوصة، بل ومبتورة يف شقها القضائي، حيث يبقى وهو ما جيع...اللجنة والدول

امليثاق العريب الوثيقة الوحيدة اليت مل تتضمن إنشاء حمكمة تسهر على احرتام تنفيذ احلقوق الواردة 

  .3فيه، ومتكني األفراد من االلتجاء إليها بغية االنتصاف من االنتهاكات اليت يتعرضون هلا يف دوهلم

إعداده يف املعهد الذي مت العريب والشعب يف الوطن  حقوق اإلنسانميثاق مشروع العلم أن مع      

اخلرباء العرب يف ديسمرب بعض من  الدويل للدراسات العليا يف العلوم اجلنائية يف سرياكوزا بإيطاليا

جيري انتخا�م من  ،قضاة 07تتكون من  ،4عربية حلقوق اإلنسان ةقد نص على حمكم  1986

بات احملامني شخصا ثالثا اقائمة من األشخاص الذين ترشح كل دولة شخصني منهم وترشح نق

 06ق االقرتاع السري، لوالية مد�ا يوجيري انتخاب القضاة من بني أوالئك املرتشحني عن طر . منهم

  .مل ير النورإال أن هذا املشروع . 5سنوات قابلة للتجديد

  

  

  

  
                                                             

1
یجوز ألي دولة طرف من ھذا المیثاق، إذا رأت أن دولة :"...أنھاإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب على من المیثاق  49ورد في المادة  لقد 

  "المعنیةحدة اإلفریقیة والدولة فیھ قد انتھكت أحكامھ أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجیھ رسالة إلى رئیسھا واألمین العام لمنظمة الو فأخرى طر
یقوم أمین اللجنة فبل انعقاد كل دورة بوضع قائمة المراسالت الواردة من غیر الدول األطراف : " من المیثاق اإلفریقي على أنھ  55تنص المادة 2

اء على طلب األغلبیة وتنظر اللجنة في ھذه المراسالت بن. في المیثاق ویقدمھا إلى أعضاء اللجنة الذین یجوز لھم طلب االطالع علیھا والنظر فیھا
  ".االمطلقة ألعضائھ

حقوق إنسان إقلیمي، مجلة الجنان لحقوق اإلنسان،جامعة الجنان،  نسامیة بوروبة، إسھام المیثاق العربي لحقوق اإلنسان في تكوین قانو 3

  .57، ص2012، سنة  3طرایلس، بیروت، العدد
4

دراسة في خلفیتھ ومضمونھ وأثره على األمن القومي والنظم السیاسیة في الوطن  -نإبراھیم علي بدوي الشیخ، المیثاق العربي لحقوق اإلنسا 
 .86، ص2004دار النھضة العربیة، الفاھرة،  -العربي

5
 .  1986مشروع میثاق حقوق اإلنسان والشعب في الوطن العربي لسنة  من 56و 55المادتان  
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 :خالصة

يكتسي التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان أمهية خاصة، كونه يقوم على جمموعة من      

اإلجراءات واآلليات الرقابية املهمة يف سبيل تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان على أرض الواقع، حيث 

ليت تعهدت ومن خالل هذه اآلليات واإلجراءات تتم متابعة مدى تنفيذ الدول األطراف اللتزاما�ا ا

�ا طواعية ومن دون إكراه، وذلك بعد تصديقها أو انضمامها لالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق 

حقوق اإلنسان واجبا قانونيا تتحمله كل دولة جتاه  ومن مثة يصبح االلتزام الدويل باحرتام .اإلنسان

مة بكفالة احرتام وتطبيق حقوق ا�تمع الدويل، فيتعني عليها يف هذا الشأن اختاذ كل اإلجراءات الالز 

اإلنسان وحرياته األساسية، وامتناعها عن كل ما من شأنه تعطيل هذا اهلدف، ويكون للمجتمع 

  .الدويل سلطة إجبارها على ذلك

واحلقيقة أن هذه اآلليات واإلجراءات جاءت بعد التطور اهلائل الذي مس موضوع حقوق      

كذا آليات وإجراءات إال بعد خماض عسري ونضاالت طويلة حيث مل يتم التوصل إىل ه. اإلنسان

وكان فيها البناء تراكميا تطور شيئا فشيئا، انطالقا من امتداداته وجذوره الفلسفية . خاضتها البشرية

ويف خمتلف احلضارات السابقة ويف خمتلف الشرع والوثائق  ،والدينية يف عصر ما قبل التنظيم الدويل

ىل عصر التنظيم الدويل وما متخض عنه من اهتمام بالغ حبقوق اإلنسان، واإلعالنات، وصوال إ

  .والسعي إلجياد آليات من شأ�ا اإلسهام يف محاية حقوق اإلنسان

و�ذا اخلصوص فقد كان للحرب العاملية الثانية مبا خلفته من دمار وجرائم وخروقات جسيمة      

حيث تشكلت بعدها مباشرة ...على حقوق اإلنسان، حلقوق اإلنسان، بل وللبيئة واحليوان أثر بارز

منظمة األمم املتحدة، اليت تعد منعرجا حامسا ونقطة حتول بارزة يف تطور حقوق اإلنسان، ال مبا حواه 

ميثاقها من مبادئ وقواعد داعية لتعزيز واحرتام حقوق اإلنسان وكفالة احلماية الالزمة هلا فحسب، 

  .ها من إعالنات واتفاقيات ومواثيقوإمنا مبا مت  إصداره يف كنف

من قبل اجلمعية العامة  1945-12-10فقد كان إلقرار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف      

لألمم املتحدة دوره البارز على تطور وحركية حقوق اإلنسان، مبا تضمنه من حتديد دقيق للحقوق 

 للحقوق املدنية والسياسية الصادر سنة واحلريات، أعقبته اتفاقيات أخرى عديدة، كالعهد الدويل

كذا العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والذي أحلق بربوتوكولني اختياريني، و  1966

، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، 1966والثقافية الصادر أيضا سنة 

واالتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب 
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وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، 

دولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأعضاء أسرهم، وغريها من اتفاقيات واالتفاقية ال

  .وبروتوكوالت

وقد رتبت هذه االتفاقيات الدولية على الدول األطراف فيها التزامات قانونية باحرتام حقوق      

عية لضمان اإلنسان، بدءا من االعرتاف باحلقوق والتعهد باختاذ اإلجراءات التشريعية وغري التشري

، واعتماد إجراءات دقيقة وال إىل إنشاء أجهزة رقابية خاصةالتمتع الفعلي �ذه احلقوق ومحايتها، وص

وحمددة تستطيع من خالهلا هذه األجهزة متابعة مدى التزام الدول بتعهدا�ا، وتتمثل هذه اإلجراءات 

وكذا نظام الشكاوى بنوعيه  على اخلصوص يف كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول

  .شكاوى الدول وشكاوى األفراد

ومثل ما هو عليه األمر يف االتفاقيات املربمة يف إطار منظمة األمم املتحدة فقد كان للمنظمات      

اإلقليمية دورها هي األخرى يف إبرام العديد من االتفاقيات واملواثيق اخلاصة حبقوق اإلنسان،  

حلقوق اإلنسان، واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وامليثاق اإلفريقي حلقوق كاالتفاقية األوربية 

واليت مت النص فيها على أجهزة رقابية تقوم . اإلنسان والشعوب، وكذا امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

. املتحدةبإجراءات مثيلة ملا تقوم به اآلليات اليت جاءت �ا االتفاقيات املربمة يف إطار منظمة األمم 

بل أن األمر يف بعٍض من هذه االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية، قد جتاوز بكثري منظومة األمم املتحدة، 

حيث وفضال عن وجود جلان وأجهزة إقليمية تقوم بدور شبه . خصوصا يف إعمال نظام الشكاوى

فإن هناك أجهزة أخرى  قضائي مثل ماهو عليه األمر يف االتفاقيات املربمة يف إطار األمم املتحدة،

تقوم بدور قضائي حبت، من خالل وجود حماكم خاصة كاحملكمة األوربية حلقوق اإلنسان و احملكمة 

  .األمريكية حلقوق اإلنسان وكذا احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

مل  -خرىكغريه من اآلليات األ- الرقابية ولئن كان نظام الشكاوى الذي يعد أهم اآلليات      

، بل يتم إعماله يف اإلطار غري )االتفاقيات واملواثيق الدولية(يقتصر العمل به على اإلطار التعاهدي

التعاهدي أيضا، كما هو الشأن مثال مع جملس حقوق اإلنسان، وبعض الوكاالت الدولية املتخصصة 

ية حلقوق اإلنسان، حيث أن وغريها؛ فإن إعمال هذا النظام ال يتم يف كل االتفاقيات واملواثيق الدول

مع . بعضا من هذه االتفاقيات واملواثيق سواء أكانت عاملية أو إقليمية مل تنص على هكذا إجراء

مالحظة أن هناك من االتفاقيات من تسمح بإجراء نظام شكاوى الدول ومنها من تسمح بإجراء 

      .نوعيهنظام الشكاوى الفردية فقط، ومنها من تسمح بإعمال نظام الشكاوى ب
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  الفصل الثاني

أجهزة الرقابة المنوط بها تلقي 

     ودراسة الشكاوى
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من أجل التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان، يتم النص عادة على أجهزة رقابية، تنشأ      

وفقا ملا  - األساسية وتسمى �يئات املعاهدات أو بلجان الرقابة، ومهمتها  ،مبقتضى هذه االتفاقيات

يتمثل يف اإلشراف على تطبيق هذه االتفاقيات، من خالل إجراءات حمددة،   - تسمح به االتفاقية

، واستالم الشكاوى وتقدمي التوجيهات والتوصيات خبصوصها كتلقي تقارير الدول ودراستها

بإجراءات كذا القيام وفحصها، و  -شكاوى الدول وشكاوى األفراد: بنوعيها - والبالغات

، وفقا ملا جتيزه وتسمح به بعض من االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق "تقصي احلقائق"يقالتحق

   .اإلنسان، عاملية كانت، أم إقليمية

املربمة على  حلقوق اإلنسان ولئن كانت األجهزة الرقابية املنشأة مبقتضى االتفاقيات الدولية     

ضائي، خصوصا يف تعاملها مع الشكاوى وما مستوى األمم املتحدة تؤدي يف العادة دورا شبه ق

يتبعها من إجراءات، فإن األجهزة الرقابية املنشأة مبوجب االتفاقيات املربمة على مستوى املنظمات 

الدور الذي تقوم به جلا�ا كأجهزة شبه قضائية، فإ�ا قد نصت من جهة أخرى  وفضال عناإلقليمية، 

تتوىل مهمة إعمال نظام  نم قضائية خاصة حبقوق اإلنسا، تتمثل يف حماكصرفة على أجهزة قضائية

كذا حلقوق اإلنسان، و  ، ومثال ذلك احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، واحملكمة األمريكيةالشكاوى

  .حلقوق اإلنسان والشعوب احملكمة اإلفريقية

، فإننا 1الشكاوىتلقي ودراسة القيام بة املنوط �ا يجهزة الرقاباأل ولتفصيل احلديث عن هذه     

  :نييالتال رئيسينيالبحثني من خالل امل كسنتناول ذل

   . أجهزة الرقابة على االتفاقيات املربمة يف إطار منظمة األمم املتحدة :املبحث األول - 

   .األجهزة املعنية بالرقابة على مستوى االتفاقيات اإلقليمية : اينـاملبحث الث -

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

حقوق اإلنسان ، وفضال على أن جلھا قد أنیط بھا القیام بتلقي ودراسة الشكاوى، فإنھا جمیعا للتذكیر فإن لجان الرقابة المنشأة بمقتضى اتفاقیات  
ومن ھذه اللجان من یمتد دورھا إلى القیام بعملیة التحري والتحقیق في انتھاكات حقوق اإلنسان، كما ھو الشأن ... معنیة بتلقي التقاریر وفحصھا 

 . من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أوالمھینة وغیرھا مثال مع اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره
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  المبحث األول

  الرقابة على االتفاقيات المبرمة في إطار األمم المتحدةأجهزة 

على قوق اإلنسان قد نصت على إنشاء أجهزة للرقابة الدولية حلتفاقيات االلقد سبق القول أن      

تفاقيات، وبناء على ذلك فقد مت بالفعل إنشاء هذه األجهزة وفقا ملا تضمنته كل تطبيق هذه اال

  . اتفاقية من أحكام

وقد أطلق على كل جهاز من هذه األجهزة الرقابية اسم يتوافق عادة وموضوع االتفاقية املعنية،      

وسنتطرق إىل كل هذه األجهزة، حماولني الرتكيز على أجهزة االتفاقيات اليت نصت على نظام 

 ، نتعرض يفرئيسيني سنتناول ذلك يف مطلبني حيث. الشكاوى كآلية من آليات التطبيق الدويل

 املطلب األول لتكوين األجهزة وسري أعماهلا، ونفرد املطلب الثاين لعالقة أجهزة الرقابة باألمم املتحدة

  .  وباملنظمات الدولية والوطنية

  تكوين األجهزة وسير أعمالها:المطلب األول

لرقابة ايل أجهزة وجلان كشيتم تكأصل عام ومبقتضى أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان       

راف على تنفيذ أحكام هذه االتفاقيات كآليات قانونية، هلا أهلية اإللزام حلمل السلطات واإلش

وتتكون هذه  ،1الوطنية على احرتام تعهدا�ا الدولية، وحتفيزها على رعاية حريات رعاياها وحقوقهم

يات، اللجان من خرباء مستقلني يتم انتخا�م هلذا الغرض من قبل الدول األطراف يف هذه االتفاق

 وصايةبناء على شروط حتددها نصوص كل اتفاقية، ويؤدون أعماهلم بصفتهم الشخصية بعيدا عن 

  .حكوما�م

وسنتطرق إىل كل أجهزة االتفاقيات الرئيسية حلقوق اإلنسان مربزين تلك األجهزة املخول هلا     

أشكال التمييز العنصري ، كما هو الشأن مع جلنة القضاء على مجيع القيام بتلقي ودراسة الشكاوى

املعنية باإلشراف على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق 

اإلنسان واليت تُعىن بالرقابة على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وجلنة مناهضة التعذيب 

ن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو املعنية باإلشراف على اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه م

وهو ما سنتناوله يف فرعني مستقلني، حيث خنصص الفرع . وغريها من أجهزة...أو املهينة ةالالإنساني

                                                             
1

مصطفى الفیاللي ، نظرة تحلیلیة في حقوق اإلنسان من خالل المواثیق وإعالن المنظمات، عن كتاب لـ مجموعة من المؤلفین ،حقوق اإلنسان  
  . 248، ص 1999، 1العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت ، لبنان ، ط
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القواعد اليت حتكم سري هذه ، على أن نتطرق يف الفرع الثاين إىل تكوين األجهزة الرقابيةاألول ل

  .األجهزة

      رقابيةتكوين األجهزة ال:الفرع األول

 إن هناك العديد من اللجان الرقابية املنشأة مبوجب أحكام اتفاقيات حقوق اإلنسان، غري أن من     

آلية تلقي التقارير ودراستها فقط، ومنها من تعدت ذلك وأنيط هذه اللجان من يقتصر دورها على 

مما سبق فسيتم  اة، وانطالق�ا القيام بتلقي الشكاوى ودراستها وفقا إلجراءات حمددة يف كل اتفاقي

الرتكيز على األجهزة اليت تُعىن بالرقابة على االتفاقيات اليت نصت على نظام الشكاوى كآلية من 

  .آليات التطبيق الدويل

االتفاقية مراقبة تطبيق وتشرف هذه اللجنة على  : لجنة القضاء على التمييز العنصري -أوال

 8مبقتضى املادة  1970مجيع أشكال التمييز العنصري، وقد مت إنشاؤها سنة  الدولية للقضاء على

يكونوا من ذوي اخلصال احلميدة جيب أن عضوا، حبيث  )18(مثانية تتكون من هي ، و 1االتفاقيةمن 

، على ، وليسوا ممثلني لدوهلمالرفيعة، ومن املشهود هلم بالنزاهة والتجرد، ويعملون بصفتهم الشخصية

التوزيع اجلغرايف العادل، ومتثيل خمتلف احلضارات، وكذا النظم  هؤالء اخلرباء يراعى يف اختيارأن 

  .القانونية الرئيسية يف العامل

تم اختيار أعضاء اللجنة عن طريق االقرتاع السري من قائمة بأمساء أشخاص يقرتحون من ي     

وتكون .صا واحدا من مواطنيهاطرف الدول األطراف، حبيث حيق لكل دولة طرف بأن ترشح شخ

عملية االنتخاب يف اجتماع تعقده الدول األطراف بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة، يتم نصابه 

حبضور ثلثي الدول األعضاء على أن يفوز األعضاء احملصلون على أكرب عدد من األصوات، واألغلبية 

وتكون والية أعضاء هذه اللجنة ملدة . 2رتعنياملطلقة ألصوات ممثلي لدول األطراف احلاضرين واملق

  .3أربع سنوات
                                                             

( تنشأ لجنة تسمى لجنة القضاء على التمییز العنصري: " من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري على انھ 8تنص المادة  1
بالتجرد والنزاھة، تنتخبھم ن تكون مؤلفة من ثمانیة عشر خبیرا ن ذوي الخصال الخلقیة الرفیعة المشھود لھم ")اللجنة"ویشار إلیھا فیما یلي باسم 

الدول األطراف من بین مواطنیھا ویخدمون بصفتھم الشخصیة، ویراعى في تألیف اللجنة، تامین التوزیع الجغرافي العادل، وتمثیل األلوان 
 ".ةالحضاریة المختلفة والنظم القانونیة الرئیسی

2
لعنصري الدكتور الجزائري نور الدین أمیر الذي أعید انتخابھ ، حیث حظي والجدیر بالذكر فإنھ من ضمن خبراء لجنة القضاء على التمییز ا 
نور الدین أمیر حائز على شھادة الدكتوراه في الحقوق  ولإلشارة فإن األستاذ .2017جانفي  19صوتا مؤیدا، وستمتد عضویتھ إلى غایة  102ب

ة خبیر في لجنة األمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز بصف 2001، قبل أن ینتخب ألول مرة في وقد تقلد عدة مناصب دبلوماسیة
  *.العنصري

، 7095، العددالسنة الثالثة والعشرون خبیرا،جریدة الخبر الجزائر، 18ب سھیل،إعادة انتخاب الجزائري نور الدین أمیر ضمن لجنة * 
  .2، ص05/06/2013

  :تحت عنوانLE CARFOUR DALGERIE ,:كما یمكن الرجوع إلى ما جاء في جریدة -
. L'algérien Noureddine Amir réélu pour un 4ème

 mandat   
 LE CARFOUR DALGERIE, Le journal du citoyen- 11ème année n*3567, p2.  

3
  .من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 8ُینظر المادة  
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بفحص التقارير اليت ترد إليها من الدول  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصريختتص      

من االتفاقية  11للمادة، ووفقا 1األطراف يف االتفاقية بشأن التدابري اليت اختذ�ا تنفيذا هلذه االتفاقية

ألي دولة طرف أن تقدم شكوى للجنة تلفت فيها نظرها خبصوص أي انتهاك ألحكام فإنه ميكن 

  .االتفاقية يصدر عن دولة طرف أخرى يف االتفاقية

كما ميكن هلذه اللجنة تلقي رسائل وشكاوى من أفراد أو مجاعات تابعني لدول أطراف يف      

، كما تقوم 2عليها يف هذه االتفاقية االتفاقية يكونون قد تعرضوا ألي انتهاكات حلقوقهم املنصوص

اللجنة يف كل دورة هلا بدراسة ومناقشة ما يقدم إليها من معلومات وتقارير من الدول أو من أجهزة 

وللتذكري فإن هذه اللجنة قد قامت بدور . األمم املتحدة، لتصدر يف النهاية توصيا�ا للدول األطراف

  .3نصري يف مجيع الدول وباألخص يف إفريقيافاعل يف مكافحة مجيع أشكال التمييز الع

ونشري  إىل أن اللجنة هي املختصة بوضع نظامها الداخلي بنفسها، كما هلا احلق أيضا يف      

انتخاب أعضاء مكتبها، حيث تدوم واليتهم لفرتة عامني كاملني، على أن يتوىل األمني العام لألمم 

ن مكان انعقاد جلسات اللجنة يف العادة هو مقر األمم املتحدة بتزويد هذه اللجنة بأمانتها، ويكو 

وجيوز للجنة بالتشاور مع األمني العام تسمية مكان آخر لعقد دورة من دورا�ا، مع مراعاة .4املتحدة

  .5قواعد األمم املتحدة ذات الصلة باملوضوع

الدويل للحقوق تقوم هذه اللجنة باإلشراف على العهد  :اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان -ثانيا

، ووفقا للمادة آنفة الذكر 7من العهد 28مبقتضى املادة  1977، وقد أنشئت سنة 6املدنية والسياسية

عضوا، حبيث جيب أن يكونوا من مواطين الدول األطراف يف العهد،  18فإن هذه اللجنة تتألف من 

دان حقوق اإلنسان، مع مراعاة يف مي صممن ميتازون باملناقب اخللقية الرفيعة، املشهود هلم باالختصا

  .8أنه من املفيد أن يشرك فيها بعض األشخاص ذوي اخلربة القانونية

                                                             
  .لیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريمن االتفاقیة الدو 9ُینظر المادة  1
 .من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 14ُینظر المادة  2
3

  .111إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق، ص 
  .من االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 10ُینظر المادة  4
 .74، ص2005، مايHRI/GEN/3/Rev.2ام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري، مستند األمم المتحدة،من النظ 5المادة  5
6

، وصار نافذا بدءا من 16/12/1966في ) A2200(للتذكیر فقد صدر العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بقرار عن الجمعیة العامة رقم  
وقد ...،وقد تم  فیھ التأكید على تمتع جمیع األسرة البشریة بحقوق متساویة ، وبكونھم أحرارا متمتعین بالحقوق السیاسیة والمدنیة23/03/1976

بإلغاء عقوبة ، أما الثاني فیتعلق بحقوق اإلنسان بحق األفراد في تقدیم شكاوى للجنة المعنیةألحق ھذا العھد ببروتوكولین اختیاریین ، األول خاص 
  *. اإلعدام

  .  101،ص2009عبد الرزاق الزبیدي وحسان محمد شفیق، حقوق اإلنسان، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان، األردن، طبعة  يعل*
ُیشار إلیھا فینا یلي من ( جنة تسمى اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان ُتنشأ ل: " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ 28تنص المادة  7

 ..."وتتألف ھذه اللجنة من ثمانیة عشر  عضوا وتتولى الوظائف المنصوص علیھا "). اللجنة" ھذا العھد باسم 
8

 Frederic Sudre,op,cit,p758.  
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قد ) يف املاضي واحلاضر(معظم أعضاء اللجنة  واحلقيقة اليت ينبغي اإلشارة إليها هنا هو أن     

تشكلت من خرباء هلم خلفية قانونية، سواء من سلك القضاة، أو كممارسني للمهنة القانونية، أو 

وال شك أن هذا األمر يعطي للجنة حيوية وفاعلية يف األداء . 1ممن حيسبون على األوساط األكادميية

  .وبكل احرتافية

السري من قائمة أشخاص تتوفر فيهم املؤهالت  عهذه اللجنة باالقرتا  يتم انتخاب أعضاء     

، ويكونون مرشحني من الدول األعضاء يف العهد، حبيث يكون من حق كل دولة عضو يف 2املطلوبة

العهد بأن ترشح من بني مواطنيها حصرا شخصني على األكثر، مع جواز ترشيح الشخص ذاته أكثر 

  . 3من مرة

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية فإن االنتخاب األول ألعضاء  30دة ووفقا للما     

اللجنة جيري يف موعد ال يتجاوز الستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد، إذ أنه وقبل أربعة أشهر على 

األقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة يقوم األمني العام لألمم املتحدة بتوجيه رسالة خطية 

. ل األعضاء يدعوهم فيها لتقدمي أمساء مرشحيهم لعضوية اللجنة وذلك يف غضون ثالثة أشهرللدو 

، مع ذكر الدولة اليت رشحت كال منهم، ابعدها يقوم بوضع قائمة بأمساء املرشحني مرتبة ألف بائي

 ويتم. على أن تبلغ هذه القائمة إىل الدول األطراف قبل شهر على األقل من موعد كل االنتخاب

انتخاب أعضاء اللجنة يف اجتماع تعقده الدول األطراف يف مقر األمم املتحدة عن طريق دعوة من 

أمينها العام، حيث يفوز بعضوية اللجنة  املرشحون احملصلون على أكرب عدد من األصوات وعلى 

  .األغلبية املطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين واملقرتعني

كما ينبغي أن . ضم اللجنة يف عضويتها أكثر من شخص من مواطين أي دولةوال جيوز أن ت     

يُراعى يف انتخاب عضوية هذه اللجنة عدالة التوزيع اجلغرايف، ومتثيل خمتلف احلضارات والنظم 

  . 4القانونية الرئيسية

األعضاء يكون انتخاب هؤالء  الدويل للحقوق املدنية والسياسية من العهد 32ومبقتضى املادة      

إال أن والية تسعة من  .سنوات، مع جواز إعادة انتخا�م إذا أعيد ترشيحهم مد�ا أربعلوالية 

األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول تنقضي بانتهاء سنتني، ويتم حتديد هؤالء األعضاء التسعة فور 

                                                             
، جنیف، )1التنقیح(  15اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، صحیفة الوقائع رقم  :مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الحقوق المدنیة والسیاسیة 1

 .12ص
 صمن المشھود لھم باالختصا واأن یمتازوا بالمناقب الخلقیة الرفیعة، و أن یكون :من الشروط المطلوبة في األشخاص المرشحین لعضویة اللجنة 2

  .نونیةفي میدان حقوق اإلنسان، وممن تتوفر فیھم الخبرة القا

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 29ُینظر المادة  3
4

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 31ُینظر المادة 
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انتهاء االنتخاب األول، بأن يقوم رئيس االجتماع املنعقد النتخاب األعضاء باختيار أمسائهم 

  . بالقرعة

وبناء على ذلك فإن االنتخابات جتري بصفة دورية كل سنتني بالنسبة لنصف األعضاء، وهذا      

ولإلشارة . لجنةمن شأنه ضمان استمرارية عمل اللجنة، جتنبا إلجراء انتخاب شامل جلميع أعضاء ال

، 1977فقد بدأت مدة عضوية أعضاء اللجنة املنتخبني يف االنتخاب األول يف األول من جانفي 

وتبدأ مدة العضوية بالنسبة ألعضاء اللجنة املنتخبني يف انتخابات الحقة يف اليوم التايل لتاريخ انتهاء 

   .1مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين حيلون حملهم

 يبمهمة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف مراقبة تنفيذ االلتزامات الواردة يف العهد من جانوتتمثل      

الدول األطراف، ولعل أحد مواطن القوة الرئيسية للجنة هو سلطتها األدبية اليت تستمدها من كون 

نظر جغرافية بعيدا عن أن متثل وجهة و  أعضائها ميثلون مجيع مناطق العامل، وتبعا لذلك فإن اللجنة،

  . 2أو وطنية واحدة، فإ�ا تتحدث بصوت عاملي، يف إطار اضطالعها باملهام احملددة هلا

اللجنة تتوىل دراسة التقارير املقدمة إليها من الدول األطراف عن التدابري يف هذا الصدد فإن و      

مندويب الدول، فضال عن ، كما تقوم مبناقشة سبيل تنفيذها لبنود حقوق اإلنساناليت قامت �ا يف 

إعداد تقارير مشفوعة بتعليقات وترسلها للدول األطراف،كما هلا أن تقوم بتسوية املنازعات فيما بني 

وجيوز للجنة تشكيل هيئة توفيق تقدم  .الدول األطراف بالعهد تتعلق بتنفيذ بنود حقوق اإلنسان

ميكن للجنة أن تتلقى كما   .وديإىل حل  لمساعيها احلميدة للدول األطراف يف النزاع للوصو 

بالغات مقدمة من دولة ضد دولة أخرى طرف بالعهد الدويل بشرط اعرتاف الدول باختصاص 

تقدمي شكاوى  - 4امللحق بالعهد الدويل 3طبقا للربوتوكول االختياري األول –جيوز لألفراد و  .اللجنة

يف  -إنشاء اهللا-عرض له بالتفصيل ، وهو ما سنت5وبالغات للجنة ضد االنتهاكات اليت يتعرضون هلا

 .الفصل املوايل من هذا البحث

                                                             
المعنیة دراسة مقارنة حول دور اللجنة ( عبد الرحیم محمد الكاشف، الرقابة الدولیة على تطبیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 1

، 2003، دار النھضة العربیة، القاھرة، )بحقوق اإلنسان في تفسیر وحمایة الحقوق التي تضمنھا العھد والمبادئ التي أرستھا في ھذا الخصوص
  .224ص

  .15اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص: الحقوق المدنیة والسیاسیة مفوضیة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، 2
دولة قد انضمت للبروتوكول الثاني  68دولة انضمت للبرتوكول االختیاري األول، و 111، تم إحصاء30/09/2008شارة فإنھ ولغایة لإل 3

  .الخاص بإلغاء عقوبة اإلعدام
-Haut commissariat des nations unies aux droit de l'homme, travailler avec le programme des nations unies 
pour les  droit de l'homme, un manuel pour la société civile, New York et Genève, 2008,p36. 

إجراءات التنفیذ لمراقبة مخالفات الدول األطراف، وكیفیة تقدیم الشكاوى والمظالم إلى اللجنة المعنیة " ویتضمن البروتوكول االختیاري األول  4
  ."حق من الحقوق المقررة في العھد ين یدعون أنھم ضحایا أي انتھاك ألبحقوق اإلنسان ، من قبل األفراد الذی

عة انظر محمد المجذوب ، التنظیم الدولي النظریة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة والمتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،لبنان، الطب -
 .342،ص2006الثامنة،

5
 294،ص2007وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة، منشأة المعارف اإلسكندریة،الطبعة الرابعة هادرالشافعي محمد بشیر، قانون حقوق اإلنسان مص 
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أن تكون للدولة والية قضائية على : وما دام االختصاص الرقايب هلذه اللجنة معلق على شرطني     

قد هنا  ةمن انتهكت حقوقه، وأن تكون هذه الدولة قد اعرتفت باختصاص اللجنة، فإن دور اللجن

العرتاف الكامل باختصاصها من ة وجب على الدول أن تتعاون مع اللجنة، باتعوزه الفاعلية، ومن مث

، وحتري الشفافية يف تقاريرها املقدمة للجنة عن التدابري املتخذة الحرتام حقوق اإلنسان جهة

   .1املنصوص عليها يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من جهة ثانية

وتُعىن هذه اللجنة بالرقابة على العهد : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلجنة  -ثالثا

  .2الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

واحلقيقة أن العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل ينص على إنشاء      

تنفيذ أحكامه، مثلما جاء يف االتفاقيات األخرى ذات الصلة  وتكوين أية جلنة تعاهدية للرقابة على

غري أن ا�لس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة، كان قد أنشأ سنة . 3حبقوق اإلنسان

طرف يف  دولة 15يتكون من والرقابة على تطبيق أحكام هذا العهد فريق عمل لإلشراف  1976

جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية :" ية هذا الفريق بأعيدت تسم  1985، ويف عام العهد

  .4"والثقافية

. من خرباء مستقلني تتابع تطبيق العهد من قبل الدول األعضاء به امكون اكيان  وتعد هذه اللجنة     

ماي  28بتاريخ  1985/17رقم  واالجتماعي االقتصاديوقد أسست اللجنة مبوجب قرار ا�لس 

لألمم املتحدة مبوجب اجلزء  واالجتماعي االقتصاديللقيام مبهام املتابعة املوكلة للمجلس  1985

   .5الرابع من العهد

خبريا خمتصني يف  )18( تتكون جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من مثانية عشر      

قابلة للتجديد، وجتتمع اللجنة ، ينتخبون من الدول األطراف ملدة أربع سنوات نجمال حقوق اإلنسا

 .6ملدة ثالثة أسابيع) أفريل ونوفمرب( مرتني يف السنة 

                                                             
  .112إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق ، ص1

  :ویمكن الرجوع إلى
Sulaiman Ibn Abdal Rahman Al Hukail , , Les droit de de l'homme en islam et La réfutation des préjuges 
soulèves contre l'islam Dar Ashhbilia pour Pub et Dist. ; Riyad ,Première édition , 1999.p110.  

2
، 16/12/1966في  2200A)د21(بقرار عن الجمعیة العامة رقم  للتذكیر فقد صدر العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

وقد تم التأكید فیھ على حق تقریر المصیر للشعوب كافة، والسعي إلى تحقیق نمائھا االقتصادي واالجتماعي .03/01/1976ودخل حیز النفاذ في 
  .والثقافي وغیرھا

  . 103، مرجع سابق، صعبد الرزاق الزبیدي وحسان محمد شفیق يعل -
3

  .247بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
4

  .253مد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق، صمح 
5

  .29، مرجع سابق، صمحمد عبد العظیم سلیمان وآخرون 
6

 .247بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
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هذه اللجنة الوظائف املتصلة بتنفيذ العهد الدويل، فتقوم بدراسة التقارير الواردة من الدول  تتوىل     

يف العهد  األطراف بشأن ما اختذته من تدابري وما أحرزته من تقدم حيال احلقوق املنصوص عليها

ا�لس االقتصادي واالجتماعي  وهي تساعد. حقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلل الدويل

  .1والثقايف يف تأدية الدور املنوط به من حيث وظائف اإلشراف املتصلة بالعهد

فاعلية  بصورة أكثرالقتصادية واالجتماعية والثقافية لحقوق الكما أنه وبغية إنفاذ وتطبيق العهد       

، يوفر 2008يونيو  18استتبع العهد بإقرار بروتوكول اختياري اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف 

القتصادية احلقوق اب نظاما للشكاوى والتظلمات من انتهاكات هذه احلقوق أمام اللجنة املعنية

اعية التقدم ، حيث يكفل لألفراد الذين تنتهك حقوقهم االقتصادية واالجتمواالجتماعية والثقافية

ببالغات ضد دوهلم أو الدول اليت مل تفلح آليا�ا الداخلية يف رفع هذا الضرر أو كف االنتهاك الذي 

هذه بشرط أن تكون  أو مل يكن،كان من مواطين هذه الدولة أسواء  ،قد يتعرض له أي شخص

، حقها أمام اللجنةهذا الربوتوكول، كما يتيح للدول رفع شكاوى يف  ىمن الدول املوقعة علالدولة 

وتسمح باملثل برفع شكاوى من املواطنني أو  ،بشرط أن تكون الدولة األخرى منضمة للربوتوكول

  .2الدول األخرى املنضمة ضدها

وجتدر اإلشارة إىل أن الربتوكول امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

كاللجنة املعنية باحلقوق   ،قيام جلنة ومن مثة فإن .05/05/20133تاريخ دخل حيز النفاذ بقد 

حد ذاته ة بنظر الشكاوى والبت فيها، سيشكل يف يف األمم املتحد والثقافية االقتصادية واالجتماعية

عن طريق األحكام اليت سيصدرها اخلرباء، واليت ميكن االستفادة �ا  ،إضافة مهمة لألدبيات القانونية

  . 4لفقه القانوين احمللي خبصوص هذه احلقوقيف تطوير ا

                                                             
  . 295الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق ، ص 1
2

 .29، مرجع سابق، صمحمد عبد العظیم سلیمان وآخرون 
3

فیذ منذ الخامس من مایو حق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة حیز التندخول البروتوكول االختیاري الملإن  
ً یعطي ضماناً لحمایة جمیع حقوق اإلنسان، ویعزز من تأكید قیم ومبادئ العدالة التي ناضل اإلنسان من أجلھا طوال  احدثالجاري، یعّد  تاریخیا

وق قرون، وتم التوافق علیھا عالمیاً في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وما تاله من عھود ومواثیق دولیة كان العھد الدولي الخاص بالحق
 جتماعیة والثقافیة أحد أھم ھذه العھود التي تؤسس لمبادئ العدالة االجتماعیة، والدفع بجھود إحالل المساواة والسالم حول العالم إلىاالقتصادیة واال

مانیة یأتي دخول البروتوكول حیز التنفیذ بعد ثكما ..المزید من التقدم، وھذا الحدث یؤكد فعلیاً على شمولیة وعالمیة حقوق اإلنسان، وعدم تجزئتھا
سبتمبر  24، وفتحتھ لالعتماد والتوقیع في 2008دیسمبر  10أعوام من النضاالت والجھود العالمیة، حیث تبنتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 

س من ر لیكون الخامقبل ثالثة أشھ ألورجواي، وصادقت علیھ خالل السنوات الماضیة منذ ذلك التاریخ تسع دول، قبل أن تأتي مصادقة 2009
 .موعد دخولھ حیز التنفیذ، وبذلك فٌتح المجال واسعاً لكافة األنشطة والجھود الدولیة لمطالبة بقیة دول العالم بالمصادقة علیھ مايشھر 

ع عن ویعزز البروتوكول من حمایة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ویمنح أصحاب ھذه الحقوق الكثیر من اآللیات واألدوات للدفا   
 حقوقھم واللجوء إلى تقدیم البالغات والشكاوى بشكل فردي أو جماعي ضد االنتھاكات التي تتعرض لھا ھذه الحقوق، بعد أن كانت ھذه األداة

  .*مقصورة فقط على الحقوق المدنیة والسیاسیة
كما .17/06/2013:تاریخ التحمیل،   http://www.alarabynews.com/?p=93828،المعھد العربى لحقوق اإلنسان ،أحمد أبوضیف* 

االختیاري الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق یرحب بدخول البروتوكول  HRITC   : سیاسة << شبكة صوت الحریة :یمكن الرجوع إلى
  17/06/2013 :، تاریخ التحمیل   http://www.freedom-ye.com/news18945.htmlاالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة حیز التنفیذ

4
  .32سابق ، ص، مرجع محمد عبد العظیم سلیمان وآخرون 
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وتُعىن هذه اللجنة بالرقابة على االتفاقية الدولية  :لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة -رابعا

 1982اللجنة كجهاز رقايب سنة هذه قد مت إنشاء و . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة للقضاء

، ينتخبون ملدة أربع 1هذه اللجنة من ثالثة وعشرين خبريا تتكونحيث من االتفاقية،  17طبقا للمادة 

سنوات من الدول األعضاء من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة العالية، ويعملون بصفتهم 

العادل، ومتثيل خمتلف األشكال احلضارية، والنظم القانونية الشخصية، مع مراعاة مبدأ التوزيع اجلغرايف 

  .الرئيسية

در اإلشارة إىل أنه يتم انتخاب هؤالء اخلرباء باالقرتاع السري من قائمة أشخاص ترشحهم وجت     

  . 2طرف يف االتفاقية أن ترشح شخصا واحدا من بني مواطنيها الدول األطراف، حبيث أن لكل دولة

ن الدول وتتمثل املهمة األساسية هلذه اللجنة يف دراسة التقارير والنظر يف مدى التقدم احملرز م     

األطراف، كما تقوم بتقدمي تقرير عن نشاطها سنويا إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وهلا بعد ذلك 

، كما أن من مهامها تلقي الشكاوى الفردية والقيام بإجراء 3أن تقدم االقرتاحات والتوصيات العامة

يع أشكال التمييز ضد املرأة حتقيقات طبقا للربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مج

  .06/10/1999يف املعتمد 

التعذيب  ملناهضةعىن هذه اللجنة بالرقابة على االتفاقية الدولية وتُ :التعذيبلجنة مناهضة  -خامسا

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وقد أنشئت هذه اللجنة سنة 

 .من االتفاقية 174للمادة  اتنفيذ 1987

من ذوي املستوى األخالقي العايل، ومن املشهود هلم بالكفاءة يف  خرباء10وتتكون اللجنة من      

ميدان حقوق اإلنسان، ويكون عملهم داخل اللجنة بصفتهم الشخصية ال كممثلني لدوهلم، مع 

وعن طريق  باختيارهم باالنتخامراعاة التوزيع اجلغرايف العادل، واخلربة القانونية، على أن يكون 

االقرتاع من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول األطراف، ولكل دولة طرف بأن تقدم ترشيح شخص 

اجتماعات الدول األطراف اليت  أثناءوكغريها من اللجان فإن االنتخابات جتري  .واحد من مواطنيها

يتكون النصاب القانوين من ثلثي  املتحدة مرة كل سنتني ،حبيثإليها األمني العام لألمم  هميدعو 

  .5ملدة أربع سنوات نالدول األطراف ينتخبو 

                                                             
1

 تصدیق وبعد ، فقط خبیرا رعش ثمانیة من االتفاقیة نفاذ بدء عند تتكون المرأة ضد التمییز على القضاء لجنة أن إلى االتفاقیة من 17 المادة تشیر 
  .خبیرا وعشرین ثالثة الخبراء عدد یصیح إلیھا انضمامھا أو علیھا والثالثین الخامسة الطرف الدولة

2
  .المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء  اتفاقیة من 2ف1المادة ُینظر 
  .297ص ،مرجع سابق بشیر، محمد الشافعي 3
تنشأ لجنة : " على أنھ  مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینةمن اتفاقیة  17تنص المادة  4

 ..."ونضطلع بالمھام  المنصوص علیھا فیما بعد) یما بعد باسم اللجنةیشار إلیھا ف( لمناھضة التعذیب 
5

  .  مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینةاتفاقیة  من 17ُینظر المادة  
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 اتفاقية مناهضة التعذيب فإن انتخاب أعضاء جلنتها يكون لفرتة  من 6و17/5 للمادةووفقا      

مد�ا أربع سنوات قابلة للتجديد، حيث ميكن إعادة ترشيح انتخاب أعضاء اللجنة إذا رغبوا يف 

وفاة أحد األعضاء أو استقالته، أو عجزه ألي سبب كان عن أداء مهامه املتعلقة  ذلك، ويف حال

باللجنة، تقوم الدولة الطرف اليت رشحته بتعيني خبري آخر من مواطنيها للعمل يف اللجنة للفرتة 

  .املتبقية من مدة عضويته شريطة احلصول على موافقة أغلبية الدول األطراف

وختتص هذه اللجنة بدراسة التقارير املقدمة إليها من الدول األطراف يف االتفاقية، كما ميكنها أن      

الدالئل املوثوق �ا واليت تشري إىل ممارسة التعذيب بصفة منتظمة وعن سرية حول  تحقيقاتتقوم ب

 1تسوية املنازعات  االنتهاكات اليت ترتكب على إقليم دولة يف االتفاقية، وختتص أيضا بإمكانية

الناشئة بني الدول األطراف بشأن تطبيقها لالتفاقية إذا ما اعرتفت هذه الدول للجنة �ذا 

 توهلا أن تنشئ هيئات فرعية ملساعد�ا يف تسوية هكذا منازعات، كما تتلقى البالغا االختصاص،

ف باختصاص اللجنة يف والشكاوى املقدمة من األفراد أو من ينوب عنهم بشرط قبول الدول األطرا

  .2هذا املضمار

وتعىن هذه اللجنة بالرقابة  :لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم - سادسا

وقد انبثقت هذه اللجنة  .واإلشراف على االتفاقية الدولية حلماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

: بتاريخ ،45/158:عن االتفاقية السالفة الذكر واملعتمدة بقرار عن اجلمعية العامة رقم

  .18/12/20033 :ودخلت حيز النفاذ يف ،18/12/1990

 عشرة خرباء تتألف من االتفاقية من االتفاقية فإن اللجنة عند بدء سريان هذه 72وطبقا للمادة      

ذوي املكانة  خبريا من 14تتكون من  تفاقية بالنسبة للدولة الطرف احلادية واألربعنيوبعد نفاذ اال

، ويتم انتخا�م األخالقية الرفيقة واحليدة والكفاءة املشهود �ا يف امليدان الذي تشمله االتفاقية

ايف رشحهم الدول األطراف، مع مراعاة التوزيع اجلغر باالقرتاع السري من قائمة بأمساء أشخاص ت

يعملون بصفتهم العادل، ومتثيل خمتلف النظم القانونية الرئيسية، كما أن أعضاء هذه اللجنة إمنا 

  . الشخصية

يف موعد ال  محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمويكون إجراء أول انتخاب للجنة      

ابات املوالية كل سنتني، على أن يتعدى ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه االتفاقية، يف حني تتم االنتخ

                                                             
1

، 2009، 1واإلقلیمیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،طھبة عبد العزیز المدور،الحمایة من التعذیب في إطار االتفاقیات الدولیة  
  .41ص

2
    .114إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق ، ص

3
   .15عصام الدین محمد حسن، مرجع سابق ، ص



108 
 

يقوم األمني العام لألمم املتحدة قبل أربعة أشهر على األقل من موعد إجراء كل انتخاب بتوجيه 

، غضون شهرينرسالة إىل مجيع الدول األطراف يدعوهم من خالهلا إىل تقدمي أمساء مرشحيهم يف 

ويقوم ليتم بعدها إعداد قائمة أجبدية بأمساء مجيع املرشحني مع بيان الدول األطراف اليت رشحتهم، 

قبل موعد إجراء االنتخاب بشهر على األقل، مع  املعنية إىل الدول األطراف بتقدميها األمني العام

  .1ِسَري األشخاص املرشحني

جنة تتم يف اجتماع خاص مبقر األمم املتحدة وجتدر اإلشارة إىل أن عملية انتخاب أعضاء الل     

يدعو إليه األمني العام لألمم املتحدة، على أن يكتمل النصاب حبضور ثلثي الدول األطراف، ويكون 

من األصوات، وعلى األغلبية املطلقة  داألعضاء املنتخبون هم املرشحون الذين حيصلون على أكرب عد

وتكون مدة عضوية األعضاء املنتخبني أربع سنوات،  .صوتةمن أصوات الدول األطراف احلاضرة وامل

غري أن عضوية مخسة من األعضاء املنتخبني يف أول انتخاب تنتهي بعد انقضاء فرتة سنتني، ويكون 

إذا  وميكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة... اختيارهم بالقرعة من طرف رئيس اجتماع الدول األطراف

  .2أعيد ترشيحهم

من االتفاقية، على أن تقوم  73مهمة هذه اللجنة بتلقي التقارير والنظر فيها طبقا للمادة وتتمثل      

فيذ بدورها بتقدمي تقرير سنوي للجمعية العامة لألمم املتحدة تبني فيه مدى التقدم يف تن اللجنة

قارير السنوية وتوصيا�ا، على أن حييل األمني العم لألمم املتحدة الت أحكام االتفاقية متضمنا آراءها

للجنة إىل الدول األطراف يف هذه االتفاقية، وكل من ا�لس االقتصادي واالجتماعي، وجلنة حقوق 

الدويل وإىل املنظمات األخرى ذات  لاإلنسان التابعة لألمم املتحدة، واملدير العام ملكتب العم

من اتفاقية محاية مجيع العمال  76قا للمادة بطشكاوى الدول  يتلقباللجنة  ناطيُ كما  .3الصلة

من نفس االتفاقية، وسنرى تفصيل  77مبوجب املادة  الشكاوى الفردية ، وكذااملهاجرين وأفراد أسرهم

  .  إجراءات الشكاوى يف موطنها احملدد

محاية مجيع عىن هذه اللجنة بالرقابة على اتفاقية وتُ  :لجنة حاالت االختفاء القسري -سابعا

. 20/12/2006 :يف 61/177 :اجلمعية العامة رقماالختفاء القسري املعتمدة بقرار  األشخاص من

معنية حباالت من االتفاقية أنه وبغرض تنفيذ أحكام االتفاقية تنشأ جلنة  26 املادةفقد جاء يف 

شهود هلم بالنـزاهة والكفاءة يف جمال حقوق اإلنسان، من امل خرباء 10االختفاء القسري تتألف من 

                                                             
1

 .من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 72/3ُینظر المادة  
2

  .جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھممن اتفاقیة حمایة  72/4ُینظر المادة  
3

  .من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 74من المادة   8و  7ُینظر الفقرتین  



109 
 

لتوزيع ا ، مع مراعاةباالقرتاع السري يتم انتخا�مو . كونون مستقلني ويعملون بصفتهم الشخصيةيو 

وتتمثل  .1، وكذا اخلربة القانونية والتوزيع املتوازن بني النساء والرجال داخل اللجنة ذا�ااجلغرايف العادل

  .وفحصها وشكاوى األفرادوتلقى بالغات يف كل من تلقي التقارير ودراستها ذه اللجنة ه هامم

وتعىن هذه اللجنة برصد الرقابة على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وقد  :لجنة حقوق الطفل -ثامنا 

واليت  20/11/1989 :من االتفاقية اليت اعتمد�ا اجلمعية العامة يف 43نشأت مبقتضى املادة 

  .02/09/1990 دخلت حيز النفاذ يف

من ذوي املكانة اخللقية الرفيعة والكفاءة  رياخب18من  1991وتتألف هذه اللجنة املنشأة سنة       

امليدان الذي تغطيه االتفاقية، ويكون انتخاب األعضاء من بني رعايا الدول األطراف، يف املعرتف �ا 

النظم القانونية ويشرتط فيهم العمل بصفتهم الشخصية، مع مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل وخمتلف 

  .2الرئيسية

السري من قائمة أشخاص يتم ترشيحهم من الدول األطراف  عينتخب أعضاء اللجنة باالقرتا      

األول  بوجيري االنتخا. 3على أنه لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني رعاياها .املعنية

ية على أن يكون االنتخاب بعد أشهر على األكثر من بدء نفاذ االتفاق 6لعضوية اللجنة يف مدة 

ة من األمني العام وتتم هذه االنتخابات يف اجتماع حتضره الدول األطراف بدعو  .ذلك كل سنتني

يكتمل النصاب حبضور ثلثي الدول األطراف، ويكون األعضاء املنتخبون هم  حيث ،لألمم املتحدة

من األصوات، وعلى األغلبية املطلقة من أصوات الدول  داملرشحون الذين حيصلون على أكرب عد

ني، ويكون ذلك ملدة أربع سنوات، مع جواز إعادة انتخا�م إذا مت املصوت يناألطراف احلاضر 

سنتني، ويكون  بانقضاءمخسة من األعضاء املنتخبني تنتهي  مدة واليةغري أن  .ترشيحهم من جديد

  .4ف رئيس اجتماع الدول األطرافبالقرعة من طر  اخلمسة اآلخرين اختيار

 5إليها من تقارير من الدول األطراف يف االتفاقيةوختتص جلنة حقوق الطفل بالنظر فيما يقدم       

عن التدابري املتخذة �ذا اخلصوص، وميكن للجنة طلب معلومات إضافية من الدول اليت هلا عالقة 

  .6بتنفيذ هذه االتفاقية

                                                             
1

 بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم المعتمدة من االتفاقیة الدوایة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري 26المادة  ُینظر 
  .2006 /12/ 20المؤرخ في  61/177

  .الطفل قمن اتفاقیة حقو 43من المادة  2و 1ُینظر الفقرتین  2
3

  .الطفل قمن اتفاقیة حقو 43من المادة   3ُینظر الفقرة  
 .الطفل قمن اتفاقیة حقو 43من المادة   6و 4،5ُینظر الفقرات  4
تتعھد الدول األطراف بأم تقدم إلى اللجنة، عن طریق األمین العام لألمم المتحدة، :" لى أنھمن اتفاقیة حقوق الطفل تشیر إ 44للتذكیر فإن المادة  5

 ..."تقاریر عن التدابیر التي اعتمدتھا إلنفاذ الحقوق المعترف بھا في ھذه االتفاقیة وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق
6

  298الشافعي محمد بشیر، مرجع سابق، ص 
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وكلت تضى الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل فقد أُ ولإلشارة فإنه ومبق     

 -مهام جديدة تتمثل يف دراسة وفحص الشكاوى بنوعيها - جلنة حقوق الطفل -هلذه اللجنة

  .- شكاوى الدول وشكاوى األفراد

والرقابة على ة باإلشراف لجنعىن هذه الوتُ  :المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اللجنة -تاسعا

 :بتاريخ 61/106:تنفيذ اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة اليت اعتمدت بقرار من اجلمعية رقم

حيث تبدأ اللجنة يف .  30/03/2007 :، واليت فتح باب التوقيع عليها ابتداء من13/12/2006

خبريا، على أن يزداد عدد  12وتتكون هذه اللجنة من . مباشرة أعماهلا من وقت نفاذ االتفاقية

 18تصديقا أو انضماما إضافيا لتصل إىل  60أعضاء وذلك بعد حصوهلا على  06أعضائها ب 

 نالسري ملدة أربع سنوات مع إمكانية إعادة انتخا�م مرة أخرى، ويعملو  ععضوا، ينتخبون باالقرتا 

ف هلم بالكفاءة و اخلربة يف بصفتهم الشخصية، ويكونون من املشهود هلم باألخالق العالية، واملعرت 

  .أما عن إجراءات االنتخاب وطريقتها فهي شبيهة ببقية اللجان .1امليدان الذي تغطيه هذه االتفاقية

واالقرتاحات  تالتوصيا تتمثل يف كل من تلقي التقارير ودراستها وتقدميفهذه اللجنة هام مأما      

اتفاقية للربوتوكول االختياري امللحق ب األفراد وفقاكما هلا أن تتلقى بالغات وشكاوى ،  حياهلا

، حيث ورد 13/12/2006: بتاريخ 61/106املعتمد بقرار اجلمعية العامة  ألشخاص ذوي اإلعاقةا

تعرتف الدولة الطرف يف هذا الربوتوكول باختصاص :" يف املادة األوىل من هذا الربوتوكول على أنه

والذين ... بتلقي البالغات من األفراد أو جمموعات األفراد...جلنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  ."البالغاتيدعون أ�م ضحايا انتهاك دولة طرف ألحكام االتفاقية والنظر قي تلك 

أي بالغ  حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقةإىل أنه ال جيوز البتة أن تتسلم اللجنة املعنية  ونشري هنا     

أنه ووفقا للفقرة الثانية من  غري .2ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكول يتعلق بأي دولة طرف يف االتفاقية

القيام بالتحري  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاملادة السادسة من الربوتوكول االختياري جيوز للجنة 

والتحقيق من خالل زيارة إقليم معني لدولة طرف مىت استلزم األمر ذلك ومبوافقة الدولة الطرف 

  .3نفسها

                                                             
  .13/12/2006:بتاریخ 61/106:من اتفاقیة األشخاص ذوي اإلعاقة ، المعتمدة بقرار عن الجمعیة العامة رقم 34ة ُینظر الماد1 

 .من البروتوكول الملحق باتفاقیة األشخاص ذوي اإلعاقة  01ُینظر المادة  2
لجنة الفریق الثالثي " تسمى : ، اللجنة األولىنین أخریتیألجھزة الرقابیة التي تمت اإلشارة إلیھا أعاله، فإن ھناك لجنتلللتذكیر فإنھ وباإلضافة  3

 30/11/1973:ع جریمة الفصل العنصري، المعتمدة في، وھي لجنة منبثقة عن االتفاقیة الدولیة لقم"لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھ
والتي انبثقت عن االتفاقیة الدولیة " لجنة مناھضة الفصل العنصري في األلعاب:"واللجنة الثانیة تسمى. 18/07/1976:فيوالتي دخلت حیز النفاذ 

ولإلشارة فإن ھاتین . 03/04/1988: ، وقد دخلت حیز النفاذ في10/12/1985: فيلمناھضة الفصل العنصري في األلعاب الریاضیة، المعتمدة 
  .وھما غیر معنیتین بتلقي الشكاوى. لجنتان الوحیدتان اللتان یكون الخبراء فیھما ممثلین للدول األطرافاللجنتین المذكورتین ھما ال

  .40بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص -
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   القواعد التي تحكم سير األجهزة الرقابية:الثاني الفرع

نصوص االتفاقيات الدولية املختلفة املعنية حبقوق اإلنسان واألنظمة الداخلية للجان بالرجوع إىل      

املعنية بالرقابة على تطبيق هذه االتفاقيات جند أن هناك مجلة من القواعد اليت حتكم سري هذه 

ويف هذا الصدد ميكن تصنيف هذه القواعد إىل صنفني،  .اد تكون متشا�ةاألجهزة الرقابية، وهي تك

يتحدد من حيث التشكيل واملواصفات، والثاين من حيث املهام والوظائف اليت ختتص مبباشر�ا  األول

  . هذه اللجان

  اللجان من حيث التشكيل والمواصفاتالقواعد التي تحكم  :أوال

فإن كل جلنة من جلان الرقابة تتكون يف العادة من عدد من  ،هقت اإلشارة إليه أعالبكما س     

ن، فضال عن نصوص أحكام كل اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنساتتم طريقة اختيارهم وفقا ملاخلرباء 

املواصفات اليت ينبغي توافرها يف مثل هذه األجهزة لتؤدي دورها أداء كامال، ومع أنه قد متت اإلشارة 

القواعد ضمنيا عند التعرض لتكوين األجهزة الرقابية، إال أننا سنحاول إمجال هذه إىل بعض هذه 

  .القواعد كسمات مشرتكة يف الغالب بني خمتلف اللجان الرقابية

تشكل من ي جهاز رقايبكل لقد مت التذكري بأن  :تشكيلة لجنة الرقابة وكيفية انتخاب أعضائها -1

عضوا كما هو  18، فبعضها يتكون من جلنة إىل أخرىئه من خيتلف عدد أعضا عدد من اخلرباء

على  ءالشأن يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وجلنة القضا

، وبعضها يتكون واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التميز العنصري وجلنة حقوق الطفل

جلنة محاية حقوق مجيع العمال للجنة مناهضة التعذيب و  بالنسبة، كما هو الشأن خرباء10من 

خبريا، كما هو  23، ومنها ما يتكون من وجلنة حاالت االختفاء القسري ،املهاجرين وأفراد أسرهم

  .1احلال يف جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة

األمني العام لألمم املتحدة، بطريقة سرية من قائمة يعدها  ويتم انتخاب أعضاء هذه اللجان     

لعضوية اللجنة، على أنه ال  ةتتضمن أمساء األشخاص املرشحني من الدول األطراف يف االتفاقية املعني

كما جيوز إعادة انتخاب .ميكن أن تتضمن عضوية اللجنة أكثر من شخص واحد ينتمي لنفس الدولة

وقد نصت جل اتفاقيات حقوق . 2واتعهد�م، واليت عادة ما تدوم أربع سن ةاألعضاء املنتهي

اإلنسان على أن يراعى يف انتخاب أعضاء اللجان التوزيع اجلغرايف العادل، ومتثيل احلضارات واألنظمة 

                                                             
1

  :یمكن الرجوع إلى  
- Haut-commissariat des nations unies aux droit de l'homme , guide a l'usage des parlementaires                            

                                                                                                                                                     ,2005,p28.  
2

  .60إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق ،ص 
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ومما ال شك فيه أن هذه الطريقة املعتمدة يف انتخاب خرباء اللجنة تعطي هذه  .1القانونية املختلفة

  .األجهزة الرقابية كبري مصداقية

يف جلان الرقابة املطلوبة  واصفات واملميزاتمن امل: صفات التي تتميز بها هذه اللجانالموا -2

  :نذكر املعنية حبقوق اإلنسان بالتأكيد عليهااملختلفة اليت حرصت االتفاقيات الدولية و 

استقالال تاما، ضمانا لإلشراف الفعال على مدى تنفيذ الدول  مبدأ استقاللية اللجانحتقيق  -

يف هذه االتفاقيات اللتزاما�ا القانونية اليت تعهدت �ا، وهذه االستقاللية هلا جانبان، فهي األعضاء 

استقاللية عن الدول واستقاللية عن األمم املتحدة، باعتبار أن اللجان هلا وضعيتها املستقلة اليت 

وكون أعضائها ال يعتربون ممثلني لدوهلم فإن  ةحتددها االتفاقيات اليت أنشأ�ا، ومنه فإن هذه األجهز 

  .2هذه اللجان ال تعد أيضا هيئات أو أجهزة من أجهزة األمم املتحدة

ضرورة أن ميارس أعضاء جلان الرقابة أعماهلم بصفتهم الشخصية، وليسوا كممثلني لدوهلم، ولعل  -

من العهد الدويل  28/3املادة ذلك ما يؤكد على االستقاللية املشار إليها أعاله، فقد جاء مثال يف

  ".ينتخب أعضاء اللجنة ويؤدون واجبهم بصفتهم الشخصية"للحقوق املدنية والسياسية أنه

نصت اتفاقيات حقوق اإلنسان على ضرورة أن تتوافر يف أعضاء اللجان مجلة من الشروط يأيت يف  -

كتف  هذه االتفاقيات مبا ، ومل تحقوق اإلنسانميدان الكفاءة والنزاهة والتخصص في مقدمتها 

أوجبته من خصال خلقية رفيعة وجترد ونزاهة، بل نصت صراحة على تأدية القسم أو تقدمي التعهد 

الرمسي من طرف أعضاء اللجان، أمام اللجنة املعنية، بأن يتعهد علنا بتحقيق االستقاللية والتجرد 

للحقوق املدنية والسياسية واليت جاء  من العهد الدويل 38والنزاهة، ومثال ذلك ما ورد يف املادة 

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، بالتعهد رمسيا، يف جلسة علنية، بالقيام مبهامه بكل جترد :" فيها

من النظام الداخلي للجنة، حيث أوجبت تأدية  16املادة وهو األمر نفسه الذي أكدته ". ونزاهة

  .اته بنزاهة ووفقا ملا ميليه عليه ضمريهبأن يؤدي واجب ،القسم قبل اضطالع العضو مبهامه

من النظام الداخلي للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية  13و�ذا اخلصوص فقد ورد يف املادة      

يؤدي كل عضو يف اللجنة قبيل توليه ملهامه القسم التايل يف جلسة مفتوحة والثقافية بأن 

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بتجرد ووفقا أقسم أن أضطلع مبهامي كعضو يف جلنة ا:"للجنة

  . 3"ملا ميليه الضمري

                                                             
1

  .16عصام الدین محمد حسن، مرجع سابق ، ص 
2

  .66إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
3

 .11، ص2005، مايHRI/GEN/3/Rev.2مستند األمم المتحدة، النظام الداخلي للجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
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 14كما جند ذلك مشارا إليه أيضا بوضوح مع بقية اللجان األخرى، كما هو الشأن مع املادة       

من النظام الداخلي للجنة  15، واملادة  1من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري

  .اخل...القضاء على التمييز ضد املرأة

ضمان تمثيل المدنيات نصت جل االتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان على شرط  -

بأن مبدأ التمثيل اجلغرايف العادل معرتف  ولعل من املفيد التذكري .المختلفة والنظم القانونية الرئيسية

ضاء األجهزة التابعة لألمم املتحدة وفروعها، وهو يضمن متثيل األقاليم اجلغرافية به حىت يف انتخاب أع

أما مبدأ متثيل املدنيات املختلفة والنظم . اليت يتكون منها العامل يف تلك األجهزة وفروعها ،املختلفة

أو  ،القانونية الرئيسية، فهو يراعي يف الغالب انتخاب أعضاء األجهزة ذات الوظائف القضائية

أما جلان . القانونية، ومثاله انتخاب أعضاء جلنة القانون الدويل، وانتخاب قضاة حمكمة العدل الدولية

 املعاهدات فهي ذات خصائص خمتلطة، جتمع بني اخلصائص القضائية والسياسية، فهي شبه سياسية

وظيفتها يف تلقي  وشبه قضائية عندما تقوم اللجان مبمارسة عندما تتوىل تلقي التقارير ودراستها،

  .2وفحص الشكاوى اليت تقدم إليها من الدول األطراف أو من األفراد

 تتتحمل ميزانية األمم المتحدة نفقاإن جل االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان تنص على أن  - 

املالية ، وتقدمي مكافآت مالية مقابل أعماهلم يف هذه اللجان، وهذه االستقاللية اللجان ءسفر أعضا

العهد من  35ومتثيال لذلك، فقد ورد يف املادة  .3عن الدول تعد ضمانة إضافية الستقاللية اللجان

يتقاضى أعضاء اللجنة مبوافقة اجلمعية العامة "  :من أنهقوق املدنية والسياسية اخلاص باحلالدويل 

رها اجلمعية العامة، مع أخذ لألمم املتحدة مكافآت تقتطع من موارد األمم املتحدة بالشروط اليت تقر 

من االتفاقية الدولية  17املادة من  8 فقرةكما جاء يف ال".أمهية مسؤوليات اللجنة بعني االعتبار

يتلقى أعضاء اللجنة، مبوافقة اجلمعية العامة، :"للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من أنه

لشروط اليت حتددها اجلمعية، مع إيالء االعتبار مكافآت تدفع من موارد األمم املتحدة باألحكام وا

  "... ألمهية املسؤوليات املنوطة باللجنة

وال شك أن كل هذه املواصفات والضوابط اليت متت اإلشارة إليها هي مبثابة الضمانة اليت من      

شأ�ا أن ُتسهم بشكل كبري وفاعل يف حتقيق االستقاللية املقصودة لألجهزة الرقابية، وبالتايل تأدية 

  .يت يقومون �ا أعضاء اللجان لألدوار املنوطة �م بعيدا عن كل ضغط أو تأثري على أعماهلم ال
                                                             

1
أتعھد رسمیا بأن أؤدي واجباتي و أن :" اء اللجنة عند تولیھ مھام منصبھ بالتعھد الرسمي التالي في جلسة علنیة للجنةیدلي كل عضو من أعض 

  ".أمارس سلطاتي كعضو في لجنة القضاء على التمییز العنصري بشرف وأمانة ونزاھة وبما یملیھ علي ضمیري
 .76، ص2005، مايHRI/GEN/3/Rev.2مستند األمم المتحدة،النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري  -
2

 .227عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
3

  .65التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان ، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 



114 
 

  المنظمة ألعمال اللجانالقواعد  :ثانيا

 اهلا مهامفإن  -ومبقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان -إن األجهزة املنوط �ا العمل الرقايب      

تقوم �ا بكيفية حمددة ودقيقة ووفق تنظيم للعمل تتحقق معه األهداف املقصودة من  ووظائف حمددة 

  .تفاقياتالرقابة على تطبيق هذه اال

إن لكل جلنة من جلان الرقابة مهاما حمددة وفقا ألحكام االتفاقية أو ما حلقها :المهام والوظائف -1

  : من بروتوكوالت، وميكن إمجال هذه املهام والوظائف يف

فكل اللجان املنشأة مبقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان خمتصة بتلقي وفحص التقارير : تلقي التقارير -

إليها من الدول األطراف، ويعد تقدمي هذه التقارير أمرا إجباريا على كل دولة طرف يف املقدمة 

  .االتفاقية، كما سبق وأن متت اإلشارة إليه يف الفصل األول من هذا البحث

اليت  شكاوىالالدول و  املقدمة من شكاوىالعلى اعتبار أن الشكاوى نوعان، : تلقي الشكاوى -

من اللجان الرقابية ما يناط به وظيفة تلقي الشكاوى الفردية دون شكاوى فإن  ،األفراد يتقدم �ا

يعود ألحكام كل إمنا ، ومرد ذلك )الدول وشكاوى األفرادشكاوى (�ما معا الدول، ومنها ما ختتص 

امللحقة �ذه  ختياريةاالربوتوكوالت الد فيها نصا، أو ما مت النص عليه الحقا يف دِّ اتفاقية وما حُ 

   .قياتاالتفا

أو ما يسمى بتقصي احلقائق، ويقتصر هذا اإلجراء على  القيام بإجراءات التحقيق وزيارات الدول -

بعض االتفاقيات فقط كما هو الشأن مع االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب 

  .اخل...املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

يف إطار تأدية األجهزة الرقابية لدورها يف مباشرة أعماهلا للرقابة على تطبيق : لعملطريقة تنظيم ا -2

  :فإن هناك بعضا من القواعد اليت حتكم طريقة تنظيم عملها ميكن إمجاهلا يف اآليت أحكام االتفاقية

وتعقد هذه  جتتمع جلان الرقابة على تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان عادة مرة أو مرتني يف السنة، -

الدورات يف مواعيد حمددة يقررها ا�لس بالتشاور مع األمني العام لألمم املتحدة، وميكن عقد دورات 

كما تتوىل هذه اللجان وضع نظامها الداخلي وتعيني رئيس هلا تنتخبه، ويكون اختاذ . 1استثنائية

  .2 قرارا�ا بتوافق اآلراءقرارا�ا باألغلبية، ولكن الواقع يثبت أن اللجنة تسعى إىل التوصل يف

                                                             
الداخلیة للجان الرقابة تنص على مثل ھذا  ةبقیة األنظممن النظام الداخلي للجنة  مناھضة التعذیب، مع مالحظة أن  3و 2المادة  -مثال - ینظر 1

  اإلجراء 
2

 Frederic Sudre,op,cit,p752. 
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حيق للجان الرقابة مبوجب أنظمتها الداخلية، أن تنشئ ما تراه ضروريا من جلان وأجهزة فرعية  -

  . 1أو الربوتوكول امللحق �ا ةملساعد�ا يف إجناز املهام املوكلة إليها مبوجب االتفاقي

لسة األوىل من كل دورة، ويرسل هذا يقوم األمني العام بإشعار أعضاء اللجنة بتاريخ انعقاد اجل -

اإلشعار قبل افتتاح كل دورة مبا ال يقل عن ستة أسابيع، على أن يعد األمني العام بالتشاور مع رئيس 

  :اللجنة جدول األعمال املؤقت لكل دورة، وعادة ما يتضمن هذا اجلدول

  .أي بند تقرره اللجنة يف دور�ا السابقة*  

  .أداء ملسؤولياته مبوجب العهد أو االتفاقيةأي بند يقرتحه ا�لس * 

  .أي بند يقرتحه رئيس اللجنة* 

  .أي بند تقرتحه دولة طرف يف العهد أو االتفاقية*

  .أي بند يقرتحه عضو يف اللجنة* 

  .أي بند يقرتحه األمني العام* 

عمال  وعقب ذلك يتم إقرار جدول األعمال، حيث حيق للجنة يف دورة ما تنقيح جدول األ     

األمني العام هو املكلف بإحالة جدول و . إلرجاء، وفقا ملا تراه مناسباباإلضافة أو احلذف أو ا

األعمال املؤقت والوثائق األساسية املتصلة بالبنود املدرجة فيه إىل أعضاء اللجنة، وذلك يف أقرب 

  .2وقت ممكن

ني من األحكام ذات الصلة تكون جلسات اللجنة علنية ما مل تقرر خالف ذلك، أو ما مل يتب -

  .       3املنصوص عليها يف االتفاقية وجوب أن تكون اجللسات سرية

تعمل اللجنة على إجياد حوار هادف ومثمر بينها وبني الدولة املعنية خبصوص احلقوق حمل نظر  -

نصوص  صاللجنة، وللجنة أن تصدر تفسريات وتوصيات ونتائج عامة توجه للدول األطراف خت

  .                       4فاقيةاالت

ة على توافر مجلة من الشروط، كقبول الدولة املعنية الختصاص يلجان الرقاباليتوقف اللجوء إىل  -

اللجنة، وأن يكون الفرد قد استنفذ طرق الطعن الداخلية، وأال يكون املوضوع قد مت حبثه وفقا إلجراء 

  .، وهو ما سنراه الحقااخل...5من إجراءا التحقيق أو التسوية الدولية

                                                             
1

  .230عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
2

من  10إلى  2من النظام الداخلي للجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، كما ُیمكن الرجوع  إلى المواد من  7إلى 2ُینظر المواد من  
  .النظام الداخلي للجنة الحقوق المدنیة والسیاسیة، مع مالحظة أن كل  اللجان ووفقا ألنظمتھا الداخلیة تتشابھ مع ما تم ذكره

التمییز  النظام الداخلي للجنة  القضاء على من 28من النظام الداخلي للجنة  القضاء على التمییز العنصري، وكذا المادة  31المادة  -مثال - ینظر 3
  .ضد المرأة، وبقیة األنظمة الداخلیة للجان األخرى التي تنص على مثل ھذا اإلجراء 

4
  .149احمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص 
5

  .150المرجع نفسھ، ص 
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         .والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنيةعالقة أجهزة الرقابة باألمم المتحدة :المطلب الثاني

بإجراءات الرقابة إن األجهزة الرقابية املنشأة مبقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان واملنوط �ا القيام      

بوجه عام وتلقي الشكاوى وفحصها بوجه خاص، وبطبيعة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان 

عملها ويف سبيل أداء وظائفها فإن هلا امتدادات كبرية يف عالقا�ا بأجهزة ومنظمات كثرية دولية وغري 

دولية، كما هو الشأن مع منظمة األمم املتحدة وأجهز�ا املختلفة ووكاال�ا املتخصصة، وما له صلة 

بقضايا حقوق اإلنسان كمجلس حقوق اإلنسان وغريه، فضال عما تتعاون �ا يف إطار االهتمام 

وسنعاجل هذا املطلب . وتتالقى فيه مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية وخمتلف املؤسسات الوطنية

أجهز�ا الرئيسية بعالقة أجهزة الرقابة باألمم املتحدة يف فرعني أساسيني، خنصص الفرع األول ل

، على أن نتحدث يف الفرع الثاين عن عالقة أجهزة  ومبجلس حقوق اإلنسان صصةاملتخ اكاال�و 

  .الرقابة باملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية

  عالقة أجهزة الرقابة باألمم المتحدة : الفرع األول 

مما جيعلها  ،سبق وأن أشرنا له ااستقالليتها الذاتية كمب ا تتمتعإن األصل يف األجهزة الرقابية أ�     

، وقد مت التأكيد على هذه االستقاللية بشكل ضغط يؤثر على أداء املهام املنوطة �امبنأى عن كل 

ومع أن األجهزة الرقابية ال تعد هيئات تابعة لألمم  واضح يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان،

ألمم املتحدة وحتت رعايتها، املتحدة، غري أن هذه االتفاقيات الدولية قد صدرت يف إطار منظمة ا

، األمر الذي جيعل العالقة بني جلان 1جتسيدا للمبادئ واألهداف اليت محلها ميثاق األمم املتحدة

الرقابة واألمم املتحدة بأجهز�ا املختلفة حالة طبيعية، بل أمر الزم لتحقيق التعاون الذي من شأنه 

قيات الدولية من حقوق وما جاءت به من أحكام، حتقيق قدر من الفعالية لكفالة ما تضمنته االتفا

  .ومن مثة التجسيد الواقعي حلقوق اإلنسان

وإن احلديث عن عالقة األجهزة الرقابية مبنظمة األمم املتحدة ميتد بصورة طبيعية إىل األجهزة      

اللجان  الرئيسية لألمم املتحدة ووكاال�ا املتخصصة ومبجلس حقوق اإلنسان وما ميتد بينها وبني

  .الرقابة من عالقة

  عالقة أجهزة الرقابة باألجهزة الرئيسية لألمم المتحدة: أوال

، حقوق اإلنسان تعزيز واحرتام من املقاصد اليت جاء �ا ميثاق منظمة األمم املتحدة قضية      

فإ�ا متارس دورا رقابيا على تطبيق وتنفيذ اإلعالنات  1945حيث أن هذه املنظمة ومنذ إنشائها سنة 

                                                             
1
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آليات  2، كما تعد خمتلف األجهزة الرئيسة لألمم املتحدة1واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

غري أن درجة هذا اإلسهام . الكفيلة بكفالة احرتامهاُتسهم يف دعم حقوق اإلنسان وإجياد السبل 

وهو ما ينسحب منطقيا على عالقة هذه  حبسب الوظيفة املنوط به أداؤها،خيتلف من جهاز إىل آخر 

األجهزة بلجان الرقابة املنشأة مبقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان، لذا سيتم الرتكيز يف هذه النقطة 

على األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة اليت تربطها عالقة مباشرة ووطيدة بأجهزة وجلان الرقابة على 

كاألمانة العامة لألمم املتحدة وا�لس االقتصادي واالجتماعي  ات املتعلقة حبقوق اإلنسان،االتفاقي

  .3واجلمعية العامة

تعد األمانة العامة أحد اهليئات الرئيسية اليت نص عليها ميثاق األمم املتحدة يف :األمانة العامة -1

، وفضال عن الدور 5اهليئة من املوظفني، وتشمل هذه األمانة أمينا عاما ومن حتتاجهم 4مادته السابعة

الذي يقوم به هذا اجلهاز يف خمتلف ا�االت ممثال باخلصوص يف أمينه العام، فإن له أدوارا مهمة يف 

  .جمال حقوق اإلنسان

وإعانتها يف أداء  �اساعدحيال األجهزة الرقابية مبولعل ما يقوم به األمني العام لألمم املتحدة      

هذه األجهزة يربز مدى العالقة بني  على تطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانوط �ا الدور املن

ومن خالل موظفيه واملفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق  –فاألمني العام  واألمانة العامة؛

هو الذي يؤدي دور السكرتارية هلذه اللجان، كما يعد حلقة وصل بني الدول األطراف  - اإلنسان

  .6ن حقوق اإلنسان من جهة، وبني هذه اللجان وأجهزة األمم املتحدة من جهة أخرىوجلا

                                                             
  .101،صإبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق 1
2

 ، مجلس أمن،جمعیة العامة: تنشأ  الھیئات اآلتیة فروعا رئیسیة لألمم المتحدة:" من میثاق األمم المتحدة بأن  1لقد ورد في المادة السابعة  ف 
  ". أمانة ،محكمة العدل الدولیة، مجلس وصایة ، اجتماعيمجلس اقتصادي و

القتھا تبدو واضحة ومباشرة مع لجان الرقابة المختلفة، دون أن نغفل ما لبقیة األجھزة األخرى على ھذه األجھزة الثالثة ، كون ع زلقد تم التركی 3
تقوم بحل الخالفات القانونیة  حیث، لألمم المتحدة القضائیةاألداة تعد التي  محكمة العدل الدولیةمن دور في حمایة حقوق اإلنسان، ولنذكر مثال 

 .*، وھو جزء ال یتجزأ من المیثاق"النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة" تعتمد نظاما أساسیا ملحقا بمیثاق المنظمة یسمى والناشئة بین الدول، 
األداة القضائیة )) األمم المتحدة((تكون محكمة العدل الدولیة، التي ینشئھا میثاق :" حیث یتكون من سبعین مادة، تشیر مادتھ األولى على أن

والذي تتوزع مواده على خمسة فصول ، إذ تم التطرق في الفصل األول  لتنظیم ". ھیئة وتباشر وظائفھا وفقا ألحكام ھذا النظام األساسيالرئیسیة لل
  .المحكمة، والفصل الثاني الختصاصھا أما الفصل الثالث فتتضمن اإلجراءات، في حین خصص الفصل الرابع للفتاوى والخامس لكیفیة التعدیل

 ا تتمتع بھ المحكمة من صالحیات أنھا تقوم بحسم الخالفات بین الدول بشأن تفسیر أو تطبیق االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسان، ومن أھمومم      
تفاقیة منع ذكر ااالتفاقیات الدولیة التي منحت محكمة العدل الدولیة حق البت في  الخالفات التي قد تنشأ بین الدول بشأن تفسیر أو تطبیق االتفاقیة، ن

فإذا لم یتمكن األطراف خالل ستة أشھر من تاریخ طلب التحكیم، من الوصول :" ...التي من بین ما ورد فیھا 29التمییز ضد المرأة بموجب المادة 
ام األساسي للمحكمة، إلى اتفاق على تنظیم أمر التحكیم، جاز ألي من أولئك األطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بطلب یقدم وفقا للنظ

التي  منھا30 كما یمكن اإلشارة إلى اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة بمقتضى المادة
ن تسویتھ عن طریق التفاوض، یطرح للتحكیم أي نزاع ینشأ بین دولتین أو أكثر، فیما یتعلق بتفسیر ھذه االتفاقیة أو تنفیذھا، وال یمك:" ورد فیھا أن

بناء على طلب إحدى ھذه الدول فإذا لم تتمكن األطراف في غضون ستة أشھر من تاریخ طلب التحكیم، من الموافقة على تنظیم التحكیم، یجوز 
، وكذا االتفاقیة الدولیة لحمایة ".ه المحكمةألي من تلك األطراف أن یحیل النزاع إلى محكمة العدل الدولیة بتقدیم طلب وفقا للنظام األساسي لھذ

  .منھا، وغیرھا 92حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بمقتضى المادة 
  .136لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص *
جمعیة عامة، مجلس امن، مجلس : دةتنشأ الھیئات اآلتیة فروعا رئیسیة لألمم المتح:" على أنھ ةمن میثاق األمم المتحد 7/1نصت  المادة 4

  ".حكمة عدل دولیة، أمانة/ اقتصادي واجتماعي، مجلس وصایة
5

 .من میثاق األمم المتحدة 97ُینظر المادة  
6
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وفقا ملا تنص عليه اتفاقيات حقوق اإلنسان وقواعد  -وعلى سبيل املثال يقوم األمني العام      

بإعداد مشروعات جدول أعمال اللجان بالتعاون والتنسيق بني  –اإلجراءات اخلاصة باللجان 

ما يقوم بتقدمي أوراق عملها سواء مببادرة منه أو بناء على طلبها، وله أن يديل برأيه يف رؤسائها ، ك

هذه اللجان بأنشطة األمم ملتحدة  غالنصوص املتعلقة باتفاقيات حقوق اإلنسان، ويقوم أيضا بإبال

ويف .هذه اللجان لذات الصلة بعملها، فضال على أن األمني العام هو الذي يقوم بالتعريف بأعما

الذي أنشئ مبوجبه وظيفة  48/141هذا اإلطار ووفقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة، رقم 

واإلعالن  ،يف إطار ميثاق األمم املتحدة ل،فإن املفوض السامي يعم1املفوض السامي لألمم املتحدة

والقانون الدويل، وأنه سيكون قوق اإلنسان، والوثائق األخرى املتعلقة حبالعاملي حلقوق اإلنسان، 

حتت توجيه وسلطة األمني العام  ،املسؤول الرئيسي عن أنشطة األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

وجلنة حقوق  ،وا�لس االقتصادي واالجتماعي ،املتحدة مواجلمعية العامة لألم ،املتحدة ملألم

       . 2)اليت حل حملها جملس حقوق اإلنسان( اإلنسان

ذلك أن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تتبع مباشرة األمني العام لألمم املتحدة، واملفوض      

السامي هو املسؤول عن كل نشاطات املفوضية وعن جهازها اإلداري، وميارس الوظائف املوكلة إليه 

تصدر عن اليت  ةالصادر عن اجلمعية العامة، وكذا القرارات الالحق 48/141القرار رقم  ىمبقتض

  .3اهليئات األساسية للمنظمة، ويؤدي وظائفه حتت توجيه األمني العام لألمم املتحدة

مبساعدة ودعم اللجان الرقابية  مويف هذا اإلطار فإن مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة يقو      

مع  لتأدية عملها بشكل منتظم ومتجانس، كما يعمل على مساعدة الدول من أجل إرساء التعاون

وال ...هذه اللجان والتعريف بأنشطتها من خالل اتصاالته بكل الفاعلني يف جمال حقوق اإلنسان
                                                             

1
جدید أضیف آللیات حقوق اإلنسان باألمم المتحدة أنشئ بقرار من الجمعیة العامة رقم  المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان منصب 

المفوض السامي  ةووظیف. 1993بناء على اقتراح وتوصیة من المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ، المنعقد بفینا  20/12/1993في   48/141
سنوات  04ن الجمعیة العامة بنا على اقتراح من األمین العام لألمم المتحدة لمدة ، ویصدر قرار تعیینھ م دلحقوق اإلنسان بدرجة أمین عام مساع

  :قابلة للتجدید مرة واحدة،وتتمثل مسؤولیاتھ في
  .تعزیز وحمایة التمتع الفعلي بكل الحقوق السیاسیة والمدنیة والثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة -
 .المھام التي یعھد بھا إلیھ من قبل األجھزة المختصة في األمم المتحدة لتنفیذ ك -
 .تعزیز وحمایة تحقیق حق التنمیة -
 ...و المالیة بناء على طلب الدولة المعنیة ةكفالة الخدمات االستشاریة والمساعدة الفنی -
 .إلنسانتنسیق برامج األمم المتحدة في مجال التعلیم والمعلومات العامة في مجال حقوق ا -
 .المساھمة بدور فعال في إزالة العقبات الحالیة ومواجھة تحدیات اإلنجاز، ومنع استمرار انتھاكات حقوق اإلنسان في العالم -
 .الدخول في حوار مع كل الحكومات من أجل كفالة احترام كل حقوق اإلنسان -
 .تشجیع التعاون الدولي لتعزیز وحمایة كل حقوق اإلنسان -
 .یز وحمایة كل حقوق اإلنسان من خالل نظام األمم المتحدةتنسیق أنشطة تعز -
 .آلیة األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان من أجل تعزیز فاعلیتھا زترشید وتقویة وتعزی -
 .اإلشراف على مركز حقوق اإلنسان -
 .عیة العامةإرسال تقریر سنوي إلى لجنة حقوق اإلنسان ، ومن خالل المجلس االقتصادي واالجتماعي، إلى الجم  -

  .159-158أحمد أبو الوفاء، مرجع سابق، ص  -  
2

  .72إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
3

  .138خضر خضر، مرجع سابق، ص 



119 
 

شك أن األمني العام قد ميارس تأثريا غري مباشر على عمل هذه اللجان، من خالل ما يُبديه من أراء 

ملسؤولة عن اختاذ ما ، غري أن هذه األخرية تبقى هي انأو ما يقدمه من املعلومات اليت يزود �ا اللجا

  .  1تراه من قرارات

أجهزة األمم أهم يعترب ا�لس االقتصادي واالجتماعي من  :المجلس االقتصادي واالجتماعي -2

حتقيق التعاون :" ها؛ واليت من بينهامقاصدأهدافها و القيام بتحقيق  وأدا�ا املهمة يف ، بلاملتحدة

 الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى تعزيز احرتامالدويل على حل املسائل الدولية ذات 

حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس مجيعا والتشجيع على ذلك إطالقا بال متييز بسبب اجلنس 

  .2"بني الرجال والنساء قأو اللغة أو الدين، وال تفري

امل احرتام حقوق اإلنسان أن يشيع يف الع:" وفضال عما يؤديه هذا ا�لس من عمل على     

بني الرجال والنساء،  قواحلريات األساسية للجميع بال متييز بسبب اجلنس أو اللغة أو الدين، وال تفري

يقوم بإعداد مشاريع اتفاقيات لتعرض على اجلمعية العامة إنه ، ف3"ومراعاة تلك احلقوق واحلريان فعال

والدعوة إىل عقد مؤمترات دولية لدراسة املسائل اليت يف دائرة اختصاصه، عن املسائل اليت تدخل 

  .ومن بينها قضايا حقوق اإلنسان ،4تدخل ضمن مهامه

بني اللجان الرقابية وا�لس االقتصادي واالجتماعي، فبعض  عومن مثة فهناك روابط متينة جتم     

بارات أن ا�لس هو هذه الروابط نصت عليها اتفاقيات حقوق اإلنسان، والبعض اآلخر حتتمها اعت

اجلهاز الرئيسي لألمم املتحدة الذي يساعد اجلمعية العامة يف أداء وظائفها يف جمال حقوق 

يعترب حلقة وصل بني مجيع األجهزة العاملة يف نطاق منظومة األمم املتحدة يف جمال ، بل 5اإلنسان

  . حقوق اإلنسان

من تقارير جلان اإلشراف عي أن يستفيد ويف هذا الصدد فإن للمجلس االقتصادي واالجتما     

كما أن هذه العالقة تزداد أكثر، على . تتضمنه من معلومات ومالحظات وتوصيات ا، مبوالرقابة

جتماعي من تقارير جلان اعتبار أن األمني العام لألمم املتحدة يقوم بتمكني ا�لس االقتصادي واال

  .6لعامة لألمم املتحدة؛ لكو�ا مستندات تعرض على اجلمعية االرقابية

                                                             
   .73-72إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق ،ص1
  .من میثاق األمم المتحدة 1/3المادة 2
3

  .من میثاق األمم المتحدة 55/3المادة 
4

  .123،ص2002رجب عبد الحمید ، المنظمات الدولیة بین النظریة والتطبیق ، مطابع الطوبجي التجاریة ،القاھرة ،  
5

 .242عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
6

  .74لي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، صإبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدو 



120 
 

الدور الذي يؤديه ا�لس االقتصادي  إىلبعض اتفاقيات حقوق اإلنسان  وقد أشارت      

، ومثال ذلك ما ورد يف العهد الدويل به يف سبيل تطبيق هذه االتفاقياتواالجتماعي ويضطلع 

حتيل هذه التعليقات مع نسخ "...من أنه ميكن للجنة أن 40/4للحقوق املدنية والسياسية يف املادة 

من التقارير اليت استلمتها من الدول األطراف يف االتفاقية احلالية إىل ا�لس االقتصادي 

حيث  ،كما جند ذلك أيضا يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ."واالجتماعي

ل يتوجه مجيع التقارير إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي حي:" هه على أنأ من/16ورد يف املادة 

هو األمر و  ،"نسخا منها إىل ا�لس االقتصادي واالجتماعي للنظر فيها طبقا ألحكام هذا العهد

، 2واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 1قوق الطفلالدولية حلتفاقية نفسه مع اال

  . 4وغريها، 3ولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمواالتفاقية الد

 باعتبارهاحتتل اجلمعية العامة أمهية كبرية بني خمتلف أجهزة األمم املتحدة، :الجمعية العامة -3

�ا تتمتع بسلطات عامة، إذ و فضال عن ك األعضاء،  اجلهاز العام يف املنظمة الذي يضم كل الدول

يدخل يف نطاق امليثاق أو يتصل بفرع من الفروع املنصوص عليها  أية مسألة أو أمرهلا أن تناقش 

  .5فيه

إمناء " دراسات وتقدمي توصيات بقصد  بني وظائف األمم املتحدة وضع وكما هو معلوم فإن من     

 واإلعانة على حتقيقعليمية والصحية، والت التعاون الدويل يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية

دين، وال لبينهم بسبب اجلنس أو اللغة أو ا حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة بال متييز

  .6"ءتفريق بني الرجال والنسا

دورها البارز يف النهوض حبقوق اإلنسان، فقد كان  ولئن كان لألمم املتحدة مبختلف أجهز�ا     

العاملي حلقوق اإلنسان  نيف هذا ا�ال، حيث مت يف إطارها إصدار اإلعالللجمعية العامة أثرها الكبري 

، وإقرار العديد من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، فضال عن 1948/ 10/12يف 

  .عالقتها الوثيقة بلجان الرقابة واإلشراف على تطبيق هذه االتفاقيات

                                                             
1

 ".تقدم اللجنة إلى الجمعیة العامة كل سنتین، عن طریق المجلس االقتصادي واالجتماعي تقاریر عن أتشطتھا:" على أنھ  44/5نصت المادة  
معیة العامة لألمم المتحدة بواسطة المجلس االقتصادي تقدم اللجنة تقریرا سنویا عن أعمالھا إلى الج:" من ھذه االتفاقیة بأنھ 21/1ورد في المادة 2

   ..."واالجتماعي
یحیل األمین العام لألمم المتحدة التقاریر السنویة للجنة إلى الدول األطراف في ھذه االتفاقیة، والمجلس االقتصادي :" على أن 74/8جاء في المادة 3

  ..."،لألمم المتحدة ةواالجتماعي، ولجنة حقوق اإلنسان التابع
  .75إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص4 
5

  .126لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 
  :كما یمكن الر جوع إلى

-Haut commissariat des nations unies pour les refugies, les droits de l'homme et la protection des refugies, 
Genève, Suisse,2007,p55.  

6
  .من میثاق األمم المتحدة 13المادة  
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حتال ، لألمم املتحدة أن اجلمعية العامةعامة بلجان الرقابة هو ولعل ما يربز أكثر عالقة اجلمعية ال     

إليها قضايا حقوق اإلنسان من ا�لس االقتصادي واالجتماعي وكذا من اللجان الرقابية املختصة 

   .1برصد وتطبيق االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

تقدم اللجان املشرفة على تطبيق قوق اإلنسان على أن الدولية حلتفاقيات االفقد نصت غالبية      

هذه االتفاقيات تقارير سنوية عن أعماهلا إىل اجلمعية العامة؛ حيث تعد هذه التقارير  مبثابة حلقة 

وهذه التقارير . وصل بني عمل هذه اللجان وعمل  هيئات األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان

طراف يف اتفاقيات حقوق اإلنسان، تتضمن معلومات عن أوضاع حقوق اإلنسان يف الدول األ

وللجمعية العامة أن تناقش تقارير اللجان وتستفيد باملعلومات الواردة فيها خصوصا يف توصيا�ا 

املتعلقة بتشجيع احرتام كفالة حقوق اإلنسان وللتعبري عن دعمها لعمل هذه اللجان فيما تقوم به من 

  .2دور

ذه التقارير إىل اجلمعية العامة، هو إحاطتها علما بأنشطة ولئن كان اهلدف الرئيسي من تقدمي ه     

اللجان الرقابية ، فإن ذلك من شأنه إجياد رابطة وثيقة وفعالة بني هذه اللجان وما تؤديه من عمل 

  .3وبني خمتلف أجهزة األمم املتحدة وفروعها

د رحبت بإنشاء اللجنة ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ق     

املعنية حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك بتقرير اللجنة عن دور�ا األوىل، 

، وطلبت من األمني العام لألمم املتحدة أن 2004 مارس  5 إىل 1اليت انعقدت خالل الفرتة من 

  . للجنةالفعال  ءيواصل تقدمي التسهيالت واملساعدات الالزمة لألدا

وبعد أن أحاطت اجلمعية العامة علما  بتقرير جلنة القضاء على التمييز  2006كما أنه ويف عام      

العنصري أعربت عن تشجيعها للجنة على مواصلة التعاون وتبادل املعلومات مع هيئات األمم 

  .4غري احلكوميةوخاصة جملس حقوق اإلنسان، ومع املنظمات احلكومية الدولية و  ،املتحدة وآليا�ا

كما أن اجلمعية العامة تعمل على حتسني فعالية األجهزة التعاهدية املكلفة حبقوق اإلنسان، ال       

سيما املتخصصة بضمان تقدمي التقارير يف أوقا�ا املناسبة، من خالل حتسني وعقلنة إجراءات وضع 

لتقارير والسهر على التنفيذ الفعال وضع االتقارير، مبنح مساعدة تقنية للدول بغية دعم قدرا�ا يف 

  .5لتوصيات هذه األجهزة
                                                             

  .126لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق،ص 1
2

 .76إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
3

 .243عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
4

 .77علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، صإبراھیم  
5

  .272،ص2008األمم المتحدة نموذجا، الطبعة األولى،دار الخلدونیة، الجزائر،  ةمحمد سعادي، قانون المنظمات الدولیة منظم 
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  :عالقة أجهزة الرقابة بالوكاالت الدولية المتخصصة: ثانيا

نتيجة احتاد إرادات عدة دول  تكونتإن الوكاالت الدولية املتخصصة بشكل عام هي هيئات      

نشأت بواسطة اتفاقات بني ، فهي إذن منظمات 1تعمل من أجل التعاون الدويل يف جمال متخصص

احلكومات وتضطلع مبقتضى نظمها األساسية بتبعات دولية واسعة يف جماالت االقتصاد واالجتماع 

واالرتباط بني هذه الوكاالت واألمم املتحدة قد مت . والثقافة والرتبية والصحة وغريها من ا�االت

ومنه نشري  .2ل وكالة من هذه الوكاالتبتوقيع اتفاقات بني ا�لس االقتصادي واالجتماعي وبني ك

 إذ هلذه الوكاالت وليست عالقة تبعية؛ عالقة تنسيقهي إىل أن عالقة هذه الوكاالت باألمم املتحدة 

  . 3تابعة لألمم املتحدة ، ومن مثة فهي ليست فروعااملتخصصة ذاتيتها وإراد�ا املستقلة

لوكاالت الدولية املتخصصة تؤدي أدوارا رئيسية وما ينبغي اإلشارة إليه هنا، هو أن هذه ا       

وتتحمل مسؤوليات كربى، يف تشجيع واحرتام ومحاية حقوق اإلنسان، يبدو ذلك من خالل ما 

، والنهوض بالكائن 4تضطلع به من أعمال وأنشطة �دف يف أساسها إىل حتقيق رفاهية اإلنسان

ور الذي تقوم به يف الرقابة على مدى احرتام البشري وحتريره من كل أشكال العبودية، ومن خالل الد

الدول لالتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان، عن طريق تقييم تصرفات احلكومات فيما خيص تنفيذ 

  .5االتفاقيات

  : 6الدولية املتخصصة تهذه الوكاالأهم ومن       

  .منظمة الصحة العاملية، ومهمتها ضمان حق اإلنسان يف الصحة -

  .والزراعة تسعى إىل حترير اإلنسان من اجلوع ةالتغذيمنظمة  -

يهدف إىل تنظيم حرية املراسلة جبميع الذي االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية، و  -

 .أشكاهلا

�تم بتحسني ظروف العمال ومكافحة البطالة، ومحاية مصاحل العمال اليت منظمة العمل الدولية، و  -

 ....ا�ماملستخدمني خارج أوط

                                                             
1

داخلي، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، بوزریعة، الجزائر، بن علي، حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي والقانون ال -یحیاوي نورة 
  21، ص2004

2
  .284مرجع سابق ،ص محمد المجذوب ، 
 .185 صمرجع سابق،  احمد أبو الوفاء، 3
  .404ھاني سلیمان الطعیمات، مرجع سابق ، ص4
5

، مذكرة ماجستیر، سنة  1996لتعدیل الدستوري لعامعمران قاسي، الحریات األساسیة وحقوق اإلنسان والمواطن وآلیات ضمانھا في نص ا 
  .189،ص2001/2002

 .139لمى عبد الباقي محمود الغزاوي، مرجع سابق، ص: كما یمكن الرجوع إلى
6

  .404، صمرجع سابقھاني سلیمان الطعیمات،  
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وهدفها تعزيز السالم واألمن عن طريق  ،)اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة -

تشجيع التعاون بني الدول يف جماالت الرتبية والتعليم والثقافة من أجل االحرتام العاملي للعدالة 

ون متييز بسبب العنصر أو اجلنس كافة د  سولسيادة القانون، وحلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للنا

  .أو اللغة أو الدين

أما خبصوص عالقة هذه الوكاالت املتخصصة باألجهزة الرقابية واألمم املتحدة فتبدو عالقة      

، حيث أنه وفضال عما تقوم به الوكاالت الدولية املتخصصة من إرسال للتقارير ةواضحة وبارز 

من العهد الدويل للحقوق  18ورد يف املادة  ومثاله ماة، خبصوص حقوق اإلنسان إىل األمم املتحد

جيوز للمجلس االجتماعي واالقتصادي إحلاقا ملسؤولياته :" االقتصادية واالجتماعية والثقافية، من أنه

طبقا مليثاق األمم املتحدة، يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، أن يتفق مع الوكاالت 

مت يف حتقيق مراعاة نصوص االتفاقية  املتخصصة على أن تتضمن تقاريرها إليه مدى التقدم الذي

احلالية الواقعة ضمن حميط نشاطها،كما جيوز أن تتضمن هذه التقارير تفصيالت القرارات والتوصيات 

، فإنه قد يتم متثيل الوكاالت املتخصصة 1"اليت اختذ�ا أجهز�ا املختصة بالنسبة لتطبيق تلك النصوص

فاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وفقا ملا يدخل يف نطاق يف األجهزة املعنية مبراقبة تطبيق االت

من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز  22اختصاصها، ومن ذلك ما قررته املادة 

واليت تعطي للوكاالت الدولية املتخصصة احلق يف أن يتم متثيلها عند نظر تطبيق نصوص ، ضد املرأة

  .2اق أنشطتهاهذه االتفاقية اليت تدخل نط

 ميكن اإلشارة إىل ما ورد يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف ،وتعضيدا ملا سبق ذكره      

يكون من حق الوكاالت املتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة أن تكون :"من أنه 38املادة 

، وللجنة أن تدعو اقيةاالتف ممثلة لدى النظر يف تطبيق ما يدخل يف نطاق واليتها من أحكام هذه

، لتقدمي مشورة خربائها بشأن ملتخصصة واهليئات املختصة األخرى، حسبما تراه مالئماالوكاالت ا

وللجنة أن تدعو الوكاالت . تطبيق االتفاقية يف ا�االت اليت تدخل يف نطاق والية كل منها

   ...."االتفاقيةاملتخصصة وغريها من أجهزة األمم املتحدة لتقدمي تقارير عن تطبيق 

ونص أيضا العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه جيوز لألمني العام بعد التشاور مع      

اللجنة، أن حييل إىل الوكاالت املتخصصة نسخا من أجزاء تلك التقارير، الواقعة ضمن ميدان 

  .3اختصاصها
                                                             

1
 .من العھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 18ُینظر المادة 
2

 187صمرجع سابق ،  الوفاء،احمد أبو  
3

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 40ُینظر المادة  
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اتفاقيات حقوق اإلنسان  طبيقعلى ت الرقابة أجهزةوال شك أن عالقة التعاون هذه بني       

والوكاالت الدولية املتخصصة على خمتلف أنواعها، تسهم بشكل بارز و قوي يف إرساء دعائم الرقابة 

على تعهدات الدول يف االتفاقيات املصادق عليها، ومن مثة حتقيق احلماية الالزمة حلقوق اإلنسان 

  .  1ملناقشة املتبادلة بينهما لألوضاع ذات الصلةوبصورة فاعلة، وذلك من خالل تقدمي املشورة و ا

  :عالقة أجهزة الرقابة بمجلس حقوق اإلنسان: ثالثا

 ، وهونة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدةاملؤسسة البديلة عن جلحقوق اإلنسان  يعد جملس     

تعزيز مجيع حقوق داخل منظومة األمم املتحدة مسؤولة عن تدعيم رئيسية هيئة حكومية دولية 

وعن تناول حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان وتقدمي  ،اإلنسان ومحايتها يف مجيع أرجاء العامل

لديه القدرة على مناقشة مجيع القضايا واحلاالت املواضيعية حلقوق اإلنسان  كما أن. توصيات بشأ�ا

اجتماعاته يف مكتب األمم يعقد دولة عضوا، و  47هو يتألف من و . اليت تتطلب اهتمامه طوال العام

   .2بسويسرا يف ثالث دورات على األقل يف السنة املتحدة يف جنيف

/  60:رقم قرارالباجلمعية العامة لألمم املتحدة من طرف  حقوق اإلنسان وقد مت إنشاء جملس     

دولة بينما  191دولة لصاحل القرار من جمموع  170، حيث صوتت 15/03/2006 املؤرخ يف 251

دول عن  03مارشال وباالو وامتنعت  ردول هي الواليات املتحدة وإسرائيل وجز  04عارضته 

وباألغلبية  باالقرتاع السري 47هي إيران وبيلوروسيا وفنزويال، ويتم اختيار عدد أعضائه  ،التصويت

واحدة، وقد جاء هذا ا�لس  ةقابلة للتجديد مر  سنوات 03املطلقة ألعضاء اجلمعية العامة ملدة 

رافقت عمل جلنة حقوق اإلنسان بسبب تسييسها وإعماهلا االنتقائية لتجاوز السلبيات اليت 

واالزدواجية يف تقاريرها وطريقة اختيار أعضائها، ويف ضوء السعي املتزايد إلصالح األمم املتحدة 

  .  3ومؤسسا�ا ولتفعيل احرتام حقوق اإلنسان

جملس اعتمد  وبعد عام ،30/06/2006إىل  19األويل يف الفرتة من  ة ا�لسدور  ُعقدتوقد      

ومن هذه  .إنشاء إجراءاته وآلياتهاخلاصة به لتوجيه عمله و "ملؤسساتحزمة بناء ا"حقوق اإلنسان

                                                             
1

  .22مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
2-Haut commissariat aux droits de l'homme, Les droits de l'homme et le système des  Nations Unies: Des clés 

pour agir, le service de liaison des  Nations Unies avec les organisations non gouvernementales(SLNG), Geneve, 

Suisse,2008, p07.   

  -:كما یمكن الرجوع إلى -
 دلیل عملي للمشاركین من المنظمات غیر الحكومیة، مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، مكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق 

  .1،قصر األمم،جنیف سویسرا، ص اإلنسان
3

ارك، سنة مولود أحمد مصلح، العالقة بین القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، رسالة ماجستیر، األكادیمیة العربیة، الدانم 
  .120، ص2008
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اليت ُتستخدم لتقييم أوضاع  ،1االستعراض الدوري الشاملآلية ب ، ما يسمىاإلجراءات واآلليات

ُتستخدم  اليت اللجنة االستشارية، و األمم املتحدة اإلنسان يف مجيع الدول األعضاء يفحقوق 

رة بشأن القضايا املواضيعية يف جمال اليت تزوده باخلربات واملشو  ،للمجلس" اهليئة الفكرية"باعتبارها 

ا�لس إىل هذا تيح لألفراد واملنظمات اسرتعاء انتباه تالذي إجراء الشكاوى حقوق اإلنسان، و 

  .2انتهاكات حقوق اإلنسان

لألمم املتحدة اليت أنشأ�ا اللجنة 3 اإلجراءات اخلاصةقوق اإلنسان أيضًا مع ويعمل جملس ح     

وتتألف هذه اإلجراءات اخلاصة من مقررين خاصني . يتوىل أمرها اآلنهو السابقة حلقوق اإلنسان و 

وممثلني خاصني وخرباء مستقلني وأفرقة عاملة؛ ويضطلع هؤالء املقررون واملمثلون واخلرباء، كما 

تضطلع هذه األفرقة، برصد القضايا املواضيعية أو أوضاع حقوق اإلنسان يف بلدان حمددة وحبثها 

  4.وتقدمي املشورة خبصوصها واإلبالغ علناً عنها

الرقابة وجملس حقوق اإلنسان تتجسد من خالل التعاون بني  ولإلشارة فإن العالقة بني أجهزة     

  ، وقد كان آنذاك يتم يف 1999اخلاصة والذي انطلق به العمل سنة هذه األجهزة وممثلي اإلجراءات 

وهذا بدءا من سنة  ،إطار جلنة حقوق اإلنسان، ليتحول فيما بعد إىل جملس حقوق اإلنسان

  .دل املعلومات واخلربات املشرتكة فيما بينهمواهلدف من هذا التعاون هو تبا.2006
                                                             

1
  :یھدف االستعراض الدوري الشامل إلى 

  اقع؛تحسین حالة حقوق اإلنسان على أرض الو -      
  الوفاء بالتزامات الدولة وتعھداتھا في مجال حقوق اإلنسان وتقییم التطورات اإلیجابیة والتحدیات التي تواجھھا الدولة؛ -      
  النھوض بقدرة الدولة وبالمساعدة الفنیة المقدمة إلیھا، بالتشاور مع الدولة المعنیة وبموافقتھا؛ -      
  ما بین الدول وأصحاب المصلحة اآلخرین؛تبادل أفضل الممارسات فی -      
  دعم التعاون في مجال تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان؛ -      
  .تشجیع التعاون واالنخراط الكاملین مع المجلس وغیره من ھیئات حقوق اإلنسان، ومع مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان -      

  یة السامیة لحقوق اإلنسانالمفوض/ األمم المتحدة حقوق اإلنسان 2
 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 01/02/2013:في. 
3

ھو االسم العام الذي یطلق على اآللیات التي أنشأھا مجلس حقوق اإلنسان إما لتناول أوضاع قطریة محددة وإما لتناول  :اإلجراءات الخاصة 
وتقدم المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان إلى ھذه  .قطریة والیة 12ومواضیعیة والیة  36وتوجد حالیاً . قضایا مواضیعیة في جمیع أنحاء العالم

وعادة ما تتطلب والیات اإلجراءات الخاصة من  .وبحثي ولوجستي الضطالعھا بوالیاتھا اآللیات ما یلزم من دعم بالموظفین ودعم سیاساتي
یات المكلفین بالوالیات بحث أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان أو أقالیم محددة ورصدھا وتقدیم المشورة بشأنھا واإلبالغ علناً عنھا، وھي الوال

أو القیام بھذه األعمال فیما یتعلق بالظواھر الرئیسیة النتھاكات حقوق اإلنسان على نطاق العالم، وھي الوالیات  بالوالیات القطریة،المعروفة 
وتضطلع اإلجراءات الخاصة بأنشطة مختلفة، بما في ذلك االستجابة لشكاوى األفراد وإجراء الدراسات وتقدیم  .بالوالیات المواضیعیةالمعروفة 

  .المشورة بشأن التعاون التقني على الصعید القطري واالنخراط في أنشطة تعزیزیة عامة
عضو من كل (وإما فریق عامل مؤلف عادة من خمسة أعضاء ") الخبیر المستقل"أو " لمقرر الخاصا"یسمى (واإلجراءات الخاصة ھي إما فرد 

وأصحاب الوالیات المكلفون باإلجراءات . والقرار المنشئ لإلجراءات الخاصة ھو الذي ینشئ والیات اإلجراءات الخاصة ویحددھا .(منطقة
والوضع المستقل ألصحاب الوالیات بالغ . و أي تعویضات مالیة أخرى مقابل عملھمالخاصة یعملون بصفتھم الشخصیة وال یتلقون أي رواتب أ

 .األھمیة لتمكینھم من أداء مھامھم بكل نزاھة
إلى نداءات عاجلة أو رسائل ادعاءات وتتلقى معظم اإلجراءات الخاصة معلومات عن ادعاءات محددة بحدوث انتھاكات لحقوق اإلنسان وترسل      

منھا بالغات % 72وكانت . بلداً  131بالغات إلى الحكومات في  605، أُرسل ما مجموعھ 2011في عام ف. الحكومات تطلب فیھا إیضاحات

  .من اثنین أو أكثر من أصحاب الوالیاتمقدمة -مشتركة 

 المفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان/ األمم المتحدة حقوق اإلنسان -
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx  01/02/2013في  

  لحقوق اإلنسانالمفوضیة السامیة / األمم المتحدة حقوق اإلنسان 4

 http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx 01/02/2013:في..  
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وما ميكن التنبيه إليه أن هذا التعاون قد ازدادت وتريته مع جملس حقوق اإلنسان، من حيث      

حتقيق التكامل بني عمل اإلجراءات اخلاصة وعمل أجهزة الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق 

  . اإلنسان

ا ألي ثغرات ومعاجلة ألي قصور يف عمل اللجان واإلجراءات، وال شك أن  يف هذا التعاون سد     

وهو أمر يزيد من الفعالية يف حتقيق أهدافها املشرتكة، ومن مثة تفعيل التعاون مع جملس حقوق 

   .اإلنسان فيما يسعى إليه لتقييم ومتابعة أوضاع حقوق اإلنسان يف شىت أحناء العامل

قوق اإلنسان واإلجراءات الدولية حلتفاقيات االرقابة على تطبيق ولقد اختذ التعاون بني أجهزة ال     

أن رئيس اجتماع رؤساء هذه اللجان قد : نذكر منها على سبيل املثال ،اخلاصة صورا عديدة وخمتلفة

شارك يف االجتماع الثاين عشر للمقررين واملمثلني اخلاصني واخلرباء املستقلني، ورؤساء األفرقة العاملة 

ومن بني القضايا اليت  .اخلدمات االستشارية جاءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وبرنامضمن اإلجر 

حيث كانت هناك لقاءات وتعاون . ة هاتهيلجان الرقابالقضية التعاون مع  -آنذاك-متت مناقشتها

بني جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باملقررين اخلاصني املعنيني باحلقوق االقتصادية 

، والتمييز ل من القضاء على التمييز العنصريبني أجهزة كأيضا واالجتماعية والثقافية، كما مت التعاون 

وحقوق الطفل مع املقررين اخلاصني والذين هلم صلة بعمل هذه  ضد املرأة، والعمال املهاجرين،

  .1اللجان

كما تربز العالقة بني جملس حقوق اإلنسان  واألجهزة الرقابية على تطبيق اتفاقيات حقوق       

اإلنسان من خالل نظام االستعراض الدوري الشامل حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة حتت 

  .2ق اإلنسانإشراف جملس حقو 

ويف عملية املراجعة هاته تعترب املعلومات اخلاصة بعالقات الدول بأجهزة الرقابة أساسا ترتكز       

عليه املراجعة الدورية الشاملة، إذ تستند هذه املراجعة على املعلومات اليت تعدها الدولة يف شكل 

من طرف مكتب  -تم استخالصهتقرير وطين يقدم �لس حقوق اإلنسان،كما تستند أيضا إىل ما ي

                                                             
1

  .81-80التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص إبراھیم علي بدوي الشیخ، 
2

ثال على ذلك ومن أجل تطبیق ھذه آلیة االستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان قام مجلس حقوق اإلنسان باختیار مملكة البحرین عن وكم 
وقد أعقبھ وضع جدول زمني . 07/04/2008دولة یطبق علیھا نظام المراجعة الدوریة الشاملة و تم ذلك بدایة من تاریخ  لطریق القرعة لتكون أو

  :والجدید في عملیة المراجعة الشاملة یتمثل في أمرین. جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة على فترة تمتد ألربع سنواتلمراجعة 
أن مجلس حقوق اإلنسان في المراجعة الشاملة، یھتم بالبحث في أوضاع كل الدول األعضاء في األمم المتحدة على قدم المساواة، :األمر األول -

الخطیرة  تھناك انتھاكات أم لم تكن، عكس ما كان علیھ الحال مع لجنة حقوق اإلنسان، والتي كانت تھتم بالبحث في حاالت االنتھاكاسواء أكانت 
  .لحقوق اإلنسان فقط

متحدة، واإلعالن أن ھذه المراجعة الشاملة لحقوق اإلنسان ُیستند فیھا على االلتزامات المنصوص علیھا في كل من میثاق األمم ال:األمر الثاني -
 العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقیات حقوق اإلنسان التي انضمت إلیھا الدولة كطرف، یضاف إلى ذلك التعھدات وااللتزامات الطوعیة من جانب

 . الدولة
  .86 - 84إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -
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سواء تعلق األمر بشأن املعلومات املتضمنة يف تقارير أجهزة الرقابة  -املفوض السامي حلقوق اإلنسان

على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة، وغريها من أجهزة األمم املتحدة ذات 

املصداقية اليت يقدمها أصحاب املصلحة الصلة، أو تعلق بشأن املعلومات املوثوق �ا واليت حتوز 

املعنيني كاملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان وهيئات ا�تمع املدين 

  .1املختلفة

  عالقة أجهزة الرقابة بالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية: الفرع الثاني

للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن :" من ميثاق األمم املتحدة من أنه  71لقد ورد يف املادة      

. عىن باملسائل الداخلة يف اختصاصهجيري الرتتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تُ 

وهذه الرتتيبات قد جيريها ا�لس مع هيئات دولية، كما أنه قد جيريها إذا رأى ذلك مالئما مع هيئات 

  ".ذي الشأن هلية، وبعد التشاور مع عضو األمم املتحدةأ

اعرتافا رمسيا باملنظمات غري احلكومية  بناء على ما ذكر أعاله، ميكن القول أن هذه املادة تُعدُّ و      

  غري احلكومية األمم املتحدة، حيث ميكن االعرتاف �ذه املنظماتمنظمة وأساسا قانونيا لعالقتها مع 

إمكانية تقدمي مع ئها حق حضور جلسات هيئة من هيئات األمم املتحدة وإعطا ،كُمحاور

   .2اقرتاحا�ا

وإجياد وسائل وإجراءات للرقابة عليه يعترب  ،و�ذا اخلصوص وكون تزايد االهتمام حبقوق اإلنسان      

نسان، أمرا المناص منه، فإن هذه املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية ذات الصلة حبقوق اإل

من مصادر مالية وبشرية خبصوص  فأضحت تقدم أدوارا الفتة لالنتباه، مبا تبذل من جهد ومبا توظ

، حلملها على االلتزام باالحرتام واحلماية تحقوق اإلنسان، بغية التأثري على سياسات احلكوما

  .الالزمتني

ن من كان هلا الفضل يف بل إن من املنظمات غري احلكومية الناشطة يف جمال حقوق اإلنسا       

3الدولية حلقوق اإلنسانواملواثيق إقناع احلكومات على االنضمام واملصادقة على االتفاقيات 
وكون .  

إن ذلك يدعونا للتطرق انبثقت عنها جلان للرقابة، ف قد االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسانهذه 

احلكومية وكذا عالقة جلان الرقابة باملؤسسات املنظمات غري ب الرقابية للعالقة بني هذه اللجان

  .الوطنية

                                                             
1 

  .86المرجع نفسھ، ص
2

  .257بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
3

  .303، ص2001أمحمد مصباح عیسى، حقوق اإلنسان في العالم المعاصر، دار الرواد، طرابلس، لیبیا ودار أكاكوس ببیروت، لبنان، 
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  المنظمات غير الحكومية: أوال

الواسع بأ�ا كيانات قانونية  اتعين يف مفهومه 1نشري ابتداء إىل أن املنظمات غري احلكومية     

األشخاص الطبيعيون واملعنويون لتوفري  انشئه، يُ ادويل لنشاطا�ال يتنظيمال هامستقلة، هلا وضع

 ؛هي هيئات قانونية دولية غري رحبيةف. االحتياجات اليت ال تفي �ا السوق أو القطاع العام أو الدولة

 تأعضاؤها مواطنون أو احتاد مواطين يف بلد أو أكثر يقومون بنشاطات مجاعية تستجيب الحتياجا

  .2ا�تمع الذي تعمل فيه

�ا بعيدا عن تعاليم احلكومات وسياسا�م  تنشط يف إطار خاص "كما أن هذه املنظمات       

، ونشاطها هذا ال يقتصر 3"ةوذلك يف جماالت عدة اجتماعية واقتصادية وتنموية وأخالقية وثقافي

  .على املستوى الدويل فحسب، بل يتعداه إىل املستوى احمللي

يف ا�تمع الدويل جبانب املنظمات احلكومية والشركات متعددة  فهي غالبا ما تشكل قوة خاصة     

املنظمات غري احلكومية قوة جديدة سريعة :" ، وكما تقول الدكتورة أمساء بن قادة فإن4اجلنسيات

النمو تتخطى احلدود، تتجاوز اجلغرافيا والعرق واجلنس والسياسة واالنتماء الديين، خترتق املكان 

طريق رحلة من التفاعالت الكثيفة الفائقة السرعة مع مكونات ا�تمع الدويل  وتتحدى الزمان، على

حبثا عن املشرتك اإلنساين أحيانا، وسعيا وراء حتقيق  مصاحل أخرى يف كثري من األحيان، وقد اجتهد  

و كثريون يف التعبري عن هذه الفواعل ودورها، لينتهي بعضهم إىل عبارات مثل ا�تمع املدين الدويل أ

بالقوة الثالثة، ملا بات ميلكه من أدوات ضغط وآليات دفعت يف  ...ا�تمع العاملي، وعرب عنه آخرون

  .5"كثري من األحيان دوال وحكومات لتعديل سلوكها جتاه الكثري من القضايا الدولية

يف جمال تقوم بأدوار فعالة تؤدي و املنظمات غري احلكومية  ه ميكن القول أن هذهأما وظيفيا فإن     

محاية وترقية حقوق اإلنسان، سواء عن طريق املبادرات اخلاصة اليت تقوم �ا، أو من خالل نضال 

                                                             
  **:عدیدة للمنظمات غیر الحكومیة نذكر منھا فلقد تم إعطاء تعاری 1
رابطة أو حركة مشكلة على نحو قابل لالستمرار من جانب أشخاص ینتمون إلى دول مختلفة، كل تجمع أو :" فقد عرفھا مارسیل میرل بأنھا -

  ".وذلك بغرض تحقیق أغراض لیس من بینھا الربح
أي منظمة :" كما عرفھا المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، مستعمال تعریفا مختصرا یفید بأن المنظمة غیر الحكومیة الدولیة ھي -

  ".ة ال تنشأ باتفاق بین الحكوماتدولی
منظمات خاصة مستقلة جزئیا أو كلیا عن الحكومات، وتتسم بصفة رسمیة بأن لھا أھدافا سیاسیة أو تعاونیة أكثر :" كما عرفھا البنك الدولي بأنھا -

یة البیئة، أو توفیر الخدمات االجتماعیة من كونھا أھدافا تجاریة، وتسعى بصفة عامة إلى تخفیف المعاناة، أو تعزیز مصالح الفقراء، أو حما
  ".األساسیة، أو االضطالع بتنمیة المجتمعات

حالة تطبیقیة على المنظمة العربیة لحقوق " إبراھیم حسن معمر، دراسة حول دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في حمایة حقوق اإلنسان ** 
  .18 -17، ص 2010/2011القاھرة، ، كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة "اإلنسان

، 2009،عمر سعد هللا، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطبیق، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر2
 .16ص

3
 .437عمر سعد هللا، معجم في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص 
4

دراسة في قانون المنظمة العالمیة للتجارة، أطروحة دكتوراه، جامعة : ایة حقوق اإلنسان في ظل عولمة االقتصادبوجالل صالح الدین، حم 
  .54،ص2012-2011لخضر بباتنة، الجزائر، السنة الجامعیة  جالحا

5
  .27، ص12/05/2013:، بتاریخ7071أسماء بن قادة، قوتنا الثالثة، أین ھي؟، جریدة الخبر، الجزائر،  السنة الثالثة والعشرون، العدد  
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أعضائها الطوعي يف الدول، خصوصا الدول اليت ال حترتم حقوق اإلنسان وال تضمن احلريات 

  . 1العامة

 1993املنعقد بفيينا يف جوان ويف هذا الشأن ميكن اإلشارة إىل أن املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان      

قد أكد على دور هذه املنظمات يف جمال دعم حقوق اإلنسان ومحايتها، مذكرا مبوقعها املتميز يف 

احلركة العاملية حلقوق اإلنسان، وذلك مبشاركتها الفاعلة يف جمال التشريع ودعم اآلليات واحلماية ونشر 

تقوم به هذه املنظمات من أجل تعزيز ومحاية حقوق  الوعي، داعيا إىل ضرورة االعرتاف بالعمل الذي

  . 2اإلنسان

ولعل أبرز نشاطات هذه املنظمات تتمثل يف مراقبة احلكومات حيال االنتهاكات اليت تقوم �ا      

يف جمال حقوق اإلنسان، كما تتدخل وقت احلاجة باعتماد مجلة من اآلليات كاملبادرات الدبلوماسية 

نسان، وتشرتك جل والتقارير والبيانات، حماولة التأثري على املنظمات احلكومية ذات الصلة حبقوق اإل

املنظمات غري احلكومية يف هدف رئيسي، يتمثل يف مجع املعلومات بغية استعماهلا يف التأثري على 

  .3تطبيق حقوق اإلنسان

املنظمات الدولية غري احلكومية على حتقيقه من جناح يف محاية حقوق تعمل وباإلضافة إىل ما        

تأثريها البالغ  -وصا العاملة ضمن نطاق األمم املتحدةخص -اإلنسان، فإنه يسجل هلذه املنظمات 

إعالنا واتفاقية دولية تتعلق حبقوق اإلنسان، ناهيك عن إسهامها  60يف إعالن وتبين ما ال يقل عن 

الطوعي يف صياغة وإعداد نصوص اتفاقيات ومعاهدات حقوق اإلنسان، وبذل اجلهد الكبري يف 

عاهدات واالتفاقيات واملصادقة عليها، مع تقدمي  تعاو�ا مع بلدا�ا لضمان التوقيع على هذه امل

  .  4أجهزة الرقابة على تطبيق بعض هذه االتفاقيات

  :5نذكر ومن بني هذه املنظمات غري احلكومية ذات التأثري     

                                                             
 .295،ص 2002محمد بوسلطان ، مبادئ القانون الدولي العام ،دار الغرب للنشر والتوزیع ، وھران ، 1
2

  .6،ص1993سبتمبر / ، السنة الثالثة، جوان10و9الصحیفة العربیة لحقوق اإلنسان، نشریھ إخباریة، المعھد العربي لحقوق اإلنسان، العدد  
 .297مصباح عیسى، مرجع سابق ، صأمحمد  3
 .127،ص1999، ) 3(فاتح سمیح عزام ، دور المنظمات غیر الحكومیة في الدفاع عن حقوق اإلنسان ، المجلة العربیة لحقوق اإلنسان، العدد  4
تعاون ت والتي 1983عام ي تأسست الت المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان ى العربي یمكن اإلشارة إلىومن بین المنظمات غیر الحكومیة على المست 5

، العروض الشفویة، العروض المكتوبة المتمثل بالخصوص في اعلتفال من أشكالب لجان األمم المتحدة التعاھدیة لحقوق اإلنسانمع دوري  بشكل

اإلجراءات الخاصة باإلنذار ، السریةالتحقیقات ، الشكاوى الفردیة، التظلمات وتقدیم إفادات غیر رسمیة، ،االشتراك في الدورات بصفة مراقبو

التصدیق على المعاھدة أو االنضمام إلیھا ، وذلك بتنسیق جھود الضغط مع بدور في تشجیع الدول العربیة  لھاكما . المبكر والتدابیر العاجلة

ات الدول العربیة األطراف بتقدیم مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة وأجھزة اإلعالم الوطنیة وزیادة الوعي العام حول القضیة، ورصد التزام

د   .*التقاریر في الموعد المحدَّ

حقوق اإلنسان في الخطاب السیاسي والحقوقي المعاصر في الدول "مؤتمر، وق اإلنسانقحة لعربیة التقییم فعالیة المنظم ،أیمن إبراھیم الدسوقي *

 .1، ص2008ماي  12 -11یة وحقوق اإلنسان بجامعة القاھرة، الدوحة، ، اللجنة الوطنیة لحقوق اإلنسان في قطر وبرنامج الدیمقراط"العربیة
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أكرب املنظمات الدولية غري احلكومية النشيطة يف ميدان حقوق  د منتعو  1منظمة العفو الدولية -

اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وأ�ا األكثر تأثريا وإحراجا للدول إزاء انتهاكات قواعد القانون 

بقضايا سجناء الرأي  ا، ومنذ إنشائها انصب اهتمامه1961سنة  ةوقد أنشئت هذه املنظم .الدويل

  .2ضة حكم اإلعدام فيما بعد، ليمتد نشاطها ويشمل كل مناحي حقوق اإلنسانوالضمري، مث مناه

و �تم أساسا حبماية ومساعدة الضحايا املدنيني والعسكريني " اللجنة الدولية للصليب األحمر -

أي ترتكز مهمتها يف الرقابة على حقوق ،3..."يف النزاعات املسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلية

  .يف وقت احلرب والنزاعات املسلحةاإلنسان 

األمريكية، مهمتها مراقبة أحوال  بالواليات املتحدة كومقرها بنيويور  منظمة مراقبة حقوق اإلنسان -

   .4خمتلف أحناء العامل، وإيفاد جلان تقصي احلقائق حقوق اإلنسان يف

وتعد هذه املنظمة من املنظمات  :Human Rights Watch  منظمة هيومن رايتس ووتش -

املعروفة يف الوقت احلايل مبا متتاز به من حركية، وما تقوم به من دور يف مراقبة حقوق اإلنسان، 

خصوصا ما ُجتريه من حتقيقات منتظمة ومنهجية بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان يف عدد كبري من 

حيث �تم  .ح انتهاكات حقوق اإلنساندول العامل، فضال عن كو�ا من املنظمات السباقة يف فض

هذه املنظمة بالدفاع عن حرية الفكر والتعبري، وإتباع اإلجراءات القانونية الواجبة إلقامة العدل، 

  .5واملساواة يف احلماية القانونية، وبناء جمتمع مدين قوي

املنظمة بتوثيق أعمال القتل واالختفاء والتعذيب، والتمييز، وغريها من انتهاكات  هذه كما تقوم       

واهلدف الذي تنشده من وراء ذلك هو حماسبة احلكومات اليت تنتهك حقوق ... حقوق اإلنسان

                                                             
1

الذي كان یحث "Peter-Bininson"ھي منظمة غیر حكومیة ،بعود أصل نشأتھا إلى المحامي البریطاني بیتر بیننسون منظمة العفو الدولیة 
التعسفیة المفروضة على  تسجناء الرأي،كما كان یندد بالعقوباالناس في كتاباتھ ویدعوھم إلى ضرورة العمل بطریقة سلمیة من أجل إطالق سراح 

وقد القى ما نادى بھ تأثیره الكبیر في نفوس الكثیرین، فأنشأ في البدایة مع رفاقھ جمعیة غیر سیاسیة من . ھؤالء األشخاص من طرف الحكومات
 1961إنشاء منظمة في سنة  ىوقد تطورت ھذه الدعوة إل. اإلنسانرجال القانون تحت اسم العدالة، وكان الھدف منھا الدفاع عن القانون وحقوق 

ویستند نظامھا األساسي على المبادئ التي جاء بھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وضمان مراعاة احترام .منظمة العفو الدولیة: تحت مسمى
االجتماعي لألمم المتحدة،وكثیرا من المنظمات األخرى دولیة كانت أحكامھ في جمیع أنحاء العالم، وتربطھا عالقة تعاون بین المجلس االقتصادي و

  :وتتمثل أھم األدوار التي تقوم بھا في.أم إقلیمیة
السعي إلى اإلفراج عن سجناء الرأي الذین یتم اعتقالھم تعسفا بسبب معتقداتھم أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم أو دینھم، وتقدیم المعونة  -

  .قد لجأوا إلى العنف أو دعوا إلى استخدامھإلیھم بشرط أال یكونوا 
  .المعتقلین في أماكن معروفة وغیر سریة، وتسھیل زیارة أقاربھم ومحامیھم وأطبائھم زالعمل على أن یكون احتجا -
 ...، أو غیرھما من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة، أو الالإنسانیة أو المھینةمعارضة عقوبة اإلعدام والتعذیب -
 .من أجل إتاحة محاكمة عادلة، وعاجلة لجمیع السجناء السیاسیینالعمل  -
عن عملیات التعذیب للمحاكمة وفق القوانین  نالعمل على التحقیق في جمیع شكاوى التعذیب بشكل كامل ونزیھ، وعلى تقدیم والمسؤولی -

 .410 -409ھاني سلیمان الطعیمات، مرجع سابق ،ص -. الجنائیة
  .337، ص1،2007األردن، ط -سھیل حسین الفتالوي، حقوق اإلنسان، دار النشر للثقافة والتوزیع، عمان :كما یمكن الرجوع إلى -

2
 .108عمر سعد هللا، المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في القانون الدولي بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 
3

 .105بن علي ،مرجع سابق، ص –یحیاوي نورة 
4

 .301مرجع سابق ،ص الشافعي محمد بشیر، 
5

  498، ص2010، 1عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق اإلنسان،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط 
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مواطنيها، كما تتطلع إىل كسب تأييد الرأي العام العاملي وا�تمع الدويل بأسره من أجل تعزيز احلقوق 

  .1نسانية للبشر كافة وإعالء شأ�ااإل

بإنشاء قسم أوربا وآسيا  1978هيومن رايتس ووتش نشاطها سنة  وقد باشرت منظمة     

، وقد غدت تضم )الذي كان يعرف آنذاك باسم منظمة هلسنكي ملراقبة حقوق اإلنسان(الوسطى

  ...2بعد ذلك أقساما تغطي أفريقيا واألمريكيتني وآسيا والشرق األوسط

زيارة عدة دول  على حق مندوبيها يف 1998قد حصلت املنظمة يف غضون عام لإلشارة فو      

وحضور املؤمترات والتشاور مع  من أجل القيام بالبحوث ؛منها مصر وفلسطني وغزة واملغرب وتونس

املنظمة دائمًا عن قلقها من صعوبة احلصول على  وتعرب. العناصر النشطة من شىت أرجاء املنطقة

عن  أيضاتعرب كما . يف دول اجلزائر والبحرين وإيران والعراق وسوريا صاريح مبراقبة حقوق اإلنسانت

  .3الدائم من اتساع مساحة االنتهاكات للحقوق واحلريات يف جممل الدول العربية قلقها

 أنه وإن كان من الواجب أن تفتح :"أمحد لطفي السيد مرعي  وكما يقول الدكتور - إال أنه     

يف الرقابة على أداء  األبواب واسعة قدر اإلمكان من أجل تيسري عمل املنظمات الدولية غري احلكومية

أن يوازي ذلك تكريس أعلى درجات  السلطات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان، إال أنه جيب

وال أن تشكل ، كون ستارًا ملشاريع اهليمنة، فال تلرسالتها لة يف أداء تلك املنظماتءالشفافية واملسا

 فاحلق املتبادل يف الرقابة جيد مكانه وال شك أمام عمل تلك. 4واستقرار الدول يدًا تعبث بأمن

وصيانة األمن  ، حاملا يكون من الضروري اإلعالء من قيم السيادة الوطنيةاملؤسسات اخلاصة

   .5"القومي

                                                             
1

  .340سھیل حسین الفتالوي، مرجع سابق، ص 
 .340المرجع نفسھ، ص 2
 ،الدولیة على أداء السلطات الوطنیةألساس القانوني لرقابة الھیئات والمؤسسات ، اأحمد لطفي السید مرعي 3

 http://www.f-law.net/law/threads/26832 - 14/04/20138، ص.  
ضاغط على نشاط  مارسة دورعلى دور المنظمات غیر الحكومیة في متعول الكبرى في كثیر من األحیان  الدول اإلشارة ھنا إلى أن وتجدر 4

 ویكفي أن ندعم ھذا الشك بما جاء على لسان. ترسمھا تلك الدول في منطقة ما وقرارات السلطات الوطنیة، بما یحقق في النھایة األجندة التي
الوالیات المتحدة ستواصل من أن  2006یونیو،  15الشیوخ في  مسئول في وزارة الخارجیة األمریكیة مخاطباً مع لجنة العالقات الخارجیة بمجس

كما أن مساعد وزیر الخارجیة . واالنضمام إلیھا األفراد في تشكیل المنظمات غیر الحكومیة التي یختارونھا والمشاركة فیھا مساندتھا لحقوق
العالقات الخارجیة بمجلس الشیوخ یوم  والعمل، باري لوینكرون ، خالل شھادة أدلى بھا في جلسة استماع عقدتھا لجنة للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

في عالم الیوم بالغة  بعض الحكومات على أنشطة ھذه المنظمات ، أكد أن المشاكل التي تواجھھا الدول حول العقبات التي تضعھا 2006یونیو  8
ً أن یو. لھا بمفردھا التعقید لدرجة أنھ حتى الدول الكبرى ال تستطیع التصدي  جد بعض الزعماء الذین ال یرحبونوأوضح أنھ لیس مستغربا

لوینكرون بضرورة شن حملة دعائیة ضد أولئك الذین  وأوصى. بالمنظمات غیر الحكومیة ، وغیرھا من دعاة التغییر الدیمقراطي السلمي
من الدبلوماسیة  جزء ال یتجزأ حریة المنظمات غیر الحكومیة ، إذ إن ضمان حمایة المنظمات غیر الحكومیة ھو یفرضون قیودا مفرطة على

تجاه المنظمات غیر  المبادئ التوجیھیة تستخدمھا الوالیات المتحدة لتقییم سلوك الحكومات األخرى كما أوصى بوضع قائمة قصیرة من. األمیركیة
ا الشكل في لعبة بھذدخول تلك المنظمات شك أن  وال.الوالیات المتحدة وھذه الدول الحكومیة یتم على ضوئھا النظر في العالقات الثنائیة بین

 اس القانوني الذي تستند إلیھ ھذهاألس ، أن نطرح تساؤالً حولة عالم الیوم الذي تسوده العولمةدورھا في تحدید أجند ، وتزایدالسیاسة الدولیة
                                       .                                 السلطات الوطنیة في مجال حقوق اإلنسان المنظمات في إعمال رقابتھا على أداء

 .11، مرجع سابق، صأحمد لطفي السید مرعي -
5

 .11المرجع نفسھ، ص 
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و ميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل ما جاء على لسان الربملان األوريب من ا�ام للجزائر بالضغط      

على املنظمات غري احلكومية، حيث حتاملت رئيسة جلنة حقوق اإلنسان يف الربملان األوريب على 

وربية املتوسطية وضع حقوق اإلنسان واحلريات يف اجلزائر، وقالت خالل مداخلة يف مؤمتر العالقات األ

حنن مل ننس املأساة اجلزائرية فقضية املفقودين مازالت مطروحة على :" يف مرحلة الربيع العريب بربوكسل

أجندة االحتاد األوريب، وما زلنا نسعى للضغط على الدبلوماسيني اجلزائريني الذين يأتون إىل بروكسل 

القسري، كما انتقدت املتحدثة منع عائالت  من أجل التوقيع على االتفاقية الدولية حول االختفاء

وانتقدت "... املفقودين من التظاهر ألن احلكومة ترى يف هذه التحركات أن وراءها أيادي أجنبية

 مناملتحدثة ما وصفته بالضغوطات املمارسة على املنظمات غري احلكومية اجلزائرية واألجنبية ومنعها 

بأن احلكومة تتهم املنظمات بالعمل لصاحل اخلارج كلما :" وقالت. احلصول على التمويل من اخلارج

وأشارت ". أصدرت هذه املنظمات تقارير ختص احلريات السياسية واملدنية وحقوق اإلنسان يف اجلزائر

تقريرا عن الفساد وعالقته حبقوق اإلنسان يف دول املغرب العريب والدول  دُّ إىل أن االحتاد يُعِ 

اكماالن سكوت نائب رئيس جلنة جائزة سخاروف حلقوق اإلنسان واحلريات أما إدوارد م...العربية

نعرتف بأننا قمنا بدعم الطغاة يف املنطقة العربية ولفرتة :" فقد عربت عن ازدواجية التعامل قائلة

طويلة، كانت لدينا سياسة مزدوجة وخطابنا عن إرادة التغيري والدميقراطية هو خطاب ال عالقة له 

ميقراطية، قالوا يل إن دصاحلنا، وعندما قلت إنه جيب أن نستورد النفط من الدول الباالهتمام مب

  ...".1اإلصالحات الداخلية يف الدول العربية ال �منا، وما يهمنا فقط هو النفط

ويتضح من هنا أنه بقدر ما تقوم به هذه املنظمات غري احلكومية من أدوار يف محاية حقوق      

ن االهتمام بانتمائه، وما لنشاطا�ا اليت ختاطب �ا الرأي العام العاملي من أثر كنوع دو " اإلنسان

واسع يف التأثري على سياسات الدول من خالل تقاريرها ونشرا�ا ومحال�ا التحسيسية، وحىت منها 

إال أنه أضحى غري خاف أن بعض املنظمات تنطوي على أهداف غري  2"استقبال شكاوى األفراد

  .ستغل من الدول الكربى خصوصا بتوظيف ضغوطا�ا يف اهليمنة على الدولبريئة، وتُ 

أجهزة الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان بعالقة هذه املنظمات غري احلكومية  أما عن      

 من خالل ما يرتتب على ذلك منو بينهما، من خالل أوجه التعاون املختلفة فتربز بشكل واضح 

  :إىل يف هذا الصددالعملي هلذه املنظمات على  أجهزة الرقابة وميكن اإلشارة  تأثري يف الواقع

                                                             
1

، السنة الثالثة والعشرون ،جریدة الخبر، الجزائر ،عثمان لحیاني، البرلمان األوربي یتھم الجزائر بالضغط على المنظمات غیر الحكومیة 
  .5،ص05/06/2013، 7095العدد

2
منظور قانوني، المجلة الجزائریة لألمن والتنمیة، العدد األول، جامعة الحاج : لوشن دالل، صعوبات إنفاذ النظام العالمي لحمایة حقوق اإلنسان 

 .158، ص2011لخضر، باتنة، الجزائر، جویلیة 
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أن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تسمح بل وتشجع على حضور املنظمات غري  -

احلكومية جللسا�ا، وقد جرت العادة على أن تستدعي اللجنة أحيانا منظمات غري حكومية، وهلذه 

تتدخل وتعطي معلوما�ا، وللجنة أن تستخلص نتائجها بناء على معلومات هذه  األخرية أن

  .1املنظمات حال عدم تقدمي الدول لتقاريرها

بإمكان جلنة مناهضة التعذيب أن تدعو املؤسسات املتخصصة واملنظمات غري احلكومية ذات  -

املركز االستشاري لدى ا�لس االقتصادي واالجتماعي وهلذه املنظمات أن تقدم للجنة املعلومات 

من  62والوثائق والبيانات اخلطية، ذات العالقة بنشاط جلنة مناهضة التعذيب، فقد ورد يف املادة 

للجنة أن تدعو الوكاالت املتخصصة وهيئات األمم :" التعذيب من أنه النظام الداخلي للجنة مناهضة

ذات املركز  املتحدة املعنية واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصبغة اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية

قتضيه احلال من معلومات االستشاري لدى ا�لس االقتصادي واالجتماعي إىل أن تقدم إليها ما ي

شكل وطريقة إتاحة  ةتتيح للجن. ووثائق وبيانات خطية ذات صلة بأنشطة اللجنة املشمولة باالتفاقية

  ". مثل هذه املعلومات والوثائق والبيانات اخلطية ألعضاء اللجنة

العفو الدولية ومن ة باملنظمات غري احلكومية، فإن منظمة يجهزة الرقاباألولإلشارة وإبرازا لعالقة       

معارضة عقوبة هو : جمال محاية حقوق اإلنسان حسب نظامها األساسي بني األدوار اليت تؤديها يف

اإلعدام والتعذيب أو غريمها من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وهذا 

منظمة العفو  -وهو هدف تتالقى فيه مساعي هذه املنظمة . 2بالنسبة جلميع السجناء و بدون حتفظ

بني ما تؤديه منظمة العفو الدولية الوطيدة العالقة  هو ما يؤكدمناهضة التعذيب، و مع جلنة  -الدولية

من دور مهم يف جمال محاية حقوق اإلنسان وما تقوم به جلنة مناهضة التعذيب املنبثقة عن هذه 

  .ةاالتفاقي

قوق الطفل، واليت مبوجبها حيق للجنة حقوق الطفل الدولية حلتفاقية االمن  45 املادةما جاء يف  -

أن تدعو كل من الوكاالت الدولية املتخصصة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واهليئات املختصة 

اهليئات املختصة "وقد فسرت عبارة . االتفاقية طبيقاألخرى، لتقدمي مشورة خربائها خبصوص ت

أن هذا النمط تكرر يف كل من أيضا كما جند  .املنظمات غري احلكوميةحىت لتشمل  "األخرى

ماية حقوق الدولية حلتفاقية االماية مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم و الدولية حلتفاقية اال

  .وغريها ،األشخاص ذوي اإلعاقة

                                                             
1

  .264بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
2

  .410ھاني سلیمان الطعیمات، مرجع سابق ،ص 
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ومية من خالل استفاد�ا من كما تربز هذه العالقة بني أجهزة الرقابة واملنظمات غري احلك     

نشاطات ا�تمع املدين ولو بشكل غري رمسي، وذلك باالتصاالت اجلانبية بني ممثلي ا�تمع املدين 

  .1وأعضاء هذه اللجان

أما خبصوص الشكاوى الفردية فبإمكان املنظمات غري احلكومية تقدمي الشكاوى نيابة عن  -

وهو ما جنده مثال مع اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة  الشخص املعين لألجهزة املعنية بالرقابة،

  ...2مناهضة التعذيب وغريمها

أي فيما يتعلق بتقدمي  - وكأمثلة على ما تقوم به املنظمات غري احلكومية يف هذا الشأن     

  :ميكن اإلشارة إىل -نيابة عن األفراد  الشكاوى

ناجم عن عملية التحقق من اهلوية الشخصية املقدم بالتمييز ال: املتعلق 1493/2006:البالغ رقم -

إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املعنية مبراقبة العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من طرف 

مبادرة العدالة يف :وليامز لوكرافت ضد دولة إسبانيا، حيث مثلتها املنظمات غري احلكومية املتمثلة يف

مدريد، وكان تاريخ هذا  - ومنظمة اإلنقاذ من العنصرية يرتابط النسائي العاملجمتمع مفتوح، منظمة ال

، واليت كان من ضمن أعضاء 27/07/2009، وقد اعتمدت اآلراء يف 11/09/2006:البالغ يف

والذي أبدى رفقة السيد كريسرت ثيلني رأيا خمالفا مت تذييله يف �اية  ،األزهري بوزيد /داللجنة أستاذنا 

  .3الوثيقة

املتعلق موضوعه بإعدام مدافعني عن حقوق اإلنسان بإجراءات موجزة  1560/2007:البالغ رقم -

والسيد غومانوي ضد الفلبني  اواملقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضا من السيدة مار سيالن

 إنريكيس عن منظمة التحالف من أجل النهوض - حيث مثلتهما ماري هيالو 09/03/2007يف 

  . 30/10/20084:كاراباتان، وقد فرغت اللجنة من النظر يف هذه القضية بتاريخ  -حبقوق الشعب

املقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ضد النمسا من  05/2005البالغ رقم  -

وهاندان طرف مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول املرأة على العدالة باسم حاقان 

  .5 06/08/2007بتاريخ  39، وقد مت الفصل يف هذه القضية يف الدورة )أبناء املتوفاة(وغويلو 

                                                             
 .90علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق ،صإبراھیم  1
2

 .266بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
  96طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة ، 11/09/2006:،المقدم بتاریخ1493/2006:البالغ رقممستند اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان بخصوص  3

 . A/64/40(Vol.II):رقم وثیقة ،2009 جویلیة 27:بتاریخ
4

  94طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة ، 09/03/2007:،المقدم بتاریخ1560/2007:البالغ رقممستند اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان بخصوص  
  A/64/40(Vol.II):وثیقة رقم ،10/2008 /30:بتاریخ
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 /06:بتاریخ  39طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة ، 5/2005:البالغ رقمبخصوص  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأةمستند  

  CEDAW/C/39/D/5/2005:وثیقة رقم ،02/2007
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دع : ميثلهاو . ب. ت. السيدة إ من جلنة مناهضة التعذيبة إىل قدمامل 146/1999الشكوى رقم  -

وقد انتهت  1999 /9/08 : بتاريخرك االدامنضد دولة منظمة غري حكومية  وهي  البوسنة تعيش،

   .20021 /04/ 30من نظرها يف 

 أجهزة الرقابة ، تتبني مدى قوة العالقة والتعاون الوثيقني بني ومن كل ما أشري إليه أعاله       

من دور يف تقدمي هذه املنظمات غري احلكومية   سواء يف ما تقوم به، واملنظمات غري احلكومية

للجان الرقابة من هذه املنظمات ما تتيحه  أينا أو يفالشكاوى نيابة عن ضحايا االنتهاكات كما ر 

  .معلومات ووثائق وبيانات وما تقدمه هلا من وجهات نظر بالقضايا ذات الصلة حبقوق اإلنسان

  عالقة أجهزة الرقابة بالمؤسسات الوطنية: ثانيا

حكومة بواسطة الدستور، أو بقانون أو  نشئهاتُ  اتالوطنية حلقوق اإلنسان هيئ اتاملؤسستعد      

فهي إذن مؤسسات ذات طابع إداري، .2مبرسوم، تتحدد مهامها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

   .3وليست قضائية وال تشريعية، وكقاعدة عامة فهي تتمتع بصالحية استشارية

وض مع احلكومات وحبكم طبيعة تكوينها كمؤسسات دولة فهي متلك إمكانيات احلوار والتفا     

أما من اجلهة الثانية فإن  ،حول تذليل العقبات اليت تعرقل إعمال حقوق اإلنسان، هذا من جهة

استقالليتها عن أجهزة احلكم �يئ هلا إمكانية التجذر يف ا�تمع، والتواصل مع املنظمات غري 

غاية يف وهو أمر  ؛4قوقاحلكومية املعنية حبقوق اإلنسان، ودعم مطالبها يف تعزيز احرتام هذه احل

  . األمهية

املوافقة على املعايري الدنيا للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف ورشة  1991وقد متت يف عام      

عمل دولية يف باريس، حيث أوصت بأن تقوم الدول بإنشاء مؤسسات وطنية مستقلة حلقوق 

  :اإلنسان لكي

  .تعزز من حقوق اإلنسان -

  .للحكومات حول محاية حقوق اإلنسانتقدم استشارات  -

  .تقوم مبراجعة التشريعات املتعلقة حبقوق اإلنسان -

                                                             
جامعة منیسوتا، مكتبة حقوق ،30/04/2002:طبقا لآلراء المعتمدة بتاریخ، 146/1999:رقم شكوىالبخصوص  لجنة مناھضة التعذیبمستند  1

  .http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat146.htmlاإلنسان، 
، الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، مكتب مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، سلسلة ندلیل للمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسا 2

 .35، ص2005األمم المتحدة، نیویورك وجنیف،  ، 12التدریب المھني العدد رقم 
3

بعض الدروس المستقاة من الخبرة ( المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان -وحدة معلومات التنمیة للدول العربیة -وثیقة برنامج األمم المتحدة للتنمیة 
 .4، ص2005،مارس )العالمیة

4
خلیل، تطور المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان في الوطن العربي، مطبعة مجلس  محسن عوض و عبد الجلیل: عادل عبد اللطیف، مقدمة لكتاب 

  .11، صUNDP(،2005(الشورى، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، مصر وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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  .حتضر التقارير املتعلقة حبقوق اإلنسان -

  .تستلم وحتقق بالشكاوى الواردة من املواطنني -

ومن نتائج هذه املبادئ أنه قد مت تشكيل عدة مؤسسات وطنية خالل التسعينيات، حيث تؤدي  

  .1دورها الفاعل يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف الكثري من الدول

 واملتعلق باملؤسسات 20/12/1993ولقد جاء يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املؤرخ يف      

ة حقوق اإلنسان التأكيد على أمهية إقامة مؤسسات وطنية فعالة لتعزيز ومحاية الوطنية لتعزيز ومحاي

حقوق اإلنسان، وفقا للتشريع الوطين، وأمهية ضمان كفالة تعددية عضويتها واستقالهلا، وكذا تشجيع 

الدول األعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، أو تعزيز املوجود بالفعل 

لك املؤسسات، وعلى إدماج تلك العناصر يف اخلطط اإلمنائية الوطنية والعمل على منع من ت

ومكافحة مجيع انتهاكات حقوق اإلنسان على النحو املبني يف إعالن وبرنامج عمل فيينا والصكوك 

الدولية ذات الصلة، كما تطلب إىل مركز حقوق اإلنسان التابع لألمانة العامة أن يواصل جهوده 

  ...2دة التعاون بني األمم املتحدة واملؤسسات الوطنيةلزيا

ومنه فإن أجهزة الرقابة املوكل إليها تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان تويل أمهية كبرية إىل ما       

خصوصا وأن . تضطلع به املؤسسات الوطنية من أدوار يف تنفيذ هذه االتفاقيات على املستوى الوطين

ت للمؤسسات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان تتالقى وعمل جلان الرقابة هناك اختصاصات ومسؤوليا

  :3يف كفالة احرتام حقوق اإلنسان ومنها

تعزيز وضمان التناسق بني التشريع واللوائح واملمارسات الوطنية والصكوك الدولية املتعلقة  -

  .الةحبقوق اإلنسان اليت تعترب الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فع

 .تشجيع التصديق على الصكوك املذكورة أو على االنضمام إليها -

املسامهة يف إعداد التقارير اليت ينبغي للدول أن تقدمها إىل هيئات وجلان األمم املتحدة، وكذا  -

إىل املؤسسات اإلقليمية تنفيذا اللتزاما�ا التعاهدية، وعند االقتضاء إبداء الرأي يف هذا الشأن 

 .تقالهلامع احرتام اس

                                                             
 .4المرجع نفسھ، ص 1
حول المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان 20/12/1993:الصادر بتاریخ 48/134ُینظر قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  2

 .والنھوض بھا
3

  .المرجع نفسھ 
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التعاون مع األمم املتحدة ومجيع املؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة واملؤسسات  -

اإلقليمية واملؤسسات الوطنية يف البلدان األخرى املختصة مبجاالت تعزيز حقوق اإلنسان 

  .  ومحايتها

وكما حرصت، أجهزة الرقابة على دعم وتطوير عالقتها باملؤسسات غري احلكومية، فقد        

أكدت العديد من جلان الرقابة هاته على الدور البارز الذي تلعبه املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، 

وتعليقا�ا خصوصا يف التنفيذ الوطين التفاقيات حقوق اإلنسان، وهذا من خالل مالحظا�ا اخلتامية 

  .العامة

كما أن البعض من هذه اللجان قد مسحت للمؤسسات الوطنية ذات الصلة حبقوق اإلنسان        

وهذا ما أكدته جلنة حقوق الطفل يف تعليقها . بأن تشاركها يف اجتماعا�ا، ويف تقدمي بيانات هلا

ارز الذي ميكن أن تضطلع به يف دور�ا احلادية والثالثني، إذ أكدت الدور الب 2002يف 2العام رقم 

املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان، ومنه دعت إىل ضرورة أن يتم التشاور مع هذه املؤسسات 

تقاريرها اليت ستقدم للجنة، مع املراقبة املوضوعية هلذه التقارير وتكاملها، معتمدة  دالوطنية أثناء إعدا

  .1حقوق اإلنسان أساليب احلوار مع اللجنة أو غريها من جلان

لسنة  17كما أكدت ذلك أيضا جلنة القضاء على التمييز العنصري يف تعليقها العام رقم         

يف دور�ا الثانية واألربعني، وكذا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف  1993

  .يف الدورة التاسعة عشر 1998لسنة  10 تعليقها العام رقم

وال شك أن كل هذه اللجان الرقابية تؤكد على أمهية دور املؤسسات الوطنية يف تنفيذ اتفاقيات      

وفضال عما سبق اإلشارة إليه .حقوق اإلنسان، ومن مثة فهي تدعوها لإلسهام يف تقدمي املعلومات هلا

اجتماعات غري  فإن املؤسسات الوطنية ذات الصلة حبقوق اإلنسان تتعاون مع جلان الرقابة من خالل

2رمسية أيضا
 .   

  

                                                             
1

 .94إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق ،ص 
2

 94، المرجع نفسھ،ص 
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  المبرمة في إطار األمم المتحدة الدولية لحقوق اإلنسان تمخطط توضيحي خاص باالتفاقيا

  عدد الخبراء  الجهاز الرقابي  تاريخ نفاذه  تاريخ صدوره  البروتوكول الملحق بها  تاريخ نفاذها  تاريخ صدورها  االتفاقية

  18  لجنة القضاء على التمييز العنصري        04/01/1969  21/12/1965  القضاء على جميع  أشكال التمييز العنصرياتفاقية 

  18  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان  23/03/1976  12/1966/ 16  ىلشكاو االبروتوكول األول الخاص بنظام   23/03/1976  12/1966/ 16  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  11/07/1991  15/12/1989  البروتوكول الخاص بعقوبة اإلعدام  

العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

  والثقافية

لجنة الحقوق االقتصادية   05/05/2013  18/06/2008  البروتوكول الخاص بنظام الشكاوى  01/1976/ 03  12/1966/ 16

  واالجتماعية والثقافية

18  

البروتوكول الملحق باالتفاقية الخاص بالشكاوى   03/09/1981  18/12/1979  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاتفاقية 

  الفردية

لجنة القضاء على جميع أشكال   22/12/2000  06/10/1999

  التمييز ضد المرأة

23  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 

  أو المهينة ةالقاسية أو الالإنساني

البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب   26/061/1987  10/12/1984

  ...وغيره من ضروب المعاملة القاسية 

  10  لجنة مناهضة التعذيب  22/06/2006  18/12/2002

األطفال  ءالبروتوكول المتعلق ببيع األطفال وبغا  02/09/1990  20/11/1989  اتفاقية حقوق الطفل

  واستغالل األطفال في المواد اإلباحية

25/05/2000  18/01/2002    

  

  لجنة حقوق لطفل

10  

البروتوكول المتعلق بإشراك األطفال في 

  النزاعات المسلحة

25/05/2000  12/02/2002  

  2013  2012  ىالبروتوكول الخاص بنظام الشكاو 

المهاجرين وأفراد اتفاقية حماية حقوق جميع العمال 

  أسرهم

لجنة حماية حقوق جميع العمال         2003   18/12/1990

  المهاجرين وأفراد أسرهم

14  

  18  لجنة األشخاص ذوي اإلعاقة  2008  13/12/2006  الربوتوكول امللحق باتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة  2008  13/12/2006  اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة

  10  لجنة حاالت االختفاء القسري          20/12/2006  األشخاص من االختفاء القسرياتفاقية حماية جميع 

ع جريمة ملجنة الفريق الثالثي لق        18/07/1976  30/11/1973  اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليه

  الفصل العنصري والمعاقبة عليه

  

في األلعاب الفصل العنصري  مناهضةاتفاقية 

  الرياضية

في الفصل العنصري  لجنة مناهضة        03/04/1988  10/12/1985

  األلعاب
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  المبحث الثاني

 األجهزة المعنية بالرقابة على مستوى االتفاقيات اإلقليمية

لالتفاقيات املربمة يف إطار منظمة  استناداباإلضافة إىل آليات وأجهزة الرقابة الدولية املنشأة      

األمم املتحدة واليت متت اإلشارة إليها يف املبحث السابق، فإن هناك مجلة من اآلليات واألجهزة 

املنشأة طبقا التفاقيات إقليمية واليت تستهدف الرقابة على تطبيق االتفاقيات اإلقليمية حلقوق 

  . اإلنسان

على مستوى منظمة األمم املتحدة قد نصت على األجهزة شبه  ولئن كانت االتفاقيات املربمة     

مل تكتف �ذه  القضائية املتمثلة يف جلان الرقابة املختلفة، فإن أجهزة الرقابة على املستوى اإلقليمي

اللجان فحسب، بل تعضدت بأجهزة أخرى تؤدي دورا قضائيا كامال، مثل ما هو الشأن عليه مع 

إلنسان اليت أضحت اجلهة الوحيدة للرقابة على االتفاقية األوربية حلقوق احملكمة األوربية حلقوق ا

، دون أن نغفل احملكمة األمريكية 1998اإلنسان بعد الربوتوكول احلادي عشر الساري النفاذ يف 

  . حلقوق اإلنسان وكذا احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

 الذي تقوم به هذه األجهزة يف سبيل تطبيق أحكام وانطالقا مما سبق ووفقا للدور الرقايب     

االتفاقيات اإلقليمية اخلاصة حبقوق اإلنسان، فإننا جند من الواجب تقسيمها إىل نوعني، فهناك 

أجهزة قضائية وأخرى شبه قضائية، وتبعا لذلك فسنخصص املطلب األول للحديث عن األجهزة 

فرد املطلب الثاين لألجهزة القضائية ممثلة يف احملاكم شبه القضائية، أو ما تسمى باللجان على أن ن

  .أوربية كانت أم أمريكية أم إفريقية أم عربية ،املنشأة على مستوى االتفاقيات اإلقليمية املختلفة

  )اللجان( األجهزة شبه القضائية : المطلب األول

و ما يسميها بعض الدارسني ما ميكن اإلشارة إليه ابتداء أن األجهزة الرقابية غري القضائية أ    

باللجان شبه القضائية ممثلة يف جلان الرقابة املنشأة مبقتضى منصوص كل اتفاقية، واليت ترمي إىل مراقبة 

مدى تطبيق الدول األطراف اللتزاما�ا وتعهدا�ا اليت قطعتها على نفسها يف سبيل احرتام حقوق 

  .ة حبقوق اإلنسان يف األنظمة اإلقليمية املختلفةاإلنسان، قد نصت عليها خمتلف االتفاقيات املعني

وسنتناول هذا املطلب يف ثالثة فروع، خنصص الفرع األول للحديث عن هذه اللجان يف إطار      

النظام األوريب، على أن نتطرق يف الفرع الثاين للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان يف إطار النظام 
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مني اإلفريقي والعريب حلقوق اإلنسان فنتناول جلنتيهما يف الفرع األمريكي حلقوق اإلنسان، أما النظا

  .الثالث

   في إطار النظام األوربي لحقوق اإلنسان:الفرع األول

لقد كان النظام األوريب سباقا يف وضع معامل واضحة حلماية حقوق اإلنسان من خالل إنشائه      

واليت دخلت حيز النفاذ يف  ،04/11/1950:يفلالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان الصادرة 

، واملدعمة بأجهزة رقابية مهمة، غايتها جتسيد احلماية الالزمة حلقوق اإلنسان على 19531سبتمرب

أرض الواقع من خالل الرقابة على تطبيق أحكام االتفاقية، ويف سبيل ذلك فقد مت  إنشاء جلنة أوربية 

 14، وقد استتبعت هذه االتفاقية بربوتوكوالت أخرى وصلت إىل حد 2وحمكمة أوربية حلقوق اإلنسان

بروتوكوال كما سبقت اإلشارة إىل ذلك يف الفصل األول من هذا البحث، باإلضافة إىل اتفاقيات 

خمتلفة يف إطار جملس أوربا داعمة هلذا املسعى، نذكر منها مثال امليثاق االجتماعي األوريب، والذي مت 

  .هاز رقايب متثل يف اللجنة احلكومية للميثاق االجتماعي األوريبالنص فيه على ج

وسنتطرق يف هذا الفرع لكل من اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان واليت مت إلغاؤها مبوجب      

  .     الربوتوكول احلادي عشر، واللجنة احلكومية للميثاق االجتماعي األوريب

  اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان:أوال

إن اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان املنشأة مبقتضى أحكام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان      

إال أنه  ،1998ومع أنه قد مت التخلي عنها متاما بدخول الربوتوكول احلادي عشر حيز النفاذ سنة 

فسنتطرق إليها ولو من دور مهم خالل الفرتة السابقة عن هذا التاريخ، هذه اللجنة ونظرا ملا أدته 

  .بإجياز

، أي بعد 1954لقد مت إنشاء اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان يف ماي  :تشكيل اللجنة -1

دخول االتفاقية حيز النفاذ بوقت قصري، وحيدد الباب الثالث من االتفاقية تكوين اللجنة 

االتفاقية األوربية ؛ فهي تتكون من عدد من األعضاء يساوي عدد الدول األطراف يف 3وإجراءا�ا

، وال جيوز أن تضم  أكثر من عضو 4من هذه االتفاقية 20حلقوق اإلنسان، وذلك وفقا للمادة 

                                                             
1
  Yannick L'écuyer, Mémento de la jurisprudence de la CEDH, imprimerie chirat, Saint-Just-Pendue, France, 

juin2012, p7. 
لضمان االلتزامات التي تعھدت بھا األطراف السامیة المتعاقدة :" من أنھ 1954من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان لسنة 19لقد ورد في المادة  2

محكمة أوربیة لحقوق اإلنسان، یشار إلیھا  -ب". اللجنة"اسملجنة أوربیة لحقوق اإلنسان، ُیشار إلیھا فیما بعد ب -أ: في ھذه المعاھدة تنشأ
 "."المحكمة"باسم

  .132صالح محمد محمود بدر الدین، مرجع سابق، ص 3
4

نشكل اللجنة من عدد من األعضاء یساوي عدد األعضاء السامیة :" من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیلھا على انھ 20تنص المادة  
  ".وال یجوز أن تضم اللجنة عضوین من جنسیة دولة واحدة المتعاقدة
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مع أنه ميكن ، 1حيمل جنسية دولة واحدة، وذلك ضمانا لتحقيق العدالة يف تشكيل اللجنة

  .    انتخاب أعضاء ليسوا من مواطين الدول األعضاء مع ندرة مثل هذه احلالة

انطالقا من ، أما انتخاب أعضاء هذه اللجنة فيكون عن طريق جلنة الوزراء وباألغلبية املطلقة     

مرشحني  03تقوم خالهلا كل دولة من الدول األطراف بتقدمي . قائمة يعدها الربملان األوريب

وعهدة أعضاء اللجنة األوربية حلقوق ، يكون اثنان منهم على األقل من جنسية تلك الدولة

  . 2سنوات قابلة للتجديد06سان اإلن

ولإلشارة فإن أعضاء اللجنة ال يعتربون ممثلني حلكوما�م، بل يؤدون وظائفهم بصفتهم      

إذ أنه ويف سبيل دعم هذه االستقاللية، فإنه وبالرغم من أن  .3الشخصية باعتبارهم مستقلني

 23 فاقية، إال أننا جند املادةتشكيل اللجنة يقوم على أساس متثيل مجيع الدول األطراف يف االت

من االتفاقية تنص على أن هؤالء األعضاء ال ميثل كل منهم الدولة احلامل جلنسيتها، وال يدافع 

عن جنسيتها وال عن مصلحتها، مهما كان وضعها شاكية أو مشتكى ضدها، وتأدية العضو 

لدوره إمنا يقوم على أساس الصفة الفردية املستقلة البعيدة عن كل حتيز، األمر الذي يزيد من 

  .قية هذه اللجنة والوثوق فيهامصدا

تتمثل اختصاصات اللجنة األوربية حلقوق : اختصاصات اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان -2

  :4اإلنسان يف

  :ومبقتضاه حيق للجنة األوربية حلقوق اإلنسان  :االختصاص الموضوعي أو المادي -أ

األوربية حلقوق اإلنسان، أو ما نصت حسن تطبيق األحكام املنصوص عليها يف االتفاقية مراقبة  -

عليها الربوتوكوالت امللحقة �ذه االتفاقية، وال ميكن بأي حال من األحوال أن تتسع هذه املراقبة إىل 

  .أية حقوق أو حريات أخرى مل يتم النص عليها يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان

ألطراف ألحكام االتفاقية األوربية حلقوق مراقبة مدى احرتام التشريعات الوطنية يف الدول ا -

اإلنسان، حبيث يتطلب األمر التطابق بني هذه التشريعات الوطنية مع ما تضمنته االتفاقية من حقوق 

وحريات، مع التزام الدول األطراف بتهيئة كل الشروط املناسبة من أجل حسن تطبيق أحكام 

ات اليت توضح الطريقة املعتمدة من الدولة الطرف يف كما تلتزم الدول بتقدمي كافة البيان. االتفاقية

  .التكفل بتطبيق أحكام هذه االتفاقية من خالل قوانينها الوطنية 
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مراقبة مدى احرتام احملاكم الوطنية يف الدول األطراف ألحكام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان،  -

راقبة، وأكثرها يعود إىل تصور مقدم غري أن هناك صعوبات قد اعرتضت اللجنة يف حتقيق هذه امل

الشكوى من أن اللجنة عبارة عن حمكمة قضائية عليا أو حمكمة نقض هلا من الصالحيات ما جيعلها 

  .تنقض أحكام احملاكم الوطنية، واحلقيقة غري ذلك 

تلقي الشكاوى والطعون املقدمة ضد دولة  ويتمثل هذا االختصاص يف :االختصاص الشخصي -ب

يتم طلب عن طريق تقدمي و ذلك ، ى إخالهلا بأحكام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسانطرف بدعو 

من إحدى الدول األطراف أو من إما و جيوز تقدمي هذا الطلب  ،إىل األمني العام �لس أوربا توجيهه

، الشكاوى املقدمة من طرف الدوللذا فإن دور اللجنة كان يتمثل يف تلقي ودراسة و .1األفراد

  .األفراد واهليئاتاليت يتم تقدميها من قبل الشكاوى و 

من الثابت أن ختتص اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان بدراسة  :االختصاص من حيث الزمان  - ج

االنتهاكات اليت تقوم �ا الدول األطراف بعد تصديقها على االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، إال أن 

بالنظر يف املخالفات املرتكبة حىت قبل اعتبار أن االتفاقية سارية املفعول اللجنة قد أعلنت اختصاصها 

وللتذكري فإن . 2يف حق الدولة الطرف ما دامت هذه األخرية مستمرة يف خمالفتها ألحكام االتفاقية

مبقتضى الربوتوكول  –كما سبقت اإلشارة إىل ذلك –اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان قد مت إلغاؤها 

  .  ي عشراحلاد

كان حيق للجنة األوربية حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل :االختصاص من حيث المكان  -د

البحث يف االنتهاكات اليت تقع على أراضي الدول األطراف يف االتفاقية، أما البلد اخلاضع  1998

�لس أوربا  إلحدى الدول بتسيري عالقاته الدولية مباشرة فيجب أن تبلغ هذه الدولة األمني العام

  . 3"بالشرط االستعماري"بتطبيق أحكام االتفاقية األوربية على هذا البلد وهو ما يسمى 

ويف سبيل القيام باختصاصا�ا املنوطة �ا تقوم اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان بوضع قواعدها      

ماعني  أسبوعيا مخس وتعقد اجت ،اخلاصة �ا وباإلجراءات اليت تعتمدها، وتنتخب رئيسها ووكيلها

  .4مرات على األقل يف السنة مبقرها الدائم يف سرتاسبورغ بفرنسا

وبالنظر إىل كيفية تشكيل هذه اللجنة واالختصاصات املنوطة �ا، فإنه ميكن القول أ�ا حبق قد       

كانت تقوم بدور جبار يف سبيل جتسيد أحكام االتفاقية وما جاءت به من حقوق وما وضعته من 
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مانات جلعلها موضع تطبيق وبالتايل حتقيق االنتصاف املطلوب ملن انتهكت حقوقهم، ويظهر ذلك ض

من خالل الشكاوى العديدة املطروحة عليها أو اليت عاجلتها يف املرحلة اليت سبقت نفاذ الربوتوكول 

ربية حلقوق وإلغاؤها كآلية من آليات االتفاقية األو  ،احلادي عشر أي قبل أن يتم االستغناء عتها

  .اإلنسان

، وُقدم 1981شكوى يف عام  404ولإلشارة فقد قدمت إىل اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان      

، وكان ال يزال أمام هذه اللجنة إىل غاية الشهر األول من سنة 1993شكوى سنة  2037إليها 

  . 1شكوى مل ميكن للجنة أن تنظر فيها بعد 1487شكوى من أصلها  2672، 1994

وإن كثرة هذه الشكاوى املقدمة للجنة األوربية، ومع أ�ا تنم عن املصداقية اليت تتمتع �ا هذه      

إال أ�ا من ناحية أخرى تعد من بني األسباب الكامنة وراء التخلي عنها، واالكتفاء باحملكمة  ،اللجنة

توحيدا  ،وربية حلقوق اإلنسانكآلية وحيدة على تطبيق أحكام االتفاقية األ  ،األوربية حلقوق اإلنسان

للجهود، ودرءا لالزدواجية بوجود جلنة وحمكمة أوربيتني، وختفيفا لإلجراءات، بغية تسريع النظر يف 

  .الشكاوى املقدمة

  لجنة الخبراء المستقلين المعنية بنظام الشكاوى الجماعية: ثانيا

الربوتوكول  الواردة يف -اجلماعيةنظام الشكاوى  -بيقاللجنة كآلية على تط هذه لقد جاءت    

، والذي دخل حيز النفاذ 22/05/1995 :يثاق االجتماعي األوريب الصادر يفاملامللحق ب

مل يكن امليثاق االجتماعي األوريب ينص على نظام الشكاوى، وكان حيث  ،01/07/1998:بتاريخ

ص على هذا اإلجراء املتعلق مقتصرا على نظام التقارير فقط، ولكن مع هذا الربوتوكول فقد مت الن

  .الشكاوى الفردية  ينص البتة علىأساسا بالشكاوى اجلماعية ومل

ومبوجب هذا الربوتوكول اإلضايف الذي أقر نظام الشكاوى اجلماعية، فإنه من جهة أخرى قد       

جلنة  أوكل إىل اللجنة احلكومية للحقوق االجتماعية تلقي هذه الشكاوى، وقد حلت هذه اللجنة حمل

ومنه ميكن القول أن اللجنة األوربية للحقوق االجتماعية أصبحت تتمتع بوظيفة  .اخلرباء املستقلني

شبه قضائية، بعد أن كانت معنية فقط بالتقارير الدورية، اليت كانت تقدمها الدول األطراف يف 

  .2امليثاق

وز هلذه اللجنة أن تدعو على وجي. وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن كل دولة عضو من أعضاء امليثاق

األكثر منظمتني دوليتني ألصحاب العمل، ومنظمتني دوليتني للعمال إلرسال مراقبني للمشاركة بصفة 
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أن تدعو على األكثر ممثلني عن منظمات دولية أيضا كما حيق هلذه اللجنة .استشارية يف اجتماعا�ا

أوربا، وهذا بغية املشاركة بأعماهلا فيما غري حكومية تكون متمتعة بصفة مراقب لدى منظمة جملس 

، مثل الرفاهية االجتماعية، واحلماية يتعلق باملواضيع اليت تكون بالفعل من صميم اختصاصها

  .1االقتصادية واالجتماعية للعائلة

  اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان: الفرع الثاني

تعد اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان آلية من اآلليات شبه القضائية اهلامة اليت تؤدي دورا  مهما      

على مستوى النظام اإلقليمي األمريكي، وهذا منذ بداية تكوينها ومباشرة عملها على الساحة الدولية 

لساعة، مبا حلقها من تطور يف مراحلها األوىل كلجنة إقليمية تُعىن بتشجيع حقوق اإلنسان وإىل حد ا

  .خصوصا على مستوى ما أنيط �ا من اختصاصات

، حيث أصدر االجتماع 1959 سنة ويعود تاريخ إنشاء اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان إىل

االستشاري اخلامس �لس وزراء خارجية الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية بالعاصمة 

ينص على حتضري اتفاقية خاصة حبقوق اإلنسان، واملوافقة املبدئية على قرارا ) سانت ياغو(الشيلية

، وعليه قام ا�لس الدائم ملنظمة الدول 2تأسيس جلنة أمريكية مهمتها تشجيع محاية حقوق اإلنسان

األمريكية بتأسيس هذه اللجنة، لتكون الكيان األمريكي األول املهتم حبماية حقوق اإلنسان، وقد 

وإنه وبالنظر إىل هذا التاريخ، يتضح أن تأسيس هذه . 06/06/19603: ا بتاريخباشرت أعماهل

  .اللجنة جاء حىت قبل إبرام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

، أصبحت اللجنة األمريكية حلقوق 1969ولكنه ومع ميالد االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان سنة 

على تطبيق أحكام هذه االتفاقية، وللحديث عن هذا اجلهاز اإلنسان جهازا مهما من أجهزة الرقابة 

  .فسنتطرق إىل تكوينها وكيفية انعقاد دورا�ا مث إىل  اختصاصا�ا" األمريكية حلقوق اإلنسان  اللجنة"

  :تكوين اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان وانعقاد دوراتها: أوال

نشري يف البداية إىل أنه مل يكن ينظر إىل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان يف بداية تأسيسها،      

وكانت حجة فقهاء القانون الدويل آنذاك تتلخص . على أ�ا هيئة من هيئات منظمة الدول األمريكية

نشاء هيئة جديدة يف أن املؤمتر األمريكي كهيئة رئيسية من هيئات املنظمة هو وحده القادر على إ
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من  ميثاق املنظمة، غري أنه ومع التطورات احلاصلة بعد تأسيس اللجنة األمريكية  33تطبيقا للمادة 

حلقوق اإلنسان وما حلقها من تعديالت على نظامها الداخلي، وما مسها من توسع يف اختصاصا�ا،  

  . 1من هيئات هذه املنظمة كل ذلك خفف من حدة التساؤالت املطروحة، ومسح بالنظر إليها كهيئة

من االتفاقية األمريكية حلقوق  24تطبيقا للمادة : تكوين اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان -1

، فإن 1980من النظام األساسي للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة  2اإلنسان، ووفقا للمادة 

العالية ومن املشهود هلم بالكفاءة أعضاء ممن يتمتعون بالصفات اخللقية  07هذه اللجنة تتكون من 

  .يف ميدان حقوق اإلنسان

يتم انتخاب هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية من قبل اجلمعية العمومية ملنظمة الدول و

األمريكية اعتمادا على قائمة بأمساء املرشحني تقرتحها حكومات الدول األعضاء، حيث حيق لكل 

واطين أية دولة أخرى عضو يف هذه املنظمة، على أن أشخاص من مواطنيها أو م 03دولة تقدمي 

   .2لدولة اليت قامت برتشيحهانسيته جليكون أحد هؤالء املرشحني ينتمي 

كما تتم عملية  انتخاب أعضاء اللجنة باالقرتاع السري، على أن تكون قائمة الفائزين من 

،  3من أصوات الدول األعضاءاملرشحني احلاصلني على أكرب عدد من األصوات، واألغلبية املطلقة 

، 4كما ينتخب هؤالء األعضاء  ملدة أربع سنوات ، وجيوز إعادة انتخا�م، ولكن ملرة واحدة فقط

وتقوم اجلمعية العمومية ملنظمة . وتنتهي والية ثالثة أعضاء خمتارين يف االنتخاب األول بعد عامني

القرعة فور االنتهاء من عملية االنتخاب، الدول األمريكية بتحديد أمساء هؤالء األعضاء الثالثة ب

وتضع اللجنة األمريكية حلقوق . ويشرتط أال تضم اللجنة يف عضويتها عضوين ينتميان لدولة واحدة

  .5اإلنسان نظامها الداخلي ويعرض على اجلمعية العمومية للمنظمة بغية املوافقة عليه

اللجنة ال يُعدون ممثلني لدوهلم اليت  فإنه وفضال على أن أعضاء ،وحتقيقا ملبدأ االستقاللية

ينتمون إليها جبنسيتهم، وال يتلقون منها أي توجيهات، وحيافظون على سرية أعماهلم، فإ�م من 

ناحية أخرى يتلقون رواتبهم عن كل يوم عمل فعلي يؤدونه، إضافة إىل مصروفات سفرهم ونفقا�م 

ر ذلك من اجلمعية العامة ملنظمة الدول الشخصية عند اشرتاكهم يف عمل اللجنة بتحديد مقدا

  . 6األمريكية

                                                             
  .76المرجع نفسھ، ص 1
  . 1980من النظام األساسي للجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان لسنة  3و 2ُینظر في ھذا الشأن للمادتین  2
3

  1980من النظام األساسي للجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان لسنة  5ة ُینظر الماد 
یتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ، " التي تنص على أنھ 1980من النظام األساسي للجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان لسنة 6ُینظر المادة  4

  ..."ویجوز انتخابھم لمرة واحدة فقط
5

  . 76خل إلى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق ، صمحمد أمین المیداني، المد 
6

  .316مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق ، ص 
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كما تقوم اللجنة بانتخاب رئيسها ونائبني للرئيس باألغلبية املطلقة ألعضائها ملدة عام واحد، 

وميكن إعادة انتخا�م ملرة واحدة فقط، على أن تدوم كل فرتة أربع سنوات، ويعد فيها كل من 

ورئيس اللجنة هو من يقوم بتمثيل . 1حتديد مهامه يف الالئحة الرئيس ونائبيه موظفني باللجنة، مع

كما يقوم بإدارة اجتماعات اللجنة يف عالقا�ا اخلارجية ودعو�ا لالجتماعات العامة منها واخلاصة،  

  .2، ويف حال عدم قدرته على القيام �ذه املهمة حيل حمله نوابهاللجنة

فيذي ُتعاونُه وحدة إدارية تتكون من عدد من كما يقوم مبهام سكرتارية اللجنة سكرتري تن

وعلى اعتبار أن السكرتري التنفيذي للجنة هو املسؤول األول عن  .املوظفني يكونون حتت إدارته

أعماهلا اإلدارية، فإنه يشرتط فيه ما يشرتط يف أعضاء اللجنة من التمتع بالصفات اخللقية العالية 

  . زمة يف جمال حقوق اإلنسانوالسمعة األدبية الطيبة واخلربة الال

األمني العام ملنظمة الدول األمريكية بعد التشاور مع اللجنة،كما  هذا السكرتري ويقوم بتعيني

واللجنة األمريكية حلقوق . ميكن لألمني العام أن يعزله من وظيفته ولكن بالتشاور مع اللجنة أيضا

عن طريق األمني العام هلا بعد التشاور مع ك لاإلنسان هي اليت تقوم بإعداد مشروع ميزانيتها، وذ

  . 3رئيس اللجنة

ما ميكن اإلشارة إليه ابتداء هو أن مركز : انعقاد دورات اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان -2

يف العاصمة األمريكية بواشنطن، غري أنه  1960اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان يوجد ومنذ عام 

ميكن هلذه اللجنة أن جتتمع يف إقليم أية دولة عضو يف منظمة الدول األمريكية، إذا ما اختذت ذلك 

من نظامها األساسي لعام  16ملادة تطبيقا ملا نصت عليه ا باألغلبية املطلقة ألصوات أعضائها

19804.  

، إذ ال يوجد 5خاصةيف دورات ان أن جتتمع يف دورات عادية أو وللجنة األمريكية حلقوق اإلنس     

أن تتجاوز هذه لجنة ذه الهلميكن كما وحتدد اللجنة فرتة اجتماعا�ا،   .أي قيد على اللجنة يف ذلك

غري أنه ال ميكن بأي حال من األحوال أن  ،وتقرر امتدادها إذا ما تطلبت الظروف ذلك ،الفرتة

جنة بكافة دورا�ا العادية سنويا مثانية أسابيع، ويعود هذا التحديد العتبارات تتجاوز فرتة انعقاد الل

  . 6امليزانية

                                                             
1

  .من النظام األساسي للجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان  14ُینظر المادة  
  .317مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق ، ص 2
  .317المرجع نفسھ، ص 3
4

یجوز للجنة أن تنتقل وتجتمع في إقلیم أي دولة  :"على أنھ 1980ي للجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان لسنةمن النظام األساس 16تنص المادة 
  .باألغلبیة المطلقة لألصوات وبموافقة أو بناء على دعوة من الحكومة المعنیة أمریكیة عندما تقرر ذلك

5
  ..1980نسان لعام من النظام األساسي للجنة األمریكیة لحقوق اإل 16من المادة 3ُینظر ف 
6

  .317مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق ، ص 
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  اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان اختصاصات: ثانيا

إن اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان يف حقيقة أمرها مل تكن وليدة االتفاقية األمريكية املعتمدة 

كهيئة من   1960ذلك بكثري، حيث بدأت مباشرة عملها منذ ، بل تاريخ عملها يسبق 1978سنة 

هيئات منظمة الدول األمريكية، ولكن ما ُيسجل لالتفاقية األمريكية أ�ا جاءت مؤكدة دعمها 

وتفعيلها لدور اللجنة، ولذا فإن احلديث عن اختصاصات هذه اللجنة كجهاز شبه قضائي يؤدي 

تفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، يقتضي منا التمييز بني دوره املنوط به يف سبيل تطبيق أحكام اال

اختصاصات اللجنة األمريكية كهيئة من هيئات منظمة الدول األمريكية، واختصاصا�ا كهيئة من 

  .هيئات االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

األمريكية لقد باشرت اللجنة  :اللجنة األمريكية كهيئة من هيئات منظمة الدول األمريكية -1

حلقوق اإلنسان اختصاصا�ا يف بداية تكوينها كهيئة من هيئات منظمة الدول األمريكية، وما ميز 

  :1عملها هو تنوع اختصاصها وتطوره عرب مراحل ميكن تلخيصها كاآليت

جاء حتديد اختصاص اللجنة  لقد: )1960(في مرحلتها األولى اختصاصات اللجنة األمريكية -أ

جبعل هذا االختصاص يف هذه املرحلة مقتصرا على  06/06/1960 :ة أعماهلا بتاريخيف بداية مباشر 

اإلعالن األمريكي حلقوق  احلقوق اليت حددها تشجيع حقوق اإلنسان، وليس بالسهر على احرتام

مبعىن  .02/05/1948: بتاريخاملعتمد يف املؤمتر الدويل التاسع للدول األمريكية  ،اإلنسان وواجباته

جيوز للجنة تلقي الشكاوى الفردية أو احلكومية آنذاك، وعملها كان حمصورا يف مساعدة  أنه ال

  .شعوب الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية

تطلب منها  ،توجيه توصيات حلكومات بعض الدول كان عمل هذه اللجنة مقتصرا علىكما        

وتطبيق القواعد الدستورية ملصلحة محاية حقوق اإلنسان وتطويرها،   ،إجراءات تشريعية داخليةاختاذ 

مبثابة هيئة استشارية تعد كانت  حينها اللجنة أن أي...،كما كان عليها حتضري دراسات وتقارير

أي أن دور هذه اللجنة كان دور تشجيع حلقوق  .ملنظمة الدول األمريكية لقضايا حقوق اإلنسان

األمر الذي أفضى ارتياحا واطمئنانا لدى دول منظمة الدول  هلذه احلقوق، اإلنسان وليس دور محاية

األمريكية على اعتبار أن اللجنة ال تتدخل يف شؤو�ا الداخلية، وهو ما أدى العتماد اللجنة 

  .باإلمجاع
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لقد مت تعديل نظام اللجنة األمريكية :1965اختصاصات اللجنة األمريكية بدءا من عام  -ب

وتوسيع صالحيا�ا بالقرار املعتمد يف االجتماع االستثنائي الثاين للمؤمتر األمريكي ملنظمة الدول 

  . 1965الربازيلية يف شهر نوفمرب من سنة ) ريو دجيانريو(األمريكية، املنعقد يف مدينة 

نص على اإلجراء اخلاص، والذي خول اللجنة مكرر  اليت ت 9ومن أهم التعديالت إضافة املادة 

صالحيات جديدة يف جمال الرقابة على حقوق اإلنسان، سواء فيما يتعلق باالهتمام مبواد معينة  

اخل، أو ما تعلق بدورها اجلديد فيما خيص توصيل الشكاوى ...كاحلق يف احلياة ، واحلق يف احلرية

ليت تصلها من الدول األمريكية، األمر الذي خوهلا والبالغات وفحصها، واالطالع على املعلومات ا

كما خول هذا اإلجراء اللجنة بتقدمي تقرير .حق تقدمي التوصيات بغية احلماية الفعلية حلقوق اإلنسان

سنوي إىل املؤمتر األمريكي أو االجتماع االستشاري، يوضح مدى التقدم الذي مت إحرازه لتحقيق 

الن األمريكي، وكذا بعض املالحظات املتعلقة بالبالغات اليت األهداف املنصوص عليها يف اإلع

وميكن القول هنا أن دور اللجنة  .وصلتها واليت ميكن دراستها بعد استنفاذ طرق الطعن الداخلية

حدث فيه حتول، فلم يبق دورها مقتصرا على تشجيع حقوق اإلنسان فقط، بل تعداه األمريكية قد 

  . 1إىل احلماية

طبقا : 1965بعد تعديل ميثاق منظمة الدول األمريكية لعام اللجنة األمريكية اختصاصات - ج

مت فقد  ،27/02/1970 :بتاريخ نفاذوالذي دخل حيز ال 1967للميثاق املعدل باألرجنتني سنة 

واليت أضحت هيئة رئيسية واستشارية من هيئات  ،على اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسانفيه نص ال

من هذا امليثاق املعدل بتشجيع  112وقد حتددت مهامها وفقا للمادة . منظمة الدول األمريكية

  .احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها

وفقا هلذا النظام وتطبيقا  :1979وفقا لنظامها الجديد لعام  اختصاصات اللجنة األمريكية -د

منه، فإن اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ختتص مبسائل تشجيع حقوق اإلنسان  19و18 للمادة

ومحايتها يف الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية، وكذا يف الدول املتعاقدة يف االتفاقية 

  . 18/07/1978: حيز النفاذ يف ما دخلتاألمريكية حلقوق اإلنسان بعد 

جنة حبماية حقوق اإلنسان من خالل متابعة اإلجراءات إذ وباإلضافة إىل اختصاص الل     

من االتفاقية األمريكية، فإ�ا ختتص كذلك بدراسة  51إىل  44املنصوص عليها يف املواد من 

البالغات واملعلومات اليت تصلها عن خرق الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية للحقوق 
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من اإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان  26و25و18و4و3و2و1واحلريات املنصوص عليه يف املواد 

  .19481وواجباته لعام 

ومنه فاللجنة هلا اختصاص مزدوج، فهي من جهة ختتص بدراسة الشكاوى والبالغات املقدمة       

ضد دولة عضو يف منظمة الدول األمريكية مل تصادق بعد على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، 

كما ختتص اللجنة من جهة أخرى بدراسة الشكاوى والبالغات . تبعا لإلعالن وتكون مهمتها هنا

  . 2املقدمة ضد دولة متعاقدة يف االتفاقية األمريكية، وتقوم مبهمتها هنا تبعا لالتفاقية

لقد : 1985- 1980 اعتمادا على نظامها الجديد ألعوام اختصاصات اللجنة األمريكية -ه

 :بتاريخ 64 نظاما جديدا، وقامت بتعديله يف دور�ا 1980 عام 49 اعتمدت هذه اللجنة يف دور�ا

ومع أن النظام اجلديد يتضمن أربعة فصول، إال أن أهم ما يف التعديل اجلديد ، 07/02/1985

لنظام اللجنة األمريكية هو الفصل الثالث، الذي حيدد اإلجراءات املتعلقة بالشكاوى الفردية املقدمة 

 منظمة الدول األمريكية، سواء منها اليت صادقت أو مل تصادق على االتفاقية ضد الدول األعضاء يف

  .   3األمريكية، واللجنة يف كلتا احلالتني خمتصة بالنظر يف الشكاوى الفردية ودراستها

سبقت :اختصاصات اللجنة األمريكية كهيئة من هيئات االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان -2

نة األمريكية حلقوق اإلنسان قد كان اختصاصها يف بداية األمر يتعلق بتشجيع اإلشارة إىل أن اللج

البحوث اخلاصة شر حقوق اإلنسان والتوعية �ا، وإجراء الدراسات و حقوق اإلنسان، كالعمل على ن

خصوصا  -حبقوق اإلنسان وغريها، إال أنه وبعد التطور احلاصل يف النظام األمريكي حلقوق اإلنسان 

فقد تركزت  -18/07/1978: االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان حيز النفاذ بتاريخ بعد دخول

من االتفاقية األمريكية حلقوق  45اختصاصا�ا باألساس يف تلقي شكاوى الدول وفقا للمادة 

  .اإلنسان، و كذا تلقي شكاوى األفراد، وهو ما سنراه يف الفصل الثالث من هذا البحث

  :ة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ولجنة حقوق اإلنسان العربيةاللجن: الفرع الثالث

من األجهزة شبه القضائية اليت تؤدي دورها على املستوى اإلقليمي الذي نعيش يف حميطه، هناك      

: جلنتان مهمتان، اللجنة األوىل نص عليها امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وتسمى ب
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فتنص على  2أم المادة. الحق في الحیاة والسالمة الجسدیة، فكل إنسان لھ الحق في الحیاة والحریة وسالمة الجسد:اإلعالن علىمن 1تنص المادة 
الحق في حریة البحث والرأي :فتنص على 4أما المادة . الحق في الحریة الدینیة والعبادة:على 3كما تنص المادة...الحق في المساواة أمام القانون

كما تنص ...الحق في الحمایة من االعتقال التعسفي: على 25وتنص المادة...الحق في محاكمة عادلة:فتنص على 18أما المادة ...والنشر والتعبیر
  ...الحق في اإلجراءات القانونیة:على 26المادة 

  . 1948ُینظر اإلعالن األمریكي لحقوق وواجبات اإلنسان لسنة  -
2

  .80ى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص محمد أمین المیداني، المدخل إل 
3

  : كما یمكن الرجوع إلى. 81المرجع نفسھ، ص  
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   .67، ص2013دیسمبر 
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 خرىحلقوق اإلنسان والشعوب، وهو ما سنتعرض له يف النقطة األوىل، أما اللجنة األ اللجنة اإلفريقية

اليت سنتناوهلا يف النقطة الثانية فهي جلنة حقوق اإلنسان العربية اليت تعد اجلهاز املخول بتطبيق امليثاق 

  .العريب حلقوق اإلنسان

  :اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب: أوال

من طرف منظمة  1987لقد مت إنشاء اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يف جويلية      

، 30، وذلك وفقا ملا نص عليه امليثاق اإلفريقي يف مادته 1)غامبيا"(باجنول" الوحدة اإلفريقية ومقرها

الشعوب يشار تنشأ يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية جلنة إفريقية حلقوق اإلنسان و :"واليت جاء فيها 

  ".وذلك من أجل النهوض حبقوق اإلنسان والشعوب يف إفريقيا ومحايتها" اللجنة"إليها فيما يلي باسم

تتكون اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من أحد عشر : تشكيل اللجنة اإلفريقية -1

بقدر عال من عضوا يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية من بني الشخصيات اإلفريقية اليت تتمتع 

االحرتام، ومن املشهود هلم باألخالق الرفيعة، وبالنزاهة واحلياد، والكفاءة يف جمال حقوق اإلنسان 

ولإلشارة فإنه ال جيوز .والشعوب،مع ضرورة االهتمام باشرتاك األشخاص ذوي اخلربة يف جمال القانون

  .2أن تضم اللجنة أكثر من عضو من نفس الدولة

شارة إليه هو أن اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان تتميز بثبات أعضائها اقتداء وما ميكن اإل      

أعضاء فقط، على عكس اللجنة األوربية  07باللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان اليت تتكون من 

واليت جند أن أعضاءها بعدد الدول املصادقة عليها  1998حلقوق اإلنسان يف مرحلة ما قبل سنة 

  . 3زايدمما جعلها تت

يتم انتخاب أعضاء اللجنة اإلفريقية من قبل رؤساء الدول واحلكومات عن طريق االقرتاع       

وال جيوز ألي دولة ترشيح أكثر من . السري، من بني قائمة مرشحني من طرف الدول األعضاء

شخصني، على أن يكون أحدمها من غري مواطنيها، ويكون املرشحون من رعايا الدول األطراف 

  . 4امليثاق يف

سنوات قابلة للتجديد، على أن تنتهي مدة عمل  06أما مدة انتخاب أعضاء اللجنة فهي      

 04آخرين يف �اية  03من األعضاء املنتخبني يف أول انتخاب بعد عامني، وتنتهي فرتة عمل 04

  .5سنوات
                                                             

  .77، ص2002، 1حقوق اإلنسان، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط محمد سعادي، 1
2

  .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 32و31ُینظر المادتین  
3

  .87محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
4

  .قوق اإلنسان والشعوبمن المیثاق اإلفریقي لح  34و 33ُینظر المادتین  
5

  .من المرجع نفسھ 36ُینظر المادة  
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ها يف حال وفاة أو من امليثاق توضح اإلجراءات الواجب اختاذ 39وللتذكري فإن املادة       

استقالة أحد أعضاء اللجنة أو توقف أحدهم عن القيام بواجباته، حيث يف احلالة األوىل يتم إبالغ 

األمني العام للمنظمة بذلك حىت يعلن عن وجود منصب شاغر، على أن يقوم مؤمتر رؤساء دول 

لعضو اجلديد مدة وحكومات املنظمة باستبدال عضو حمل العضو الذي شغر منصبه، ويكمل هذا ا

ويبقى كل عضو يف اللجنة ميارس عمله، حىت . 1أشهر 06سلفه ما مل تكن هذه املدة أقل من 

  .2تاريخ تويل خَلفه ملهامه

يتوىل األمني العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية، تعيني أمني اللجنة، كما ينبغي أن يوفر هلا       

ووفقا .3العاملني وكل اخلدمات الالزمة اليت تساعدهم على القيام بأعماهلم ومهامهم بفعالية

تري من قواعد إجراءات اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، فإن مهام سكر  23للقاعدة 

مساعدة :اللجنة تتمثل يف مسؤوليته عن أنشطة األمانة حتت اإلشراف العام للرئيس، من خالل

اللجنة وأعضائها على مباشرة أعماهلم، والعمل كوسيط يف كفالة االتصاالت اليت تتعلق باللجنة، 

  .4ليهومسؤوليته عن سجالت اللجنة، وكذا إخطار أعضاء اللجنة فورا بكافة املسائل اليت تقدم إ

أما عن .5أما مقر اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان فإنه يقع مبدينة باجنول عاصمة غامبيا      

القواعد اليت حتكم عمل اللجنة، فإن اللجنة تقوم بانتخاب رئيسها ونائبا له ملدة عامني، وتضع 

األصوات فإن صوت نظامها الداخلي، ويتكون نصا�ا القانوين من سبعة أعضاء، ويف حال تعادل 

وجيوز لألمني العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية حضور اجتماعات اللجنة، مع عدم .الرئيس هو املرجح

  .6اشرتاكه يف التصويت يف مداوال�ا، وله أن يأخذ الكلمة أمامها

من امليثاق فإن أعضاء اللجنة يتمتعون أثناء ممارسة مهامهم باالمتيازات  43 وطبقا للمادة     

من امليثاق فإن أعضاء اللجنة تدرج هلم كفاءات  44احلصانات الدبلوماسية، ووفقا للمادة و 

 ولعل ذلك ما يكسب هذه اللجنة.واستحقاقات من امليزانية العادية ملنظمة الوحدة اإلفريقية

  استقالليتها وجيعلها أكثر مصداقية وهو املطلوب 

اللجنة اإلفريقية  مهامتتمثل  :الشعوباختصاصات اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و  -2

  :من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب يف 45حلقوق اإلنسان والشعوب وفقا للمادة 

                                                             
  .88محمد أمین المیداني ، مرجع سابق ، ص 1
  .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 40ُینظر المادة  2
3

  .من المرجع نفسھ 41ُینظر المادة  
4

  .06/10/1995وب،المعتمدة في من قواعد إجراءات اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشع 23القاعدة  
5

  .90محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
6

  . من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 42ُینظر المادة  
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وهو اختصاص مثيل لنشاطات اللجنة األمريكية حلقوق : تشجيع حقوق اإلنسان والشعوب - أ

ووفقا ملا . 1دراسات والبحوثاإلنسان، ويتمثل يف نشر حقوق اإلنسان والتوعية �ا، وإعداد ال

  :2جاء يف املادة املذكورة أعاله، فاللجنة من واجبها االضطالع ب

جتميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول املشاكل اإلفريقية يف جمال حقوق اإلنسان  -*

وتشجيع املؤسسات  ،ونشر املعلومات ،والشعوب، وتنظيم الندوات واحللقات الدراسية، واملؤمترات

ورفع التوصيات إىل احلكومات  ،وتقدمي املشورة ،الوطنية واحمللية املعنية حبقوق اإلنسان والشعوب

  . عند الضرورة

صياغة ووضع املبادئ والقواعد اليت �دف إىل حل املشاكل القانونية املتعلقة بالتمتع حبقوق    -*

 لبَ أساسا لسن النصوص التشريعية من قِ  لكي تكون ،اإلنسان والشعوب واحلريات األساسية

  .احلكومات اإلفريقية

التعاون مع سائر املؤسسات اإلفريقية أو الدولية املعنية بالنهوض حبقوق اإلنسان والشعوب  -*

  .ومحايتها

 من امليثاق 45 لقد أوكلت الفقرة الثانية من املادة : حماية حقوق اإلنسان والشعوب -ب

ضمان محاية حقوق اإلنسان والشعوب ": للجنة اإلفريقية مهمة ن والشعوباإلفريقي حلقوق اإلنسا

ومنه فاللجنة اإلفريقية مكلفة مثلها مثل اللجنتني األوربية ". طبقا للشروط الواردة يف هذا امليثاق

واألمريكية حلقوق اإلنسان حبماية حقوق اإلنسان والشعوب، ومتارس هذه اللجنة االختصاصات 

  :3التالية

من امليثاق اإلفريقي حلقوق  47لقد ورد يف املادة : الختصاص الموضوعي أو الماديا -*

إذا كانت لدى دولة طرف يف هذا امليثاق أسباب معقولة لالعتقاد " :اإلنسان والشعوب على أنه

بأن دولة أخرى طرفا فيه قد انتهكت أحكامه، فإن هلا أن تلفت نظرها كتابة هلذا االنتهاك، وتوجه 

  ...".رسالة أيضا إىل األمني العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية، وإىل رئيس اللجنةهذه ال

ومنه فإن االختصاص املوضوعي يسمح للجنة اإلفريقية باالطالع، عن طريق دولة طرف،       

على أي انتهاك ألحكام هذا امليثاق اإلفريقي مت من قبل دولة طرف أخرى، ويبلغ رئيس اللجنة 

  .االنتهاك كتابيا اإلفريقية �ذا

                                                             
1

  .90محمد أمین المیداني ، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
2

  من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 45مادة ُینظر ال 
3

  .95 -92محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
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ولإلشارة فإن االختصاص املوضوعي للجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب يشابه إىل       

حد كبري االختصاص املوضوعي للجنة األوربية حلقوق اإلنسان، حيث جيوز للجنة األوربية مراقبة 

ومنه فاللجنة . فاقية األوربيةحسن تطبيق الدول املتعاقدة للحقوق واحلريات األساسية الواردة يف االت

اإلفريقية تسهر على حسن تطبيق احلقوق الواردة يف امليثاق واحرتامها، بشكل مباشر أو عن طريق 

تتعهد كل دولة طرف :" أنه منمن امليثاق اإلفريقي  62 وفقا ملا ورد يف املادة التقارير الدوريةدراسة 

ا امليثاق تقريرا حول التدابري التشريعية أو التدابري بأن تقدم كل سنتني اعتبارا من سريان مفعول هذ

  ".األخرى، اليت مت اختاذها �دف حتقيق احلقوق واحلريات اليت يعرفها هذا امليثاق ويكفلها

و�دف التقارير الدورية اليت تقدمها الدول األطراف يف امليثاق اإلفريقي إىل إقامة حوار بني      

ح بتقدمي صورة عن خمتلف التشريعات والقوانني الداخلية ومدى اللجنة وهذه الدول، كما تسم

  .1مطابقتها ألحكام هذا امليثاق

إن اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب متارس اختصاصها هذا : االختصاص الشخصي -*

  :من خالل نوعني من املراسالت

حيق للجنة اإلفريقية  إذ: )شكاوى الدول(مراسالت الدول األطراف في الميثاق اإلفريقي -

حلقوق اإلنسان والشعوب النظر يف االنتهاكات اليت تقرتفها إحدى الدول األطراف يف هذا امليثاق، 

جيوز ألي دولة طرف من هذا امليثاق، إذا رأت أن دولة ...:"من امليثاق أنه 49فقد ورد يف املادة 

بتوجيه رسالة إىل رئيسها واألمني أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه أن ختطر اللجنة مباشرة 

  ".العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية والدولة املعنية

من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان  55وفقا للمادة : )شكاوى األفراد( المراسالت األخرى -

حلقوق اإلنسان  اإلفريقية  احلكومية اللجوء إىل اللجنةوالشعوب، فإنه حيق لألفراد واملنظمات غري

أن يعرضوا عليها شكاواهم املتعلقة بانتهاكات حقوقهم اإلنسانية من إحدى الدول ، و والشعوب

اللجنة من حقيقة تلك االنتهاكات، تقوم بتنبيه مؤمتر رؤساء الدول هذه ويف حال تأكد . األعضاء

  .2واحلكومات إىل ذلك

 45 من املادة 3تنص الفقرة  :تفسير أحكام الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب - ج

تفسري كافة األحكام الواردة يف هذا امليثاق، بناء على طلب دولة طرف أو :" من امليثاق على

  ".إحدى مؤسسات منظمة الوحدة اإلفريقية، أو منظمة تعرتف �ا منظمة الوحدة اإلفريقية

                                                             
1

  .107محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
2

  .187عبد العزیز قادري ، مرجع سابق ، ص 
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القيام " لنص على مهمةمن امليثاق اإلفريقي ا 45/4فقد جاء يف املادة :القيام بمهام أخرى -د

يتضح الدور الذي  ذلك ومن". بأي مهام أخرى قد يوكلها إليها مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات

تقوم به اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان و الشعوب إىل جانب عمل رؤساء مؤمتر الدول 

  .1واحلكومات، وبالتايل فهما اللذان يؤّمنان التنفيذ الفعلي ألحكام امليثاق

  لجنة حقوق اإلنسان العربية: ثانيا

 إذتعد جلنة حقوق اإلنسان العربية اجلهاز املخول بتطبيق أحكام امليثاق العريب حلقوق اإلنسان،       

" جلنة حقوق اإلنسان العربية"تنشا مبوجب هذا امليثاق جلنة تسمى:"منه على أنه 45 جاء يف املادة

وللتعرف على هذه اللجنة، سنتطرق إىل تكوينها و  ."..."اللجنة"ُيشار إليها فيما بعد باسم

  .اختصاصا�ا

أعضاء،  07تتكون جلنة حقوق اإلنسان العربية من : تكوين لجنة حقوق اإلنسان العربية -1

وتتشكل  .ينتخبون باالقرتاع السري من قبل الدول األطراف يف هذا امليثاق العريب حلقوق اإلنسان

ل األطراف يف هذا امليثاق، على أن يكون املرشحون لعضوية هذه اللجنة أساسا من مواطين الدو 

اللجنة من ذوي اخلرية والكفاءة العالية يف جمال عملهم، وفضال عن ذلك فإن هؤالء األعضاء يعملون 

  .2بصفتهم الشخصية وبكل جترد ونزاهة

الطرف، مع  وال جيوز أن تضم اللجنة يف عضويتها أكثر من شخص واحد من مواطين الدولة      

حيث يتم انتخاب أعضاء اللجنة ملدة .جواز إعادة انتخابه ملرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول

أربع سنوات، على أن تنتهي والية ثالثة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب ألول مرة بعد انقضاء 

  .3مدة عامني، ويتم جتديدهم عن طريق القرعة

جراءات الرتشح واالنتخاب، فتتم عملية الرتشيح بطلب من األمني العام أما فيما يتعلق بإ      

جلامعة الدول العربية، يطلب فيه من الدول األطراف تقدمي مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد 

ويتوجب على . االنتخاب، على أن تقدم الدول األطراف هؤالء املرشحني يف غضون ثالثة أشهر

العربية تبليغ الدول األطراف بقائمة املرشحني قبل شهرين من موعد إجراء األمني العام جلامعة الدول 

ولإلشارة فإنه حيظى بعضوية اللجنة املتحصل على أعلى نسبة من أصوات . انتخاب أعضاء اللجنة

احلاضرين، ويف حال ما إذا كان عدد احلاصلني على أعلى األصوات أكثر من العدد املطلوب بسبب 

                                                             
1
Mofid Chihab, La charte africaine des droit de l'homme et des peuples,Revue égyptienne du droit 

internationale, vol41,1985,p155.   
2

  .. من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان المعتمد ،مرجع سابق 2و45/1ُینظر المادة  
3

  .من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 4و 45/3ُینظر المادة  



155 
 

وإذا تساوت .ت بني أكثر من مرشح، يٌعاد االنتخاب بني املتساوين مرة أخرىالتساوي يف األصوا

ويكون إجراء االنتخاب ألول مرة . األصوات مرة أخرى، ُخيتار األعضاء املطلوبون بواسطة القرعة

  .1لعضوية اللجنة يف موعد ال يقل عن ستة أشهر من دخول امليثاق حيز النفاذ

ة الدول العربية بدعوة الدول األطراف الجتماع خيصص النتخاب يقوم األمني العام جلامع      

أعضاء اللجنة مبقر جامعة الدول العربية، على أن يكتمل النصاب النعقاد هذا االجتماع حبضور 

أغلبية الدول األطراف، ويف حالة عدم توفر النصاب، يقوم األمني العام مرة ثانية بالدعوة الجتماع 

ال يقل عن ثلث الدول األعضاء، وإذا مل يكتمل النصاب مرة أخرى،يدعو آخر، وينعقد حبضور ما 

  . 2األمني العام الجتماع ثالث يتم انعقاده مبن حضر من الدول األطراف

كما يقوم األمني العام جلامعة الدول العربية بدعوة اللجنة لعقد اجتماعها األول، الذي تنتخب        

فرتة عامني قابلة للتجديد ملدة مماثلة وملرة واحدة، على أن تقوم خالله رئيسا هلا من بني أعضائها ل

اللجنة بوضع قواعد عملها وأسلوب اجتماعا�ا، ويكون عقد اللجنة الجتماعها يف مقر األمانة 

العامة جبامعة الدول العربية، وجيوز هلا أن تعقد اجتماعا�ا يف أي بلد طرف يف هذا امليثاق بناء على 

  .3دعوة منه

هو املخول باإلعالن عنها جلامعة الدول العربية أما خبصوص املقاعد الشاغرة، فإن األمني العام       

الوفاة، االستقالة، أو إذا انقطع عضو يف اللجنة عن : بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة يف حاالت

قت، وإذا مت االضطالع بوظائفه، دون أن يقدم عذرا مقبوال، وبسبب غري الغياب ذي الطابع املؤ 

ذلك وكانت والية العضو الذي ينبغي استبداله ال تنقضي خالل الستة أشهر املوالية إلعالن الشغور، 

يكون على األمني العام إبالغ ذلك للدول األطراف، اليت حيق هلا خالل شهرين تقدمي مرشحيها من 

يتوىل األمني العام كما . من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  45 أجل ملء املقعد الشاغر وفقا للمادة

والعضو املنتخب مللء الشغور . جلامعة الدول العربية وضع القائمة اليت جتري على أساسها االنتخابات

  .4ُيكمل ما تبقى من مدة العضو الذي شغر مكانه

فإن امليثاق العريب  العربية، انحقوق اإلنس ضمانا الستقرار وانتظام عمل جلنة: ميزانية اللجنة -2

ميزانية جامعة  على عاتقلجنة ذه الاخلاص �تمويل الأن يكون أكد بوضوح على حلقوق اإلنسان 

                                                             
1

  .من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 45/5ُینظر المادة  
2

  .من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 45/6ُینظر المادة  
3

  .من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 45/7ُینظر المادة  
4
  . من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 46/2نظر المادة یُ 



156 
 

 املادةوهو ما مت النص عليه يف الفقرة اخلامسة من  .1، وليس من الدول األطرافذا�ا الدول العربية

  .2من امليثاق 46

مهمة يف االستقاللية املتوخاة من اللجنة يف سبيل القيام بدورها  ولعل إجراء كهذا يعد ضمانة      

تطبيق الرقابة على جلان هو إجراء جار به العمل يف أغلب كامال ومبنتهى احليادية واالستقاللية، و 

االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، حيث تتوىل املنظمة اليت وضعت االتفاقية بتمويل ودعم اللجنة مبا 

مصاريف، ومثال ذلك ما جنده يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي ينص يف  يلزمها من

يتقاضى أعضاء اللجنة مبوافقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة مكافآت  تقتطع من :"على أن 35مادته

عني موارد األمم املتحدة بالشروط اليت تقررها اجلمعية العامة، مع أخذ أمهية مسؤوليات اللجنة ب

  ".االعتبار

تعد جلنة حقوق اإلنسان العربية جهازا مستقال عن : اختصاصات لجنة حقوق اإلنسان العربية -3

الدول األطراف يف امليثاق، ومن مثة فهي تقوم مبراقبة مدى تنفيذ الدول لتعهدا�ا الواردة يف هذا 

من امليثاق على  48/1وهذا طبقا ملا ورد يف املادة . 3امليثاق، من خالل تلقيها لتقارير الدول ودراستها

تتعهد الدول األطراف بتقدمي تقارير بشأن التدابري اليت اختذ�ا، إلعمال احلقوق واحلريات :" أنه

  ...".املنصوص عليها يف هذا امليثاق وبيان التقدم احملرز للتمتع �ا

، إذ 4مثل أساسا يف تلقي التقارير والنظر فيهاومنه فإن اختصاص جلنة حقوق اإلنسان العربية يت      

املطلوب من الدول األطراف يف امليثاق العريب حلقوق اإلنسان أن تلتزم بتقدمي تقاريرها إىل اللجنة، 

تقوم الدول األطراف بتقدمي التقرير األول إىل اللجنة :" من امليثاق العريب 48/2حيث ووفقا للمادة 

يثاق حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقريرا دوريا كل ثالثة خالل سنة من تاريخ دخول امل

  ". أعوام، وجيوز للجنة أن تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ امليثاق

  )المحاكم(األجهزة القضائية :المطلب الثاني

اليت تقوم ) جلان الرقابة(ية بعد أن تطرقنا يف املطلب األول من هذا املبحث لألجهزة شبه القضائ     

بالرقابة على تطبيق االتفاقيات واملواثيق املربمة على املستوى اإلقليمي من خالل اعتمادها على 

                                                             
1

  .227وائل أحمد عالم، مرجع سابق ، ص 
2

یوفر األمین العام ضمن میزانیة جامعة الدول العربیة ما یلزم من : " من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان على أنھ  46من المادة5الفقرةتنص  
مانة راء األموارد مالیة وموظفین ومرافق لقیام اللجنة بعملھا بصورة فعالة ویعامل خبراء اللجنة فیما یتعلق بالمكافأة وتغطیة المصاریف معاملة خب

  ".العامة
  .227وائل أحمد عالم، مرجع سابق ، ص 3
فراد أو لم یرد بالمیثاق أي اختصاص آخر غیر تلقي التقاریر والنظر فیھا، حیث ال نجد اإلشارة إلمكانیة تقدیم الشكاوى ال من الدول وال من األ 4

من فرص الضحایا في الحصول على انتصاف عند انتھاك  الجماعات التي تنتھك حقوقھا، وال شك أن عدم النص على ھكذا إجراء یحد كثیرا
  .227وائل أحمد عالم، مرجع سابق ، ص. حقوقھم المنصوص علیھا في المیثاق
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 - شكاوى األفراد وشكاوى الدول -إجراءات رقابية مهمة، كنظام التقارير ونظام الشكاوى بنوعيه

املنشأة طبقا ألحكام االتفاقيات واملواثيق ) اكماحمل( فإننا سنتعرض يف املطلب الثاين لألجهزة القضائية 

  .املتعلقة حبقوق اإلنسان، سواء مت النص عليها يف االتفاقية أو مبقتضى بروتوكول الحق

ومع أن األصل يف املتابعة والعقاب على جرائم انتهاكات حقوق اإلنسان تعود إىل احملاكم      

ام حقوق اإلنسان، كون هذه األخرية تعد من القضايا ، إال أنه وبغية كفالة واحرت 1الوطنية للدول

العاملية اليت �م ا�تمع الدويل ككل، نصت بعض االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية على إنشاء حماكم 

ختتص بالرقابة على تطبيق هذه االتفاقيات واملواثيق، مبا حيقق لألفراد والدول حق تقدمي الشكاوى 

 تنياحملكمكذا ات حقوق اإلنسان، مثل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان و جتاه املتسببني يف انتهاك

  .2، وهذه احملاكم هي يف حقيقتها هيئات قضائية تؤدي دورا قضائيا كامالاإلفريقية و األمريكية 

وللحديث عن هذه احملاكم كأجهزة قضائية تؤدي دورا مهما يف الرقابة على تطبيق االتفاقيات      

قليمية حلقوق اإلنسان، سنتطرق يف الفرع األول للمحكمة األوربية حلقوق اإلنسان، على واملواثيق اإل

أن نتناول يف الفرع الثاين احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، أما الفرع الثالث فنفرده للمحكمة 

  .اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

  المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان:الفرع األول

لضمان :"من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية على أنه 19لقد ورد يف املادة      

جلنة أوربية  -:احرتام االلتزامات اليت تعهدت �ا األطراف السامية املتعاقدة يف هذه املعاهدة تنشأ

  3"حمكمة أوربية حلقوق اإلنسان-...حلقوق اإلنسان

سنة 4احملكمة األوربية كجهاز قضائي تابع لالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسانومن مثة فقد مت إنشاء      

وقد .5، والغاية من إنشاء هذه احملكمة هي توفري ضمانة مجاعية لتطبيق األحكام الواردة فيها1959

كما منحت حق النظر . أعطيت للمحكمة صالحيات البت يف شكاوى الدول ضد بعضها البعض

                                                             
1

  .136نبیل عبد الرحمن نصر الدین، مرجع سابق، ص 
2

كما یقول  - أن تأسیس ھذه المحكمة ولإلشارة فإن النظام العربي لحقوق اإلنسان لم ینص البتة على وجود محكمة عربیة لحقوق اإلنسان، رغم 
علّھ یجد ضالتھ في االنتصاف عند ھذه المحكمة    أمالً وحلما یراود كل مواطن عربي مكلوم مظلوم،یبقى  -المشھداني قعبد الرزاأكرم . كتوردال

ان على المستوى القاري إن أخفق القضاء الوطني لدیھ في إنصافھ، خاصة وأن معظم شعوب األرض صارت لھا محاكم خاصة بحقوق اإلنس
آدمیتھ، لكن لیس كل ما  واحتراموصیانة حقوق اإلنسان  احتراملقد آن األوان لیلحق العرب بالركب العالمي في مجال : "ویردف قائال ...واإلقلیمي

المجال لھا لتمارس دورھا المأمول على فسج  یتمنى المرء یدركھ فھناك مازال الكثیر من الھنات والعراقیل والصعوبات أمام إقرار المحكمة وأمام
  *."وإننا لمنتظرون.. غرار المحاكم اإلقلیمیة في أوربا وأمریكا وأفریقیة

 :، الموقع2013 /02/ 25بتاریخ  مجلة الكاردینیا، ،نحو محكمة عربیة لحقوق اإلنسان ،المشھداني قعبد الرزاأكرم * 
http://www.algardenia.com/maqalat/3268-2013-02-24-10-25-44.html 27/05/2013: بتاریخ. 

 .وإبقاء المحكمة األوربیة جھازا رقابیا وحیدا على االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان 1 تم االستغناء عن اللجنة األوربیة بمقتضى البروتوكول لقد 3
4

  .155ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 
5
 Fréderic LAZAUD, L'exécution  par La France des arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Presses 

Universitaires Gaix-Marseille, France, Tome1 2006,p21. 
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قبول الدول األطراف �ذا االختصاص، اللجوء إىل اللجنة :قا لشروط منهايف شكاوى األفراد وف

، وهذه األخرية هي املنوط �ا تلقي شكاوى األفراد والبت يف مدى 1األوربية حلقوق اإلنسان ابتداء

أي أن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان مل تكن .مقبوليتها مث إحالتها بعد ذلك إىل احملكمة للنظر فيها

والية إلزامية بالنسبة إىل الشكاوى الفردية، ومل يكن مبقدور األفراد االلتجاء مباشرة إليها، ما مل  ذات

  .2يتم ذلك عن طريق اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان

والذي  11، باعتماد الربوتوكول 1998وقد مس نظام احملكمة عدة تعديالت كان أمهها سنة      

، حيث أدخلت تعديالت جذرية على آلية االتفاقية 01/11/1998دخل حيز النفاذ قي

األوربية،ومنه نظام احملكمة األوربية، إذ مت إلغاء اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان، كما ُعٌدل نظام 

  .19593احملكمة وعملها، عما كان معموال به منذ 

  خلفية عن التطور الذي مس المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان:أوال

حدث تطور إجيايب والفت لالنتباه يف آلية الرقابة على تنفيذ أحكام االتفاقية األوربية لقد        

، وذلك بتفعيل 01/11/1998حلقوق اإلنسان بعد دخول الربوتوكول احلادي عشر حيز النفاذ يف 

دور احملكمة األوربية يف كل ما يتصل حبماية هذه احلقوق ومراقبة مدى التزام الدول األطراف 

مل يتوقف، بل  إضافة إىل ذلك فإن هذا التطور الذي مس احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان. ا�ابتعهد

  .15/05/20044املعتمد بتاريخ  14 مت تعضيده وتدعيمه أكثر من خالل الربوتوكول

من  11لقد مت اعتماد الربوتوكول : لحقوق اإلنسان الملحق باالتفاقية األوربية 11البروتوكول  -1

، وذلك 01/11/1998ودخل حيز التنفيذ يف  11/04/1994: قبل جلنة الوزراء �لس أوربا بتاريخ

�دف حتسني آلية االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، وتاليف القصور امللحوظ بشأن كثرة الشكاوى 

إىل منظمة  املقدمة إىل اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان، خصوصا عقب انضمام عدد جديد من الدول

  .5جملس أوربا، األمر الذي أدى إىل تراكم القضايا أمام احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان

من الزمن مت التوصل إىل اعتماد  طويلةمدة  استغرقتوبعد مناقشات طويلة ومقرتحات عديدة       

إلغاء  معاحملكمة األوربية حلقوق اإلنسان  متثل يف – كجهاز رقايب على االتفاقية- واحدة هيئة

واحملكمة األوربية  ،املتمثلة بوجود اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان من جهة ،ازدواجية آلية احلماية
                                                             

1
  . حیز النفاذ11أي قبل دخول البروتوكول  1998إن ھذا اإلجراء كان معموال بھ في مرحلة ما قبل  
  .293محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق، ص 2
3

  .111ص، محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق 
4
Fréderic LAZAUD, L'exécution  par La France des arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Presses 

Universitaires Gaix-Marseille, France, Tome2. 2006.p523. 
  

5
  .113المرجع نفسھ ، ص 
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وميكن  .1حلقوق اإلنسان من جهة أخرى، مع التخفيف من اإلجراءات وتعزيز اجلوانب القضائية

  :تلخيص مالمح هذا التطور يف

ويتمثل يف إلغاء اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان، ومنه بقيت احملكمة األوربية هي : ولاجلانب األ -

اجلهة الرقابية الوحيدة املنوط �ا التحقق من مدى التزام الدول األطراف بالتزاما�ا التعاهدية املشمولة 

  .2باالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة �ا

ي مس مركز الفرد أمام احملكمة، من حيث أحقيته يف االلتجاء يتعلق بالتغيري الذ: اجلانب الثاين -

  . 3مباشرة إليها من دون احلاجة ملوافقة أي دولة طرف ملمارسة هذا احلق، مبا قي ذلك دولته

قد أبعد جلنة الوزراء من تأدية الدور الذي   11ويضاف إىل ذلك أن الربوتوكول :اجلانب الثالث -

 .4ا عدا فيما يتعلق بتنفيذ األحكامكان هلا يف النظام القدمي، م

 ألغى هذا الربوتوكول الطبيعة االختيارية لقبول الدول األعضاء اختصاص احملكمة: اجلانب الرابع -

 .5األوربية

امللحق باالتفاقية األوربية  14لقد جاء الربوتوكول : الملحق باالتفاقية األوربية 14البروتوكول  -2

�دف الزيادة  01/06/2010والداخل حيز النفاذ يف  13/05/2004 :الصادر يفحلقوق اإلنسان 

، واملتمثلة يف احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، حلقوق اإلنسان وتطوير آلية االتفاقية األوربية تبسيطيف 

، وذلك بتزايد كثرة الشكاوى املقدمة 6وكذا تسريع عملية اإلجراءات وتقصري مهلة إصدار أحكامها

، خصوصا دول أوربا الشرقية والوسطى، إذ سجل األوربية تزايد الدول املنضمة لالتفاقيةإليها، نتاج 

حيز النفاذ  احلادي عشر تاريخ دخول الربوتوكول 1998دولة أوربية إىل ا�لس بني عام  13انضمام 

 ة، ليصبح عدد الدول األعضاء يف املنظم13/04/20047: وتاريخ اعتماد الربوتوكول الرابع عشر يف

  .8دولة أوربية 47

  :9يف 14وميكن تلخيص أهم التعديالت اليت تضمنها الربوتوكول      

، وذلك من خالل تكليف قاض واحد مبهمة البت يف قبول الشكاوى الفردية أو  تصفية القضايا -

رفضها أو شطبها من أمام احملكمة، عكس ما كانت عليه من قبل إذ كان يبت يف الشكاوى جلنة 
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  . 115المرجع نفسھ ، ص  
  .204أحمد الرشیدي، مرجع سابق ، ص  2
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7
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8

  . 119 -118لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص النظام األوربي  محمد أمین المیداني، 
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مع اإلشارة إىل أن القاضي سوف يساعده يف مهمته عدد من املقررين ليس . قضاة 03مؤلفة من 

  .شرطا بأن يكونوا قضاة

للمحكمة بأن تقرر أن  14، ومفاده مساح الربوتوكول  اعتماد معيار جديد لقبول الشكاوى -

أن املشتكي مل يتضرر  الشكوى املقدمة إليها ال تستحق النظر فيها من حيث املوضوع، إذا تبني هلا

إال أنه ينبغي أن حترص احملكمة على عدم رفض الشكاوى . فعليا أو مل تنتهك عمليا حقوق اإلنسان

إذ ليس القصد مما . اليت مل يتم النظر فيها بشكل فعلي من قبل القضاء الوطين لصاحب الشكوى

  . النظر فيهاسبق ذكره احلد من حق األفراد بتقدمي شكاواهم وال منع احملكمة من 

حق النظر يف القضايا املكررة  14 ، حيث أوكل الربوتوكولإجراءات خاصة بالقضايا المكررة -

قضاة، أي الشكاوى املتعلقة بادعاءات سابقة مبخالفة مواد االتفاقية من الدول  03للجنة مكونة من

وع أيضا يف حال ما األطراف، وللجنة احلق يف القيام �ذه املهمة من حيث الشكل ومن حيث املوض

 . إذا كان موضوع القضية املعروضة على احملكمة قد سبق وأن كان حمل اجتهاد سابق هلا

 14 ، فقد منح الربوتوكولحق لجنة الوزراء بالتقاضي أمام اللجنة الكبرى للمحكمة األوربية -

أمامها ضد دولة جلنة وزراء جملس أوربا حق التقاضي أمام اللجنة الكربى للمحكمة، وتقدمي شكوى 

طرف يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واليت ترفض تنفيذ قرار �ائي هلذه احملكمة يتعلق بقضية 

كما حيق للجنة .وذلك بعد لفت انتباه هذه الدولة عن تقصريها يف هذا الشأن. هي طرف فيها

 .ن أصدرتهالوزراء يف بعض الظروف أن تطلب من احملكمة األوربية تفسري حكم سبق وأ

ال شك أن كل اآلليات الدولية واإلقليمية حلماية حقوق اإلنسان على حد : تعزيز التسوية الودية -

ويف هذا الصدد فإن .سواء �دف إىل إجياد تسوية ودية لكل أطراف أية شكوى معروضة عليها

حكام االتفاقية بدوره يسعى لتعزيز دور التسوية الودية بني كل من ضحايا انتهاك أ 14الربوتوكول 

ضدها، وذلك طوال مراحل القضية املعروضة على احملكمة  املشتكياألوربية حلقوق اإلنسان والدولة 

 .   وللجنة الوزراء أن تسهر على تنفيذ أحكام احملكمة فيما خيص هذه التسوية. األوربية 

ى أن والية انتخاب عل 14 من الربوتوكول 2 املادة تشريتعديل والية انتخاب القضاة ومددهم،  -

ا  ملسنوات، أي غري قابلة للتجديد، وهذا خالف  09قضاة احملكمة األوربية ستصبح واحدة وملدة 

ومن جهة  .1من قبل ، إذ كان يتم انتخاب القضاة ملدة ست سنوات قابلة للتجديداألمر كان عليه 
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 .من البروتوكول الحادي عشر 22وھو ما تم النص علیھ في المادة  
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تؤكد على انتهاء والية أي من قضاة احملكمة مىت بلغ السبعني  14من الربوتوكول 2أخرى فإن املادة 

 . 1من االتفاقية األوربية24سنة،كما مت إلغاء املادة 

حيز النفاذ  14بدخول الربوتوكولانضمام االتحاد األوربي لالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان،  -

  .اإلنسانحيق لالحتاد األوريب االنضمام لالتفاقية األوربية حلقوق 

امللحق باالتفاقية األوربية حلقوق  14أنه وبفضل الربوتوكول اإلشارة إىلميكن  وعموما فإنه     

قد خطت احلماية الدولية حلقوق اإلنسان خطوة عمالقة إىل األمام، حيث جعل قضاء فاإلنسان 

إذ مل يكن هذا القضاء  .األوربيةاحملكمة األوربية قضاء إلزاميا يف حق كل الدول األطراف يف االتفاقية 

كما أن هذا التطور فاق القاعدة .حيز النفاذ11إلزاميا يف حق تلك الدول قبل دخول الربوتوكول

املعروفة يف القانون الدويل واليت تعطي الدولة الطرف احلق يف أن تقبل أو ال تقبل باخلضوع للقضاء 

 .2اإللزامي حملكمة دولية

  وربية لحقوق اإلنساناأل المحكمة تأليف:ثانيا

خمتص بالرقابة على تطبيق االتفاقية  كجهاز قضائي-إن ما مييز احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان      

أنيط �ا من  على ماما جيعلها أكثر قدرة وأداء  أليفهاأ�ا قد راعت يف ت -األوربية حلقوق اإلنسان

من حيث تركيبة قضا�ا واملعايري املعتمدة يف ، سواء مهام، بل وعامال مهما يف تطور حقوق اإلنسان

  .اختيارهم، أو من حيث تشكيل احملكمة ذا�ا بلجا�ا وغرفها

ال بد من اإلشارة إىل  األوربية حلقوق اإلنسان للتعرف على قضاة احملكمة :ةمقضاة المحك -1

  .اخل...عددهم ومعايري شغلهم للمنصب وطريقة انتخا�م ومددهم

احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان من عدد من القضاة مساٍو لعدد  كونتت:المحكمةبقضاة عدد ال -أ

، أي أن عدد قضاة احملكمة 3الدول األطراف املتعاقدة السامية يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان

كمة وتشكيل �ذا احلجم ال جند مثيال له يف احملكمتني األمريكية واإلفريقية، فاحمل. قاضيا 47حاليا 

  . قاضيا 11اإلفريقية حلقوق اإلنسان ال تتكون إال من 

يتم اختيار قضاة احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان من بني األشخاص : معايير شغل المنصب -ب

الذين ميتازون بالصفات األخالقية العالية، وأن يكونوا من ذوي املؤهالت الرفيعة اليت متاثل وتكافئ ما 

يتطلبها شغل أعلى وظيفة قضائية يف النظم القضائية الوطنية، وأن ميارسوا مهامهم بصفتهم 
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ة ال یجوز عزل أي قاض من منصبھ ما لم یقرر سائر القضا"،على أنھ 11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 24تنص المادة  
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2
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ال جيوز هلم أثناء مدة شغلهم لوظائفهم يف احملكمة من ممارسة أي نشاط يتناىف  الشخصية، كما

  .1ومتطلبات االستقاللية والنزاهة واحلياد، وأن يكون تفرغهم تاما للقيام بوظائفهم

ينتخب قضاة احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان من قبل اجلمعية :انتخاب قضاة المحكمة - ج

أغلبية األصوات املعرب عنها من قائمة مشكلة من ثالثة مرشحني يعينهم الطرف الربملانية �لس أوربا ب

السامي املتعاقد، ويُتبع نفس اإلجراء الستكمال عدد قضاة احملكمة يف حالة انضمام متعاقدين 

  . 2ساميني جدد، أو لشغل مقاعد القضاة الشاغرة

حلقوق اإلنسان، فإن قضاة احملكمة من االتفاقية األوربية  23طبقا للمادة :مدة شغل المنصب -د

فإن   ،النفاذحيز  14ينتخبون ملدة ست سنوات قابلة للتجديد، ولكنه وبعد دخول الربوتوكول 

، وتنتهي مدة شغل املنصب بالنسبة سنوات غري قابلة للتجديد 09القضاة يكون ملدة  انتخاب

ويقع على عاتق األمني العام .اتسنو  03لنصف القضاة املختارين عند االنتخاب األول بعد انقضاء 

�لس أوربا اختيار القضاة املنتهية فرت�م األولية، واليت تكون مد�ا ثالث سنوات من خالل إجراء 

وجيوز للجمعية الربملانية �لس أوربا وبقصد جتديد والية .عملية القرعة وتتم مباشرة بعد انتخا�م

وم بأي انتخاب الحق أن حتدد أن مدة عضوية نصف القضاة كل ثالث سنوات، وذلك قبل أن تق

القضاة الذين سيتم انتخا�م ملدة أخرى غري السنوات الست، ولكن دون أن تتجاوز املدة تسع 

ُيكمل القاضي املنتخب الذي حيل مكان قاض على أن  .أو أن تكون أقل من ثالث سنوات سنوات

  .3مل تنته مدته والية سلفه السابق

فإن القضاة الذين يبلغون من العمر سبعني سنة تنتهي مدة شغلهم املناصب، ويستمر  ولإلشارة      

فهم، ويواصلون معاجلة القضايا اليت بدأوها لقضاة احملكمة يف شغل وظائفهم حىت يتم انتخاب من خي

وال جيوز عزل أي قاض من منصبه بدعوى أنه مل يعد قادرا على أن يفي بالشروط . 4ومل ينتهوا منها

  .  5بأغلبية الثلثنيذلك ملطلوبة إال إذا قرر سائر القضاة ا

من االتفاقية األوربية  51وفقا ملا نصت عليه املادة : امتيازات قضاة المحكمة وحصاناتهم -ه

حلقوق اإلنسان، فإن قضاة احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يتمتعون بكل االمتيازات واحلصانات اليت 

يتمتع جملس أوربا وممثلو األعضاء واألمانة يف :" لس أوربا واليت جاء فيهامن جم 40حدد�ا املادة 
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أقاليم الدول األعضاء باحلصانات واالمتيازات الضرورية ملمارسة وظائفهم، وال ميكن مبقتضى هذه 

احلصانات توقيف مندويب اجلمعية االستشارية أو مالحقتهم يف أقاليم الدول األعضاء بسبب آرائهم 

وقد مسحت جلنة وزراء جملس أوربا بتعديل ".تهم خالل مناقشات اجلمعية وجلا�ا وجمالسهاأو تصوي

ومجع الربوتوكوالت املضافة إىل االتفاق العام حول حصانات جملس أوربا، ودخلت هذه التعديالت 

تعديل االتفاق اخلاص باألشخاص املشاركني يف  1996، كما مت سنة 01/11/1998حيز النفاذ يف 

كما . 01/01/1999اإلجراءات أمام احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، والذي دخل حيز النفاذ يف 

يتعلق برواتب قضاة احملكمة األوربية،  10/09/1997 اختذت جلنة الوزراء أيضا قرارا بتاريخ

  .1جازا�م وحصانا�م ومميزا�موتعويضا�م السكنية والصحية واالجتماعية، وإ

إن وظيفة القاضي باحملكمة األوربية قد تعرتيها ظروف :توقف قضاة المحكمة عن مهامهم -و

  :وأسباب جتعلها تتوقف إما بصفة مؤقتة أو بشكل �ائي

إذا شعر القاضي أن هناك ما مينعه عن أداء مهامه املنوط به :التوقف المؤقت لمهام القضاة -

تعني عليه إخطار رئيس الغرفة، وميتنع عن نظر أي قضية أو املشاركة يف فحص أي دعوى ي، القيام �ا

كما ال حيق للقاضي . بسبب مصلحة شخصية كعالقة قرابة أو زواج تربطه  بأحد أطراف الدعوى

هنا املشاركة يف فحص قضية ما إذا سبق له و أن نظرها بصفته ممثال ألحد أطرافها أو بصفة حمام أو 

قبل  - تشار ألحد األطراف فيها، كما ال جيوز للقاضي أن حيكم يف قضية إذا كان قد عرب عالنية مس

  .2عن موقفه الشخصي جتاهها، خشية عدم التزام النزاهة واحلياد حال مشاركته يف فحصها - نظرها

انتهت يكون التوقف �ائيا للقاضي عن أداء مهامه باحملكمة إذا :التوقف النهائي لمهام القضاة -

مدة عضويته، أو بلغ سن السبعني سنة من عمره، أو إذا مت عزله من منصبه بقرار صادر بأغلبية ثلثي 

  . 3القضاة اآلخرين، كما يتوقف القاضي عن مباشرة مهامه يف حالة االستقالة

جتدر اإلشارة إىل أن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان ختتار :رئاسة المحكمة ومكتب التسجيل -ي

  .4)مكتب تسجيل احملكمة( وكذا قلم كتاب احملكمة ،كافة هيئا�ا من يتوىل رئاسة هذه احملكمةب

عن طريق االقرتاع السري ملدة ثالث سنوات  ونائبيهحملكمة ايتم اختيار رئيس :رئاسة المحكمة -

ويقوم رئيس احملكمة يف هذا . واحلاضرون نو القضاة املنتخب ويشارك يف هذا االقرتاعقابلة للتجديد، 

الشأن بوظيفة إدارة أعمال احملكمة وأعمال دوائرها ومتثيلها يف عالقا�ا مع هيئات جملس أوربا، كما 
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يرتأس كل من جلسات احملكمة اليت تنعقد بكامل هيئا�ا، وجلسات الغرفة الكربى وكذا جلسات 

رئيس أن يساهم يف نظر الدعاوى اليت يتم حبثها لكن لميو . اهليئة اليت يتم تشكيلها من مخسة قضاة

  . 1بواسطة الغرف

أما نواب الرئيس فيساعدون رئيس احملكمة يف أداء مهامه، كما حيلون حمله إذا كان هناك مانع      

ويف حالة وجود ما مينع رئيس . يعيقه عن مباشرة أعماله أو يف حالة أجازة له أو بناء على طلبه

ابه من مباشرة مهامهم املنوط �م القيام �ا وفقا لالتفاقية، أو يف حالة وجودهم يف أجازة احملكمة ونو 

قضائية، يتوىل يف هذه احلالة رئاسة احملكمة أحد رؤساء الغرف املشكلة بواسطة احملكمة بكافة هيئا�ا 

  .  2واليت يتم تشكيلها لفرتة حمددة

للمحكمة األوربية قلم كتاب أنيط به القيام  ):قلم كتاب المحكمة( مكتب تسجيل المحكمة -

ما يتعلق باستقبال الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة وتنظيمها ري من املهام واألدوار، خصوصا فيبكث

ويتم انتخاب أعضاء مكتب تسجيل . وتوزيعها على الدوائر واللجان والغرف املختصة داخل احملكمة

كمة بكافة هيئا�ا عن طريق االقرتاع السري ملدة مخس احملكمة واملسجلني املساعدين بواسطة احمل

واحلاضرون، وإذا مل يتحصل أي من  نو القضاة املنتخب ويشارك يف هذا االقرتاع. سنوات قابلة للتجديد

املرشحني على األغلبية املطلقة، يتم إعادة االنتخاب بني املرشحني اللذين حصال على أكرب عدد من 

ي أو تعادل األصوات تكون األفضلية للمرشحات إذا كان من بني ويف حال تساو . األصوات

  .3املرشحني امرأة، مث املرشح األكرب سنا

، 4يتكون قلم كتاب احملكمة من مسجلي الغرف اليت تشكلها احملكمة بكافة هيئتها لفرتة حمددة      

ويقوم مبساعدة  على أن يكون عدد مسجلي احملكمة مساو لعدد الغرف املكونة من قبل احملكمة،

احملكمة يف القيام بالوظائف املنوط �م القيام �ا أو تنفيذها طبقا لالتفاقية،  فمسجلي الغرف غر 

قلم كتاب   يويتم تعيني ممثل. حبيث يشمل مكتب التسجيل على إداريني وفنيني ومرتمجني وقانونيني

مع مسجل  قأو باالتفا ،رئيس احملكمة مع قاحملكمة بواسطة السكرتري العام �لس أوربا باالتفا

وينبغي أن يتوافر يف ممثلي مكتب تسجيل احملكمة شروط احلياد واالستقالل أثناء ممارستهم  .الرئيس

  .5ملهامهم

                                                             
  ..23 - 22عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 1
2

  .24المرجع نفسھ، ص 
3

  .27 -26المرجع نفسھ، ص 
4

  .11من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول  16ُینظر المادة  
5

 ..31 - 30الھواري، مرجع سابق، صعبد هللا محمد  
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احملكمة تتشكل فإن  حلقوق اإلنسان األوربيةمن االتفاقية  27وفقا للمادة :تشكيل المحكمة -2

  .من جلان وأقسام وغرف

وللنظر فيما يعرض عليها من قضايا جتتمع احملكمة يف :" أنهمن  27/2 ورد يف املادة لقد:اللجان -أ

من بني ما تتشكل منه احملكمة وجود جلان تتكون من  ومن هنا يتضح أن...". جلان من ثالثة قضاة

  .ثالثة قضاة

حملكمة ويتم اختيار هؤالء القضاة من بني أعضاء نفس القسم، حيث يوجد أربعة أقسام يف ا     

األوربية، وتكون اللجنة هي أول من ينظر يف القضايا املعروضة على احملكمة األوربية وتعلن رفض 

أي أن هناك .تنينالشكاوى اليت ال حترتم الشروط املطلوبة، وتتخذ قرارا�ا باإلمجاع، ويضم كل قسم جل

  .1مثان جلان

عن طريق  -أن تعلنها ميكنكما ذه اللجان بالنظر يف الطلبات أو االلتماسات الفردية،  هوختتص      

وفقا  ،عدم قبول أو شطب طلب االلتماس الفردي املرفوع أمامها، من جدول األعمال -اإلمجاع

  .2من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 34للمادة 

من االتفاقية األوربية على أنه تضطلع احملكمة بكامل  26يف الفقرة ب من املادة  جاء: األقسام -ب

أقسام، وال  4واحملكمة حاليا تضم  ...."تعني لفرتة حمددة من الزمن) أقسام(تنشئ دوائر:" هيئتها بأن

 5مبقتضى الفقرة هذاو  ،مانع أمام رئيس احملكمة من إضافة قسم إضايف  إذا استدعت الضرورة ذلك

لداخلي للمحكمة ، وتنتخب احملكمة بكامل أعضائها رؤساء األقسام، من النظام ا 25من املادة 

 10 حسب التوزيع احلايل للمحكمة سمقويضم كل . على أن يقوم كل قسم بانتخاب الرئيس ونائبه

  ...3مراعاة التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بني خمتلف األنظمة القانونية األوربية ، وجيبقضاة

من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان على وجود غرف يف احملكمة  27لقد نصت املادة : الغرف - ج

قضاة، وتضم غرف املداولة ) 07(، مكونة من سبع)تسمى غرف املداولة( األوربية حلقوق اإلنسان

بقصد النظر يف قضية ما  اليت تشكلها احملكمة بكامل هيئتها، وقاض منتخب منتسب للدولة الطرف 

هي مدة تنتوالقاضي الذي . ة، وخيتار رئيس الغرفة بقية قضاة الغرفة اآلخرين بشكل دورياملعني

  .4عضويته بالغرفة أو باحملكمة يستمر ويتابع القضايا اليت شارك بالنظر فيها

                                                             
  .133محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 1
2

 .44عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
3

 .134- 133محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
4

  :كما یمكن الرجوع إلى. 47مرجع سابق، ص عبد هللا محمد الھواري، 
  .134محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -
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غرفة املداولة فيتمثل يف فحص كل الطلبات وااللتماسات سواء أكانت دولية أم  مهامأما عن      

فردية، كما ختتص بوظيفة التوفيق بني األطراف املتنازعة بغرض التوصل إىل اتفاق يرضي األطراف 

  .1وينهي النزاع القائم بينهما

، وهو ما يضمن فعالية احملكمة يسمح بتعدد أجهزة العمل داخلهابأن تعدد القضاة  ةواحلقيق     

يضمن كما تلك اآللية يف الرقابة على حقوق اإلنسان وحرياته األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية،  

يف نفس الوقت سرعة الفصل يف الشكاوى املقدمة أمام احملكمة، غري أنه وكما يرى الدكتور عبد اهللا 

املنتخب واملنتسب للدولة الطرف يف النزاع  حممد اهلواري، فإنه ووفقا ملا سبق ذكره من كون القاضي

ذا�ا، فإن ذلك من شأنه أن يثري لغطا حول مسألة  اعتباره عضوا قانونيا يف غرفة املداولة باحملكمةبو 

  .2وحياد القاضي لاستقال

تضم  كما،  3قاضيا 17من) تسمى بغرفة املداولة الكربى( تتألف الغرفة الكربى:الغرفة الكبرى -د

، بصفة دائمة رئيس احملكمة، ورؤساء األقسام األربعة، كما تضم أيضا قاضي الدولة املشتكي منها

وتنظر هذه الغرفة يف الشكاوى الفردية واحلكومية، كما تقدم اآلراء االستشارية للجنة وزراء جملس 

  .4أوربا

أن تتنازل  عن الشكوى املقدمة ميكن لغرفة من الغرف  5من االتفاقية األوربية 30ووفقا للمادة      

إىل احملكمة لصاحل هذه الغرفة الكربى سواء أكانت تلك الشكوى حكومية أو فردية، وذلك يف 

  :6حالتني

إذا عرضت على إحدى الغرف مسألة مهمة تتعلق بتفسري االتفاقية أو إحدى بروتوكوال�ا، أو إذا   -

أصدرته احملكمة، ويكون هذا التنازل لصاحل  كان البت يف قضية يؤدي إىل تناقض مع حكم سبق وأن

أال تكون قد أصدرت حكما بعد، وأال يُعارض أحد أطراف القضية عرضها :الغرفة الكربى بشرطني

  .على هذه الغرفة

أشهر بداية من  03يف غضون فرتة  - جيوز لكل طرف يف القضية املعروضة على إحدى الغرف -

ويف هذه احلالة يقوم . ن يطلب إحالة القضية للغرفة الكربىصدور قرار عنها يف حاالت استثنائية أ

                                                             
   .50عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص1
2

 .49، صالمرجع نفسھ  
3

 .11للبروتوكول االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان كما عدلت وفقا  من 27وھذا ما تم النص علیھ في المادة  
 .136محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق،  4
5

التنازل عن االختصاص لصالح الدائرة الكبرى حیث تثیر قضیة معلقة :" بأن 11من االتفاقیة األوربیة المعدلة وفقا للبروتوكول  30تنص المادة  
یما یتعلق بتفسیر االتفاقیة أو بروتوكوالتھا، أو حیث یحتمل أن تترتب على البت في مسألة معروضة على مسألة خطیرة ف) غرفة(أملم دائرة ما

الدائرة نتیجة تتعارض مع حكم سبق للمحكمة أن أصدرتھ، یجوز للدائرة أن تتنازل في أي وقت سابق على إصدارھا الحكم، أن تتنازل عن 
 ".رض على ذلك أحد طرفي القضیةاختصاصھا لصالح الدائرة الكبرى، ما لم یعت

6
  .137-136محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
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مخسة قضاة من الغرفة الكربى بالبت يف القضية بقبول الطلب حال إقرارهم بأن القضية تتعلق مبسألة 

  . 1االتفاقية أو إحدى بروتوكوال�ا أو تطبيقها، أو مسألة خطرية ذات صفة عامة خطرية ختص تفسري

اإلشارة إىل قضية نظر�ا غرفة من غرف املداوالت، ومت غرضها بعد  نميكوكمثال على ذلك      

، حيث قدم قضاة احملكمة األوربية حلقوق )AZINAS(ذلك على الغرفة الكربى، وهي قضية 

بأ�ا قد أحالت  -  يف هذه القضية - لالهتمام، وقد أشارت احملكمة ةاإلنسان تفسريات هامة ومثري 

. يتعلق بااللتماس أو العريضة اليت سبق لغرفة املداولة فخصها يف حكمها إىل الغرفة الكربى كل ما

الغرفة الكربى يف هذه القضية يتحدد بالقرار الصادر عن  وقد ذكرت احملكمة أن نطاق اختصاص

غرفة املداولة فيما يتعلق بقبول العريضة أو االلتماس، ولكن هذا ال يعين القول أنه ليس بإمكان الغرفة 

. يف حالة الضرورة فحص العريضة أو االلتماس الذي سبق أن فحصته غرفة املداولة باحملكمة أن تعيد

فحص الطلب الذي سبق لغرفة  -من جانبها -ومنه ففي هذه القضية قد أعادت الغرفة الكربى

  .2املداولة قبوله وأعلنت أن هذا الطلب يعترب غري مقبول

  .المحكمة اختصاصات :ثالثا

كمة األوربية حلقوق اإلنسان من خالل التشكيالت السابقة بتطبيق القانون األوريب تقوم احمل      

حلقوق اإلنسان عامة والعمل على تفسري مواد االتفاقية وتطبيقها بشكل يساهم يف إثراء القانون 

األوريب، مما جيعله أكثر األنظمة اإلقليمية تطورا يف جمال محاية حقوق اإلنسان، بل وميتد تأثريه 

حملكمة نوعان ذلك فإن هلذه ال.3ليتعدى حدود جملس أوربا، ويؤثر حىت على اهليئات الدولية القضائية

  : من االختصاص، اختصاص قضائي واختصاص استشاري

كافة الدعاوى والعرائض املتعلقة بتفسري أو  ليشمل االختصاصهذا ميتد  :االختصاص القضائي -1

الفصل ب تقوم من خاللهوهو اختصاص أصيل للمحكمة . امللحقة �اوالربوتوكوالت 4تطبيق االتفاقية

سواء تعلق األمر بشكاوى الدول كما هو الشأن بقرار ملزم لألطراف، يها املعروضة عل ئليف املسا

ميكن ألية دولة طرف يف حيث ، 5التفاقية األوربية حلقوق اإلنسانمن ا 33 املادةعليه مع منصوص 

ألحد احلقوق املقررة يف  هابشأن خرق ،طرف أخرى عريضة أو التماسا ضد دولةن تقدم االتفاقية أ

                                                             
1

  .11األوربیة المعدلة وفقا للبروتوكول  من 43من المادة 2ُیمكن الرجوع إلى الفقرة  
  58-59.عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق،  2
بن عكنون، -حكمة األوربیة لحقوق اإلنسان في تطویر القانون األوربي لحقوق اإلنسان، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوقبوحملة كوثر، دور الم 3

  .4، ص2010 - 2009: الجزائر، السنة الجامعیة
  .41بضري محمد ، مرجع سابق ، ص 4
  .122إبراھیم أحمد خلیفة، مرجع سابق، ص:كما یمكن الرجوع إلى  
5

ألي طرف سام متعاقد أن یحیل إلى المحكمة أي انتھاك " على أنھ  11ذه االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكولمن ھ 33تنص المادة  
  ". مزعوم ألحكام االتفاقیة والبروتوكوالت الملحقة بھا من جانب طرف سام متعاقد آخر
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وال يشرتط للشروع يف هذا اإلجراء أن تكون . بروتوكوال�ا األخرىمن  بروتوكولأي  االتفاقية أو

كما   الشكاوى الفرديةب ، أو تعلق األمر1ذات مصلحة شخصيةة الدولة صاحبة االلتماس أو العريض

ق لكل شخص طبيعي أو منظمة غري حكومية أو اليت تعطي احل، 342نص املادة هو الشأن مع 

جمموعة من األشخاص تقدمي التماس بشأن أي انتهاك قد ترتكبه دولة طرف يف االتفاقية ألحد 

  .أحكامها أو أكثر

فقد أضحت الدول ملزمة . وصالحية احملكمة بالنظر يف هذا النوع من الشكاوى ليست اختيارية     

امللحق باالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان بوالية احملكمة للنظر يف هذه  11حبكم نفاذ الربوتوكول

ضدها، كما  املشتكيوال يشرتط أن يكون مقدم الشكوى من جنسية الدولة .الشكاوى بشكل جربي

اص ال يشرتط بالنسبة ملواطين الدولة الطرف بأن يكونوا مقيمني داخل دولتهم، إذ ينعقد اختص

  .3احملكمة هنا على أساس شخصي بالنسبة هلؤالء، وليس على أساس إقليمي فقط

وربية على االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان من الدول األدولة أي كما يتضح أنه وبعد تصديق      

ال يعين قبوهلا فقط بالشكاوى احلكومية اليت تقدم ضدها، ولكن قبوهلا أيضا بالشكاوى الفردية، وهو 

، حيث أنه مل يكن جيوز قبل دخول هذا الربوتوكول حيز احلادي عشر الربوتوكولاجلديد الذي أضافه 

النفاذ تقدمي شكاوى فردية ضد دولة طرف يف االتفاقية األوربية إال إذا صرحت هذه الدولة بقبول 

حيز النفاذ فلم يعد هناك ما مينع  احلادي عشر الربوتوكولأما بعد دخول  .مثل هذه الشكاوى ضدها

تقدمي الشكاوى الفردية ضد الدول اليت صادقت على االتفاقية األوربية حلقوق إلنسان ومل حترتم 

  .4نصوصه وأحكامها

أجازت ، فقد 5ستشاريةاال هاللمحكمة األوربية حق إبداء وإعطاء أرائ:االختصاص االستشاري -2

من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان حسب التعديل الذي أدخل عليها مبوجب  47من املادة1الفقرة 

على االختصاص االستشاري للمحكمة، من خالل جواز اإلدالء بآراء  احلادي عشر الربوتوكول

استشارية حول املسائل القانونية اخلاصة بتفسري االتفاقية وبروتوكوال�ا، وهذا بناء على طلب جلنة 

أي أنه ال حيق . 6وذلك بأغلبية أصوات املمثلني الذين حيق هلم حضور جلسا�ا. أورباوزراء جملس 

                                                             
  .297-296محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 1
2

للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غیر حكومیة :"على أنھ 11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 34ادة تنص الم 
الت أو مجموعة أفراد تدعي أنھا ضحیة انتھاك من جانب أحد األطراف السامیة المتعاقدة للحقوق المنصوص علیھا في االتفاقیة أو في البروتوكو

  ". وتتعھد األطراف السامیة المتعاقدة بأن ال تعرقل بأي وسیلة سبیل الممارسة الفعالة لھذا الحق. ھا الملحقة ب
3

  .297محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
4

  ..142 -141محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
5

  .31اري، مرجع سابق، صعبد هللا محمد الھو 
6

  . 11من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول 47من المادة  1ُینظر الفقرة  
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وال للدول األعضاء يف جملس أوربا واليت مل  للدول األطراف يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان،

اء تصادق على هذه االتفاقية وال لألفراد أو جمموعات األفراد أو املنظمات غري احلكومية طلب آر 

   .1استشارية من احملكمة

حيق للجنة  الإنه ف ،حلقوق اإلنسانمن االتفاقية األوربية  47من املادة  الثانيةلفقرة طبقا لو       

 حتوى أو نطاقتعلق بالقضايا ذات الصلة مبيفيما حملكمة، من اطلب الرأي االستشاري أن تالوزراء 

 بروتوكوال�اأي بروتوكول من يف  وأ ،االتفاقيةهذه احلقوق واحلريات احملددة يف اجلزء األول من 

أي مسائل أخرى نامجة عن تقدمي شكوى نصت عليها االتفاقية، واليت ميكن أن ب، أو 2امللحقة �ا

من االتفاقية  48 وفقا للمادةاألوربية كما تفصل أيضا احملكمة  .3تعرض على احملكمة أو جلنة الوزراء

  .  4االستشاريةيف صالحيا�ا باإلدالء بآرائها 

  المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان: الفرع الثاني

وتفسري االتفاقية  قغرضها تطبي ،احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان هيئة قضائية مستقلةتعد      

ألحكام االتفاقية املذكورة أعاله وهذا النظام  األمريكية حلقوق اإلنسان، ومتارس احملكمة وظائفها وفقاً 

   .5األساسي

تعد اجلهاز الثاين الذي يُعىن بالرقابة احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان وجتدر اإلشارة إىل أن      

األمريكية حلقوق  على تنفيذ االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وقد مت إنشاؤها مبقتضى االتفاقية

 كوينت رق يف هذا الفرع إىلوللحديث عن هذه احملكمة فسنتط .، بغية الرقابة على أحكامهااإلنسان

 .ومكان انعقادها وما أنيط �ا من اختصاصات  احملكمة

  تكوين المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان ومقر انعقادها:أوال

أنشئت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان كجهاز رقايب على تطبيق أحكام االتفاقية  

بعد ، 1979، وباشرت عملها رمسيا يف سنة 1969األمريكية، يف إطار منظمة الدول األمريكية سنة 

  .ذلك ما سنتعرض إليه .أن مت تشكيلها وحتديد مقر انعقاد جلسا�ا

من  األمريكية حلقوق اإلنساناحملكمة تتكون : تكوين المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان: 1

بشكل فردي من  يتم انتخا�م –األمريكية  من مواطين الدول أعضاء منظمة الدول –سبعة قضاة 

العالية وذوي االختصاص املعرتف به يف جمال حقوق اإلنسان  بني القضاة ذوي املكانة األخالقية
                                                             

  .143محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 1
2

 .32عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
3

  .من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان 47المادة من  2ُینظر الفقرة  
4

  .143محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
5

 .1980النظام األساسي للمحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان  المادة األولى من 
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هم مواطنون  املؤهالت املطلوبة ملباشرة أعلى املهام القضائية مبوجب قانون الدولة اليتميتلكون والذين 

من القضاة من مواطين نفس  ال جيوز أن يكون اثنان، و ها أو الدولة اليت تقدمهم كمرشحنيفي

 .1الدولة

احملكمة فإنه يتم انتخاب قضاة  2من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 53 ملادةاستنادا إىل او      

 عن طريق االقرتاع السري، وباألغلبية املطلقة للدول األطراف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان،

األمريكية، ويتم هذا االنتخاب من قائمة تتضمن أمساء األعضاء  داخل اجلمعية العامة ملنظمة الدول

املرشحني املقرتحني من الدول األعضاء، ولكل دولة أن تقوم برتشيح ثالثة أشخاص من مواطنيها أو 

من مواطين دولة أخرى طرف يف منظمة الدول األمريكية، على أن يكون على األقل شخص واحد 

  .3من جنسيتها

للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  من النظام األساسي 9ووفقا للفقرة الثانية من املادة     

واألغلبية  يتم إعالن انتخاب املرشحني الذين حيصلون على أكرب عدد من األصوات، فإنه 1980

عدد من املرشحني الذين حصلوا على أقل  املطلقة، وإذا كان الزمًا إجراء عدة اقرتاعات يتم استبعاد

  .حتددها الدول األطراف األصوات على التوايل بالطريقة اليت

مرة واحدة، غري أن والية ثالثة منهم  اسنوات ميكن جتديده 06أما عن مدة شغل املنصب فهي      

تنتهي بانقضاء ثالث سنوات، ويتم حتديد هؤالء القضاة عن طريق القرعة، وتقوم �ا اجلمعية العامة 

من االتفاقية األمريكية  55وقد أوضحت املادة . ألمريكية فور االنتهاء من االنتخابملنظمة الدول ا

حلقوق اإلنسان، بأنه ميكن تعيني ما يعرف باسم قاض متمم أو قاض خاص، من قبل دولة عضو، 

   .4مع عدم جواز وجود قاضيني متممني حيمالن نفس اجلنسية

بارًا من األول من يناير من السنة اليت تلي انتخا�م مدة وظيفة القضاة تبدأ اعتنشري إىل أن و      

يعمل القضاة حىت �اية مد�م،  على أن .مد�م ديسمرب من السنة اليت تنقضي فيهامن  31وحىت 

بدأوا يف نظرها واليت ما زالت قيد البحث، وال حيل حملهم  ومع ذلك يستمرون يف نظر القضايا اليت

  .5معاجلة تلك القضايااجلدد يف  القضاة املنتخبون

                                                             
1

 .1980سان النظام األساسي للمحكمة األمریكیة لحقوق اإلنمن  4ینظر المادة  
الدول األطراف في  ینتخب قضاة المحكمة باالقتراع السري باألغلبیة المطلقة ألصوات  -1:"  من االتفاقیة األمریكیة على أنھ 53تنص المادة  2

كحد أقصى، من  لكل دولة طرف أن تقترح ثالثة مرشحین -2 .ھذه االتفاقیة، في الجمعیة العامة للمنظمة، من جدول بالمرشحین تقترحھ تلك الدول
وعندما تقترح الئحة من ثالثة مرشحین، فإن أحد ھؤالء على األقل . مواطني الدولة المقترحة أو أیة دولة أخرى عضو في منظمة الدول األمیركیة

  ."یجب أن یكون مواطنا من دولة غیر تلك التي اقترحت الالئحة
3

 .183،ص مرجع سابقعبد العزیز قادري،  
4

، 2006، 1والتأھیل لحقوق اإلنسان، الجمھوریة الیمنیة، ط تني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مركز المعلومامحمد أمین المیدا 
  .174ص

5
  .1980النظام األساسي للمحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان من  5ینظر المادة  
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تقوم احملكمة بانتخاب رئيس و نائب للرئيس من بني أعضائها، ويعمالن ملدة سنتني، وجيوز       

يقوم الرئيس بإدارة أعمال احملكمة، ومتثيلها وتنظيم وترتيب كل املسائل . إعادة انتخا�ما ملرة واحدة

  .2يابه أو خلو منصبه، حيل مكانه نائبهويف حال غ .، كما يرأس جلسا�ا1اليت تعرض على احملكمة

من االتفاقية األمريكية 58/1طبقا للمادة  :مكان انعقاد المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان -2

لسنة  من النظام األساسي للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان الثالثةللمادة  ووفقاحلقوق اإلنسان، 

يف مدينة سان خوسيه عاصمة مجهورية كوستاريكا الواقعة يف  يكون موقعهفإن مقر احملكمة  ،1980

حملكمة أن جتتمع يف أية دولة طرف يف منظمة الدول األمريكية، ذه اأمريكا الوسطى، غري أنه ميكن هل

الطرف احملكمة أن ذلك األمر مرغوبا فيه وباملوافقة املسبقة من الدول أعضاء رى أغلبية يبشرط أن 

 .3املعنية

   المحكمة ختصاصاتا: ثانيا

 1980من النظام األساسي للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان لسنة  الثانيةورد يف املادة لقد       

حيكم اختصاصها القضائي أحكام  - 1 :تباشر احملكمة االختصاص االستشاري والقضائي":  من أنه

 5)64(االستشاري أحكام املادة وحيكم اختصاصها   2-،4من االتفاقية) 63(، )62(، )61(املواد 

  ."من االتفاقية

                                                             
تحت السلطة المباشرة للسكرتیر للمحكمة أمانة تعمل  فإن 1980اإلنسان لسنة من  النظام األساسي للمحكمة األمریكیة لحقوق  14وفقا للمادة  1

یتم تعین السكرتیر و .ال تتعارض مع استقاللیة المحكمة وذلك في كافة المسائل التي ،اإلداریة لألمانة العامة لمنظمة الدول األمریكیة وفقاً للمعاییر
تعقدھا  یحضر أي اجتماعات أنوعلیھ . ثقة من المحكمة، ویكون مكتبھ في مقر المحكمة محلمن قبل المحكمة، على أن یكون موظفاً لكل الوقت و

یتم تعیین ھیئة و .یكون ھناك سكرتیر مساعد یقوم بمعاونة السكرتیر في مھامھ، ویحل محلھ في غیابھ المؤقت ، على أنالمحكمة خارج مقرھا
   .مریكیة بالتشاور مع سكرتیر المحكمةموظفي األمانة بمعرفة األمین العام لمنظمة الدول األ

 .   1980من النظام األساسي للمحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان لسنة  12ُینظر المادة  2
3

یكون مقر المحكمة في سان جوزیھ، كوستاریكا، ومع ذلك یجوز : "بأنھ 1980من النظام األساسي للمحكمة األمریكیة لسنة  3تنص المادة 

أعضاء المحكمة ذلك مرغوباً فیھ وبموافقة مسبقة من  ، عندما ترى أغلبیة(OSA) في أي دولة عضو بمنظمة الدول األمریكیة تجتمع للمحكمة أن

  ."یجوز تغییر مقر المحكمة بتصویت أغلبیة ثلثي الدول أطراف االتفاقیة، وذلك في الجمعیة العامة لمنظمة الدول األمریكیةو الدولة المعنیة
 من.-2. للدول األطراف واللجنة فقط الحق في رفع قضیة أمام المحكمة  -1:"من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان من أنھ  61تنص المادة  - 4

  ".قد استنفدت 50إلى  48الضروري لكي تنظر المحكمة في قضیة ما أن تكون اإلجراءات المبینة في المواد من 
یمكن ألیة دولة طرف، عندما تودع وثیقة تصدیقھا أو انضمامھا إلى ھذه االتفاقیة، أو في أي وقت الحق، أن  -1:"فتنص على أنھ  62المادة أما 

أو تعلن أنھا تعترف باختصاص المحكمة الملزم، في ذات نفسھ، و دونما حاجة إلى اتفاق خاص، في كل المسائل المتعلقة بتفسیر ھذه االتفاقیة 
ویقدم اإلعالن إلى األمین العام . عالن دون قید أو شرط، أو بشرط المقابلة بالمثل، أو لمدة محددة، أو لقضایا محددةیمكن إصدار ذلك اإل -2.تطبیقھ

یشمل اختصاص المحكمة كل القضایا المتعلقة بتفسیر  - 3 .للمنظمة الذي یحیل نسخا عنھ إلى سائر الدول األعضاء في المنظمة وإلى أمین المحكمة
بھذا االختصاص، سواء  أو تكون قد سبق لھا أن اعترفت ،ه االتفاقیة المرفوعة إلیھا، بشرط أن تعترف الدول الفرقاء في القضیةوتطبیق أحكام ھذ

إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتھاكا  -1:"على أنھ 63 في حین تنص المادة ."بواسطة إعالن خاص طبقا للفقرات السابقة أو عن طریق اتفاق خاص
وتحكم أیضا، إذا كان . ونھما ھذه االتفاقیة، تحكم المحكمة أنھ یجب أن تضمن للفریق المتضرر التمتع بحقھ أو حریتھ المنتھكةلحق أو حریة تص

-2ررذلك مناسبا، أنھ یجب إصالح اإلجراء أو الوضع الذي شكل انتھاكا لذلك الحق أو تلك الحریة وأن تعویضا عادال یجب أن یدفع للفریق المتض
ت ذات الخطورة واإللحاح الشدیدین، وحین یكون ضروریا تجنب إصابة األشخاص بضرر ال یمكن إصالحھ، تتخذ المحكمة التدابیر ي الحاالف  

أما فیما یخص القضایا التي لم ترفع إلى المحكمة بعد، فیمكن للمحكمة أن تعمل بناء على . المؤقتة التي تراھا مالئمة في القضایا التي ھي قید النظر
   ."لجنةطلب ال

یمكن للدول األعضاء في المنظمة استشارة المحكمة بشأن تفسیر ھذه   -1:"من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان على أنھ 64تنص المادة  5
اشر من ویمكن أیضا للھیئات المنصوص علیھا في الفصل الع. االتفاقیة أو أیة معاھدات أخرى تتعلق بحمایة حقوق اإلنسان في الدول األمیركیة

یمكن للمحكمة، بناء   -2.میثاق منظمة الدول األمیركیة المعدل ببروتوكول بوینس ایرس، ضمن نطاق اختصاصھا، أن تطلب استشارة المحكمة
   ."على طلب دولة عضو في المنظمة، أن تزود تلك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانینھا الداخلیة مع الوثائق الدولیة السالفة الذكر
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ختتص بالفصل يف  الطعون اليت تقدم إليها  حملكمة األمريكية حلقوق اإلنسانومما سبق يتبني أن ا     

إصدار آراء بمن اللجنة األمريكية خبصوص انتهاك أحكام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، و 

ب التمييز بني نوعني من وجلذا ، 1نصوص االتفاقية األمريكيةاستشارية خبصوص تفسري أي نص من 

فهناك اختصاص استشاري وآخر  ،املوكلة للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان واملهام االختصاص

 .قضائي

من االتفاقية  64لقد مت تنظيم هذا االختصاص مبوجب املادة  :االختصاص االستشاري -1

وهو اختصاص ال يقتصر على الدول األمريكية اليت صدقت على االتفاقية، وإمنا يشمل  األمريكية،

مجيع أعضاء منظمة الدول األمريكية، سواء الدول اليت صدقت على االتفاقية أم مل تصدق، 

وللمحكمة يف تقدميها لرأيها االستشاري تفسري هذه االتفاقية أو أية معاهدات تتعلق حبماية حقوق 

يف الدول األمريكية، وقد رأت احملكمة من حيث املبدأ أن هذا االختصاص يشمل مجيع اإلنسان 

اتفاقيات حقوق اإلنسان املطبقة أو اليت حيتمل تطبيقها يف الدول اليت تنتمي للنظام األمريكي، 

  ...2وبالتايل ميكن أن ميتد هذا االختصاص إىل اتفاقيات هيئة األمم املتحدة

ة ال يقتصر على الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية فحسب، بل يتعداه إىل واستشارة احملكم     

كما ميكن  .3الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية، واليت مل تصادق بعد على هذه االتفاقية

من ميثاق منظمة الدول األمريكية املعدل بربوتوكول  املنصوص عليها يف الفصل العاشرللهيئات  اأيض

أن تطلب استشارة احملكمة، وميكن هلذه احملكمة أن تزود  -ضمن نطاق اختصاصها - آيرس سبيون

ولإلشارة فإن اآلراء . تلك الدولة بآراء حول انسجام أي من قوانينها مع الوثائق الدولية السالفة الذكر

   .4معتربةاالستشارية للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان غري ملزمة، غري أ�ا تتمتع بقيمة أدبية 

وقد قدمت احملكمة األمريكية يف هذا الشأن عدة آراء استشارية يف مجلة من املسائل 

حبقوق اإلنسان، كما حبثت أيضا  ةوالقضايا،كتأكيدها على الطبيعة اخلاصة للصكوك الدولية اخلاص

لداخلية، يف القيود املفروضة مبوجب االتفاقية على عقوبة اإلعدام، ويف شرط استنفاذ طرق الطعن ا

  .5واليت رأت بأن يكون هذا الشرط مرنا وأن يفسر لصاحل الضحية، ويف غريها من املسائل

                                                             
  .136، ص2009، 1لینان، ط -ھبة عبد العزیز المدور، الحمایة من التعذیب في إطار االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة، منشورات الحلبي، بیروت 1
  . 139المرجع نفسھ، ص 2

  .من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان 64ویمكن الرجوع في ھذا الشأن للمادة  -   
3

  .176، ص مرجع سابقراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان ، د محمد أمین المیداني، 
4

  .185، ص مرجع سابققادري ،  عبد العزیز 
5

  .315، ص مرجع سابقمحمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى،  
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من االتفاقية األمريكية، بأن للمحكمة األمريكية  62أوضحت املادة :القضائياالختصاص  -2

أو  ةكل القضايا املتعلقة بتفسري هذه االتفاقي  لحلقوق اإلنسان اختصاصا قضائيا ملزما، وهو يشم

 - أو تكون قد سبق هلا وإن اعرتفت -ن تعرتف الدول األطراف يف القضيةتنفيذها، ولكن بشرط أ

من  62/3 وفقا للمادة ،1االختصاص، سواء بإعالن خاص، أو عن طريق اتفاق خاص �ذا

  . 2االتفاقية

سة هذا وقد حددت االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان جمموعة من الشروط اليت تسمح مبمار      

  :3االختصاص القضائي نوردها يف اآليت

من االتفاقية األمريكية  61فقد أوضحت املادة: األطراف الذين يحق لهم التقدم إلى المحكمة -أ

الدول األطراف يف : حلقوق اإلنسان صفة الذين حيق هلم رفع قضية أمام احملكمة األمريكية، وهم

رد، أو �موعة من األفراد، أو ففال حيق لل. قوق اإلنساناالتفاقية األمريكية واللجنة األمريكية حل

شكوى إىل احملكمة األمريكية، عكس ما هو عليه احلال يف االتفاقية  عللمنظمات غري احلكومية رف

األوربية حلقوق اإلنسان اليت مسحت للفرد بااللتجاء املباشر للمحكمة األوربية حلقوق 

  .شراإلنسان،مبقتضى الربوتوكول احلادي ع

نشري هنا إىل أن ما مييز االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان مقارنة مع اتفاقيات حقوق اإلنسان و      

أو �موعة من األفراد، أو للمنظمات هذه اإلمكانية املتاحة للفرد  الدولية أو اإلقليمية األخرى هو

بتقدمي شكوى إىل اللجنة، دون شرط تقدمي إعالن خاص من قبل الدولة الطرف،  غري احلكومية

ودون شرط تصديقها على بروتوكول إضايف، كما هو الشأن عليه مثال يف الربوتوكول االختياري 

امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وغريها، حيث يكفي جمرد تصديق الدولة 

  .4للقول باختصاص اللجنة يف هذا الصددعلى االتفاقية 

ينبغي أن تتعلق القضية املعروضة على احملكمة األمريكية  :االختصاص الموضوعي أو المادي -ب

  .حلقوق اإلنسان مبخالفة أو انتهاك ألحكام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

حلقوق اقية األمريكية من االتف 61/2 نصت املادة: ضرورة استنفاذ طرق الطعن الداخلية - ج

من  58إىل  48املنصوص عليها يف املواد من رة استنفاذ طرق الطعن الداخلية، على ضرو اإلنسان 

                                                             
1

  .171، صمرجع سابقصالح محمد محمود بدر الدین،  
 . 175، ص مرجع سابقأمین المیداني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان ،  كما یمكن الرجوع إلى -
یشمل اختصاص المحكمة كل القضایا المتعلقة بتفسیر وتطبیق أحكام ھذه االتفاقیة المرفوعة  :"من االتفاقیة األمریكیة على أنھ 62/3تنص المادة 2

بھذا االختصاص، سواء بواسطة إعالن خاص طبقا للفقرات  -أو تكون قد سبق لھا أن اعترفت - إلیھا، بشرط أن تعترف الدول الفرقاء في القضیة
 ".السابقة أو عن طریق اتفاق خاص

3
  .176 -175، ص مرجع سابقمحمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان ،  
4

  .400عبد الرحیم محمد الكاشف،مرجع سابق، ص 
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و الدولة اليت تتنازل عن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية أمام هذه اللجنة ال جيوز هلا أن  .االتفاقية

املعروضة على اللجنة وعلى احملكمة  ةس القضيتطالب به أمام احملكمة األمريكية ، إذا تعلق األمر بنف

  .1أيضا

  المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:الفرع الثالث

أُنشئت احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان مبقتضى الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي الصادر عن      

إال بعد إلغاء منظمة الوحدة اإلفريقية، ، ومل تر هذه احملكمة النور 1997منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 

  .20012 ماليت حل حملها االحتاد اإلفريقي عا

لرسالة اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، إذ  مكمال اوتعد احملكمة اإلفريقية جهاز       

ختتص بكل القضايا والنزاعات اليت تعرض عليها فيما يتعلق بتفسري وتطبيق ميثاق املنظمة 

والربوتوكول املنشئ هلا، وأي وثيقة أخرى حلقوق اإلنسان صدقت عليها الدول اإلفريقية املعنية،  

 وسنتعرف على تكوين احملكمة واختصاصا�ا .3اختصاصها أي نزاع يثار بشأن كما أ�ا تفصل يف

  :فيما يلي

  تكوين المحكمة اإلفريقية: أوال

من أحد عشر قاضيا من مواطين الدول  اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تتكون احملكمة      

أعضاء منظمة الوحدة اإلفريقية، ويتم انتخا�م بصفتهم الشخصية، من بني األشخاص ذوي 

األخالق العالية، املشهود هلم بالكفاءة واخلربة العلمية والقضائية واألكادميية يف جمال حقوق 

  .4الدولةوال ميكن أن يكون للمحكمة قاضيان من مواطين نفس .اإلنسان

جيوز ألي دولة طرف يف امليثاق أن تقرتح ثالثة مرشحني للمحكمة، يكون اثنان منهم على       

عملية  ءاألقل من مواطين تلك الدولة، ويعطى االعتبار الكايف للتمثيل املالئم من حيث اجلنس أثنا

  . 5االنتخاب

رتبة أجبديا، ويرسلها إىل الدول بأمساء املرشحني، م ةيضع األمني العام للمنظمة قائمكما       

 ةيوما على األقل من دورة االنعقاد التالية للجمعي 30منظمة الوحدة اإلفريقية قبل  األعضاء يف

  .6دول وحكومات الوحدة اإلفريقية ءالعمومية لرؤسا

                                                             
  .176، ص  مرجع سابقلمیداني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان ، محمد أمین ا 1
  .123، ص مرجع سابقعلي عبد الرزاق الزبیدي و حسان محمد شفیق،  2
3

  .328، ص مرجع سابقالشافعي محمد بشیر،  
4

  .1997اإلنسان والشعوب لسنة  من البروتوكول الخاص بالمیثاق اإلفریقي إلنشاء المحكمة اإلفریقیة لحقوق10ُینظر المادة 
5

  .1997من البروتوكول الخاص بالمیثاق اإلفریقي إلنشاء المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة  11ُینظر المادة 
6

  .1997من البروتوكول الخاص بالمیثاق اإلفریقي إلنشاء المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة  12ُینظر المادة 
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السري و بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين، وينبغي مراعاة  عيتم انتخاب قضاة احملكمة باالقرتا       

الرئيسية، كما ينبغي مراعاة التمثيل  ةالتمثيل العادل للمناطق الرئيسية يف إفريقيا، وتقاليدها القانوني

سنوات، مع  06ويتم انتخاب قضاة احملكمة ملدة .1املالئم من حيث اجلنس أثناء عملية االنتخاب

م ملرة واحدة فقط، وتنتهي مدة أربعة قضاة منهم يف االنتخاب األول يف �اية جواز إعادة انتخا�

سنتني، على أن تنتهي مدة أربعة آخرين يف �اية أربع سنوات، ويتم هذا اإلجراء باعتماد القرعة، 

  .2اليت يقوم �ا األمني العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية، عقب متام االنتخاب األول مباشرة

الربوتوكول على ضمان االستقاللية التامة للقضاة يف ممارسة مهامهم، فيعرتف هلم بكل  كديؤ       

، ومينعهم من النظر يف 3الضمانات واحلصانات اليت مينحها القانون الدويل للممثلني الدبلوماسيني

قضية سبق هلم التدخل فيها بصفة موظف أو مستشار أو حمام ألحد أطرافها، أو قاض يف حمكمة 

كما .4لية أو دولية عرضت عليها القضية، أو عضوا يف جلنة حبثت سابقا يف موضوع اخلالفحم

يتمتع قضاة احملكمة اإلفريقية أيضا باحلصانة ضد اإليقاف، أو العزل إال مبقتضى قرار مجاعي لباقي 

  .5قضاة احملكمة، على أساس أن القاضي مل يعد صاحلا يف عضوية احملكمة

هلا ونائبا للرئيس ملدة سنتني، مع جواز إعادة انتخا�م ملرة واحدة  اة رئيسوتنتخب احملكم     

ويف حال ما إذا ُقدمت قضية إىل احملكمة تتعلق بدولة أحد القضاة ، فإن هذا األخري ال حيق له .طفق

  .6قاضيا 11قضاة من  07ونصاب احملكمة القانوين يتم ب. النظر فيها

  قيةاختصاصات المحكمة اإلفري: ثانيا

من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي فإن للمحكمة اإلفريقية حلقوق  4و 3طبقا للمادتني       

  .اإلنسان والشعوب نوعني من االختصاص؛ اختصاص قضائي وآخر استشاري

:" على أنه من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي ثالثةتنص املادة ال: االختصاص القضائي -1

حملكمة إىل كافة القضايا والنزاعات اليت تقدم إليها واليت تتعلق بتفسري وتطبيق  ميتد اختصاص

ومنه فإن احملكمة  ...".امليثاق وهذا الربوتوكول وأي اتفاقية إفريقية أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان

  :7اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب هلا حق النظر يف القضايا املرفوعة أمامها من طرف كل من

                                                             
1

 .1997من البروتوكول الخاص بالمیثاق اإلفریقي إلنشاء المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب لسنة  13ُینظر المادة 
  .1997لسنة  من البروتوكول الخاص بالمیثاق اإلفریقي إلنشاء المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 14ُینظر المادة 2
 -من لحظة انتخابھم  وعلى مدى تولیھم لمناصبھم -یتمتع قضاة المحكمة:"ل الخاص بإنشاء المحكمة اإلفریقیةمن البروتوكو 15/3ورد في المادة 3

 "بالحصانة التي تمنح للممثلین الدبلوماسیین طبقا للقانون الدولي
4 

 . 54،ص1998، 5حفیظة شقیر ، المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، المجلة العربیة لحقوق  اإلنسان، العدد
  .330، ص مرجع سابقالشافعي محمد بشیر،  5
  .الخاص بالمیثاق اإلفریقي إلنشاء المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب البروتوكول 19و  18ُینظر المادتین  6
7

 .321،ص مرجع سابقالموسى،  لعلوان و محمد خلی فمحمد یوس 
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  .اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب -

  .الدولة الطرف يف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب اليت قدمت الشكوى -

  .الدولة الطرف اليت ُقدمت الشكوى ضدها إىل اللجنة -

  .اإلنسان قالدولة الطرف اليت يكون أحد مواطنيها ضحية انتهاك حلقو  -

  .يقيةاملنظمات احلكومية اإلفر  -

كما ميكن للمحكمة أن تسمح للمنظمات غري احلكومية اليت اكتسبت صفة املراقب أمام        

احملكمة، شريطة أن تكون الدولة املشتكي  ماللجنة، وكذا األفراد بأن يقدموا شكوى مباشرة أما

ة هنا ويبدو أن والية احملكم.1ضدها، قد أقرت بصالحية احملكمة يف تلقي هذا النوع من الدعاوى

  .2والية جربية، فهي مقيدة مبوافقة احملكمة ذا�ا، وبوجود أسباب استثنائية تربر ذلك

طبقا للمادة الرابعة من الربوتوكول اخلاص بامليثاق اإلفريقي، فإنه :االختصاص االستشاري -2

منظمة الوحدة  حيق للمحكمة حق تقدمي آراء استشارية، بناء على طلب أي دولة عضو يف

أو بناء على طلب أحد األجهزة التابعة له، وتتمثل صالحية  -"االحتاد اإلفريقي حاليا"- اإلفريقية

حبقوق  قبامليثاق اإلفريقي، أو أي وثيقة إفريقية تتعل قاحملكمة هنا يف أي مسألة قانونية تتعل

  .3اإلنسان

االستشاري حمال للنظر من قبل  يويشرتط ملمارسة هذا االختصاص أال يكون موضوع الرأ     

  .4اللجنة جراء دعوى مقدمة إليها

من أكثر السنوات اليت مت فيها تقدمي الشكاوى أو طلب  2011ولإلشارة فقد كانت سنة      

طلبات آلراء استشارية، ومع ذلك  03شكوى، و 22اآلراء االستشارية من احملكمة حيث تلقت 

  .5أي قرار بشأن قضية عرضت عليها 2012فإن احملكمة مل تصدر إىل غاية 

 

                                                             
  .329، ص مرجع سابقالشافعي محمد بشیر،  1
  .321، ص مرجع سابقالموسى،  لعلوان و محمد خلی فمحمد یوس 2
3

  ..الخاص بالمیثاق اإلفریقي إلنشاء المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب من البروتوكول 4ُینظر المادة 
4

  .322، ص مرجع سابقالموسى،  لعلوان و محمد خلی فمحمد یوس 
5

 حقوق اإلنسان والشعوب وانتھاك أحكام المیثاق العربي لحقوق اإلنسان، مجلة الجنان لحقوق اإلنسان،محمد أمین المیداني، المحكمة اإلفریقیة ل 
 .  20و 19، ص 2013، دیسمبر 5 - 4عدد مزدوج  مجلة الجنان لحقوق اإلنسان، جامعة الجنان، طرابلس، بیروت
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  جدول خاص باالتفاقيات اإلقليمية
  عدد الخبراء أو القضاة  الجهاز الرقابي  تاريخ نفاذه  تاريخ صدوره  لبروتوكول الملحق بهاا  تاريخ النفاذ  تاريخ الصدور  االتفاقية  النظام

االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان   النظام األوريب

  وحرياته األساسية

  اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان  18/05/1954  20/03/1952  1الربوتوكول  03/09/1953  04/11/1950

  احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان 

  جملس الوزراء 

  عدد مساو للدول األعضاء

   قاض عن كل دولة عضو

  وزراء خارجية الدول األعضاء

  21/09/1970  06/05/1963 2الربوتوكول

  21/09/1970  06/05/1963 3الربوتوكول

  02/05/1965  16/09/1963 4الربوتوكول

  20/12/1971  20/01/1966 5الربوتوكول

  01/03/1985  28/04/1983 6الربوتوكول

  01/03/1988  22/11/1984 7الربوتوكول

  01/12/1990  19/03/1985 8الربوتوكول

  01/10/1994  06/11/1990 9الربوتوكول

  11/11/1998  25/03/1992 10الربوتوكو

بعدد أعضاء الدول  47  احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان فقط  01/11/1998  11/05/1994 11الربوتوكول

  01/04/2005  11/04/2000 12الربوتوكول  األعضاء

  01/02/2008  03/05/2002 13الربوتوكول

  01/06/2010  13/05/2004 14الربوتوكول

    24/06/2013  15الربوتوكول

    02/10/2013  16الربوتوكول

  جلنة اخلرباء  04/11/1992  05/05/1988  1الربوتوكول  26/02/1965  18/10/1961  ي األوريبعامليثاق االجتما

اللجنة احلكومية للميثاق االجتماعي 

  األوريب

07  

  ممثل عن كل دولة عضو  11/12/1991  21/10/1991 2الربوتوكول

جلنة اخلرباء املستقلني املعنية بنظام   01/07/1998  09/11/1995 3الربوتوكول

  الشكاوى اجلماعية

09  

  07/01/1999  03/05/1996 ميثاق معدل

  47 اللجنة األوربية للوقاية من التعذيب  01/03/2002  04/11/1993  الربوتوكول األول  01/02/1989  26/11/1987االتفاقية األوربية للوقاية من 
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أو املعامالت  التعذيب والعقوبات

  غري اإلنسانية أو املهينة

والعقوبات أو املعامالت غري اإلنسانية أو   01/03/2002  04/11/1993  الربوتوكول الثاين

  املهينة

حلماية األقليات االتفاقية اإلطارية 

  القومية

  جلنة وزراء أوربا          01/02/1995

  اللجنة االستشارية 

  وزراء خارجية الدول األعضاء

  

اتفاقية بشأن حقوق اإلنسان  

  والطب احليوي

الربوتوكول اإلضايف     1997

  األول

1998        

        2002  الربوتوكول اإلضايف الثاين

 االتفاقية األوربية ملمارسة حقوق

  األطفال

حبسب الدول /غري حمدد  اللجنة الدائمة        07/01/2000  25/01/1996

  .املشاركة

النظام 

  األمريكي

  اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان        18/07/1978  22/11/1969  االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

  احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

07  

07  

التعذيب االتفاقية األمريكية ملنع 

  واملعاقبة عليه

  07 اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان        28/02/1987  1995

االتفاقية األمريكية بشأن االختفاء 

  القسري 

  07 اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان        28/03/1996  1994

االتفاقية األمريكية بشأن منع 

واستئصال العنف ضد النساء 

  واملعاقبة عليه

  اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان        1995  1994

  جلنة الدول األمريكية للمرأة

07  

  ممثل عن كل دولة عضو

لقضاء على  لاالتفاقية األمريكية 

  كافة أشكال التمييز ضد املعاقني

  ممثل عن كل دولة عضو  جلنة إزالة كل أشكال التمييز ضد املعاقني          07/07/1999

حلقوق اإلنسان امليثاق اإلفريقي   النظام اإلفريقي

  والشعوب

الربوتوكول اإلضايف   21/10/1986  08/06/1981

  امللحق بامليثاق اإلفريقي

  اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  2003  1998جوان 

  احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

11  

11  

  07  جلنة حقوق اإلنسان العربية         15/03/2008  23/05/2004  امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  النظام العريب
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  جدول مقارنة بين المحاكم اإلقليمية الثالث لحقوق اإلنسان

المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان   

  والشعوب

المحكمة األمريكية لحقوق 

  اإلنسان 

المحكمة األوربية لحقوق 

  اإلنسان 

شخصيات، من رعايا الدول العضو يف   القضاة

  شخصيةال ا�ممنتخبون بصف/الربوتوكول

شخصيات، من رعايا الدول العضو يف 

 /االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

  شخصيةال ا�ممنتخبون بصف

شخصيات، من رعايا الدول العضو 

 /يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 

  شخصيةال ا�ممنتخبون بصف

  التفاقيةباالدول  مساو لعدد 47  07  11  عدد القضاة

ينتخبون من قبل مؤمتر رؤساء دول   كيفية انتخابهم

  وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية

ينتخبون من الدول األطراف يف 

االتفاقية من اجلمعية العامة ومنظمة 

  الدول األمريكية

ينتخبون من قبل اجلمعية الربملانية 

  �لس أوربا

  سنوات غري قابلة للتجديد  09  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 06  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 06  الواليةمدة 

تقدمي / الفصل يف املنازعات  تقدمي االستشارة/ الفصل يف املنازعات  تقدمي االستشارة/ الفصل يف املنازعات  الصالحيات

  االستشارة

من له الحق في 

  إبالغ المحكمة

  اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب-

  الدول األطراف املعنية -

   ةمنظمة الدول اإل فريفي -

  .املنظمات احلكومية اإلفريقية -

  :ل )اختياريا(واستثنائيا ميكن السماح

األفراد واملنظمات غري احلكومية ذات  -

لدى اللجنة اإلفريقية حلقوق  صفة مراقب

  اإلنسان

لعضو يف االتفاقية االدول األطراف  -

  األمريكية حلقوق اإلنسان

  .اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان -

  األطراف السامية املتعاقدة -

األفراد واجلماعات من األفراد -

  واملنظمات غري احلكومية

صالحية احملكمة بالنظر يف  

بل  ليست اختيارية :الشكاوى

  إجبارية

االختصاصات 

  الموضوعية

املتعلقة بتفسري وتطبيق االختصاصات 

امليثاق والربوتوكول االختياري، وأية أداة 

  .أخرى ختص حقوق اإلنسان

االختصاصات املتعلقة بتفسري وتطبيق 

  االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

ما يتعلق بتفسري وتطبيق االتفاقية 

  األوربية حلقوق اإلنسان وبروتوكوال�ا

شروط جلسة 

  االستماع

  مغلقة استثنائيا/ علنية  مغلقة استثنائيا/ علنية  ة استثنائيامغلق/ علنية

  صدور أحكام باألغلبية  صدور أحكام باألغلبية  صدور أحكام باألغلبية  نوعية القرارات

غري ممكن، عدا ما تعلق بالتفسري أو   إمكانية االستئناف

  املراجعة وبشروط معينة

  الكربىاإلحالة إىل الغرفة   ، والتفسري ممكنغري ممكن

  مراقبة جلنة الوزراء/طوعي  طوعي  مراقبة جملس الوزراء/ طوعي  تطبيق القرارات

  

  

  

                                                             
 یمكن الرجوع إلى:  

- Association pour la torture, La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Présentation, analyse et 
commentaire du Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Genève, Novembre 
1999, p10. 
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  :خالصة

لقد نصت  االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على إنشاء أجهزة رقابية لإلشراف على متابعة      

مدى تطبيق الدول اللتزاما�ا وتعهدا�ا اليت قطعتها على نفسها مبقتضى هذه االتفاقيات، وهو ما 

  .      يعد تطورا نوعيا يف جمال احلماية الدولية حلقوق اإلنسان

هذه األجهزة الرقابية يف تزايد مستمر، تتزايد وتتعدد بتزايد وتعدد االتفاقيات الدولية  واحلقيقة أن     

حلقوق اإلنسان، وقد أطلق على كل جهاز من هذه األجهزة امسا يتوافق يف الغالب وموضوع 

 تشرف على مراقبةاليت  جلنة القضاء على التمييز العنصريمع  -مثال - االتفاقية، كما هو عليه األمر 

جلنة احلقوق االقتصادية  ، وتطبيق االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

، تُعىن بالرقابة على العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاليت   واالجتماعية والثقافية

على مجيع  قية الدولية للقضاءتُعىن بالرقابة على االتفااليت و  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأةو 

ملناهضة بالرقابة على االتفاقية الدولية  اليت تقوم جلنة مناهضة التعذيبأشكال التمييز ضد املرأة، و 

  .اخل...التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة،

ئه من جلنة إىل خيتلف عدد أعضااخلرباء، وتتشكل كل جلنة من هذه اللجان من عدد معني من      

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة  مع عضوا كما هو عليه األمر 18، فبعضها يتكون من أخرى

واللجنة  على التميز العنصري وجلنة حقوق الطفل ءاحلقوق االقتصادية واالجتماعية، وجلنة القضا

للجنة  ، كما هو الشأن بالنسبةخرباء10، وبعضها يتكون من املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وجلنة حاالت االختفاء  ،جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهممناهضة التعذيب و 

  .     خبريا، كما هو احلال يف جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة 23، ومنها ما يتكون من القسري

وقد حرص واضعو االتفاقيات الدولية على أن يتوافر يف هذه األجهزة ويف أعضائها أكرب قدر من     

الكفاءة والنزاهة والتخصص يف ميدان حقوق االستقاللية، فضال عن بعض الشروط األخرى ك

املنوط �ا  وهذا حىت تؤدي الدور اإلنسان، ومتثيل املدنيات املختلفة والنظم القانونية الرئيسية وغريها،

  .على أكمل وجه، ويف مواجهة كافة األطراف

ومهام كل جلنة من هذه اللجان حمددة بدقة يف االتفاقيات املنشئة هلا، أو ما حلقها من      

بروتوكوالت، حيث ومع أن كل اللجان الرقابية خمولة بتلقي التقارير ودراستها، فإن إعمال نظام 

، كما هو احلال عليه مع نظام تسمح به كل االتفاقيات ال - الذي هو مدار حبثنا - الشكاوى

مع اإلشارة إىل أن هذه اللجان ليس هلا الصفة القضائية، بل تؤدي دورا شبه . شكاوى الدول
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قضائي، وهي تقوم بتأدية مهامها وفقا لقواعد معينة، سواء باالستناد إىل االتفاقيات اليت أنشأ�ا أو 

  .إىل أنظمتها الداخلية بروتوكوال�ا امللحفة �ا، أو

ومع ما تتمتع به هذه األجهزة من استقاللية، إال أن عالقا�ا متتد مع كثري من املؤسسات      

األخرى كما هو عليه األمر مع منظمة األمم املتحدة مبختلف أجهز�ا الرئيسية ووكاال�ا املتخصصة، 

األمم املتحدة، اليت أنشئت يف كنفها واليت على اعتبار أن هذه اللجان الرقابية تعد جزءا من منظومة 

املنظمات غري  �دف إىل حتقيق احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، فضال عن العالقة اليت تربطها مع

، بغية التعاون املشرتك وتقدمي املساعدة من أجل حتقيق محاية فعالة احلكومية واملؤسسات الوطنية

  .حلقوق اإلنسان

-زة الرقابية املنشأة مبقتضى االتفاقيات الدولية املربمة يف إطار األمم املتحدةوإذا كانت األجه     

ال حتمل الصفة القضائية، بل تؤدي يف العادة دورا شبه قضائي،  -كما سبقت اإلشارة إليه أعاله

خصوصا يف تعاملها مع الشكاوى وما يتبعها من إجراءات، فإن االتفاقيات املربمة على مستوى 

اإلقليمية ومع ما خولته ألجهز�ا من دور شبه قضائي مثل ما هو عليه احلال يف االتفاقيات املنظمات 

العاملية، فقد نص بعضها على أجهزة أخرى تؤدي دورا قضائيا حبتا، وهذا من خالل إنشاء حماكم 

 يةخاصة حبقوق اإلنسان، كما عليه األمر مع احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، واحملكمة األمريك

  .حلقوق اإلنسان والشعوب حلقوق اإلنسان، واحملكمة اإلفريقية

ويالحظ أن هناك تطورا على مستوى األجهزة الرقابية اإلقليمية، ففي إطار النظام األوريب مثال مت      

إلغاء اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان كجهاز شبه قضائي مبوجب الربوتوكول احلادي عشر واإلبقاء 

 تبسيطالزيادة يف كجهاز وحيد خمول بالرقابة على االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان مع   على احملكمة

، خصوصا بعد صدور تسريع عملية اإلجراءات وتقصري مهلة إصدار أحكامهاو لية هذه اآلوتطوير 

أما على مستوى النظام اإلفريقي حلقوق اإلنسان فقد مت إنشاء احملكمة . الربوتوكول الرابع عشر

اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مبقتضى الربوتوكول االختياري امللحق بامليثاق اإلفريقي الصادر 

  .1997سنة

 ويبقى النظام العريب حلقوق اإلنسان دون مستوى الطموح املنتظر، على اعتبار أنه وفضال عن     

عدم وجود حمكمة عربية حلقوق اإلنسان، فإنه ليس مبقدور اللجنة العربية حلقوق اإلنسان إعمال نظام 

  .الشكاوى ،كون امليثاق مل ينص على هكذا إجراء
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  الفصل الثالث

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى
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واملنوط �ا  ،حقوق اإلنسانتعرضنا يف الفصل السابق إىل األجهزة املنشأة مبوجب اتفاقيات      

القيام مبهمة الرقابة على تطبيق هذه االتفاقيات، سواء تعلق األمر باألجهزة املنشأة يف إطار األمم 

املتحدة، واليت تؤدي وظيفة شبه قضائية، كاللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املنشأة طبقا للعهد الدويل 

قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اليت تُعىن بالرقابة وجلنة احلاخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 

وجلنة القضاء على التمييز العنصري االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  على العهد الدويل للحقوق

واليت تشرف على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وجلنة القضاء على 

اليت تُعىن بالرقابة على االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  ،التمييز ضد املرأة

أو كان األمر متعلقا باألجهزة املنشأة على مستوى األنظمة ،...جلان أخرىأجهزة و ، وغريها من املرأة

 يقيةواللجنة اإلفر  ،كاللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان  ،األجهزة شبه القضائية: اإلقليمية بنوعيها

حلقوق اإلنسان  ألمريكيةوا األوربية تنياخل، واألجهزة القضائية كاحملكم...حلقوق اإلنسان والشعوب

  .واليت تقوم بدورها القضائي الكامل حلقوق اإلنسان والشعوبواحملكمتني اإلفريقية 

وهي تؤدي عملها ودورها الرقايب، فإ�ا تقوم بذلك من خالل آليات  واللجان إن هذه األجهزة      

إىل ما مت النص عليه يف كل ، مستندة يف ذلك وفحص الشكاوى  لدراسةحمددة دقيقة و وإجراءات 

اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان، أو ما حلق �ا من بروتوكوالت، ذلك ما سنتعرض إليه يف هذا 

  .       الفصل

 منظومة ون االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان عديدة ومتنوعة، فمنها ماهو مربم على مستوىوك     

مستوى املنظمات اإلقليمية، وكل اتفاقية أو ميثاق له جهازه على مربم األمم املتحدة، ومنها ماهو 

ق، فإننا سنقوم الرقايب اخلاص الذي يباشر إجراءات الرقابة على تطبيق أحكام هذه االتفاقيات واملواثي

   :التاليني بحثنياملبتقسيم هذا الفصل إىل 

إجراءات تقدمي وفحص الشكاوى على مستوى االتفاقيات الدولية املربمة يف إطار  :املبحث األول -

  .منظمة األمم املتحدة

  .  الشكاوى على املستوى اإلقليميتقدمي وفحص إجراءات : املبحث الثاين 
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  المبحث األول

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على مستوى االتفاقيات المبرمة في إطار األمم المتحدة 

إن االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان واملربمة يف إطار األمم املتحدة عديدة، سواء من      

يام حيث تنوع مواضيعها أو من حيث الفئات اليت حتكمها، وهي مجيعا تنص على أجهزة أنيط �ا الق

بإجراءات املتابعة واملراقبة على مدى تنفيذ الدول اللتزاما�ا وتعهدا�ا اليت قطعتها على نفسها لضمان 

احرتام احلقوق املنصوص عليه يف هذه االتفاقيات، وذلك باعتماد آليات معينة، كنظام التقارير ونظام 

نظام التحقيق أو ما يسمى  الشكاوى بنوعيه؛ شكاوى الدول والنظام اخلاص بشكاوى األفراد وكذا

  .بتقصي احلقائق

هو  - الذي هو حمل حبثنا هذا والذي يعد من أهم آليات التطبيق الدويل -إن نظام الشكاوى       

نوعان، فهناك شكاوى الدول اليت تقوم بتقدميها دولة ضد دولة أخرى بدعوى انتهاك أحكام اتفاقية 

تداء على من اتفاقيات حقوق اإلنسان، وهناك الشكاوى املقدمة من أفراد  يدعون بأ�م ضحايا الع

أي من احلقوق املبنية يف اتفاقية من االتفاقيات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الشكوى مقدمة 

  .1طبقا لالتفاقية اخلاصة حبقوق اإلنسان ذا�ا، أو مت النص عليها يف الربوتوكوالت امللحقة �ا

لوبة واإلسهام بشكل كبري وإن املتوخى من هذا النظام هو أن يعطي املعىن امللموس للحماية املط      

وللوقوف على ذلك سنقسم هذا املبحث إىل مطلبني، . وواضح يف جتسيد محاية حقوق اإلنسان

حيث نتناول يف املطلب األول إجراءات تقدمي وفحص شكاوى الدول، على أن خنصص املطلب 

  .لشكاوىالثاين لإلجراءات املتبعة خبصوص شكاوى األفراد، من حيث كيفية تلقي وفحص هذه ا

  إجراءات تقديم وفحص شكاوى الدول: المطلب األول

لقد نصت بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان على نظام شكاوى الدول كوسيلة من وسائل التطبيق      

الدويل ألحكام هذه االتفاقيات، حيث ومبقتضى هذه اآللية فإنه حيق ألي دولة طرف يف اتفاقية من 

ة املعنية بالرقابة، ُتشعرها فيها أن دولة أخرى طرفا انتهكت أحكام االتفاقيات أن تتقدم بشكوى للجن

من االتفاقية الدولية  11نذكر من ذلك  مثال املادة . االتفاقية ومل تلتزم ميا تضمنته هذه االتفاقية

إذا اعتربت دولة طرف أن دولة طرفا :" للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت تنص على أنه

  ...".تضع أحكام هذه االتفاقية موضع التنفيذ، كان هلا أن تلفت نظر اللجنة إىل ذلك أخرى ال

                                                             
1

 -Haut commissariat des nations unies pour les refugiées, les  droit de l'homme et la protection des refugiées, 
Genève2 ,suisse, 2007,p71. 
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من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية تنص هي  41و�ذا اخلصوص فإن املادة      

لكل دولة طرف يف هذا العهد أن تعلن يف أي حني، مبقتضى أحكام هذه املادة، :" األخرى على أنه

ا تعرتف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة بالغات تنطوي على إدعاء دولة طرف بأن دولة أ�

طرفا أخرى ال تفي بالتزاماته اليت يرتبها عليها هذا العهد، وال جيوز استالم ودراسة البالغات املقدمة 

مبوجب هذه املادة إال إذا صدرت عن دولة  طرف أصدرت إعالنا تعرتف فيه فيما خيصها 

اختصاص اللجنة ، وال جيوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا مل تصدر اإلعالن املذكور، ب

  ..." . ويطبق اإلجراء التايل على البالغات اليت يتم استالمها وفقا ألحكام هذه املادة

عاملة من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل 21يضاف إىل ذلك املادة كما       

من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال  76، وكذا املادة 1القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  32، واملادة 2املهاجرين وأفراد أسرهم

  . 3القسري

كمــا أن العهــد الــدويل للحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة هــو اآلخــر قــد نــص علــى هــذا        

ألي دولــة :" منــه، والــيت نصــت بأنــه 10يف املــادة  20084النظــام مبوجــب الربوتوكــول امللحــق بــه لســنة 

اللجنـة يف طرف يف هذا الربوتوكول أن تعلن يف أي وقت، مبوجب هذه املـادة، أ�ـا تعـرتف باختصـاص 

تلقي رسائل تدعي فيها دولـة طـرف بـأن دولـة طرفـا أخـرى ال تفـي بالتزاماتـه مبوجـب العهـد، والنظـر يف 

هذه الرسائل، وال جيـوز تلقـي الرسـائل املوجهـة مبوجـب هـذه املـادة والنظـر فيهـا إال إذا قـدمت مـن دولـة 

تلقــى اللجنــة أيــة رســالة إذا طـرف أصــدرت إعالنــا تعــرتف فيــه باختصــاص اللجنــة فيمــا يتعلــق �ــا، وال ت

  ...". تعلقت بدولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن، وجيري تناول الرسائل الواردة مبوجب هذه املادة

فيما عدا  -وما ميكن اإلشارة إليه هو أن اختصاص اللجان الرقابية يف تلقي شكاوى الدول      

تسم بالطابع االختياري، مبعىن أن اللجنة فإنه ي - 5اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

                                                             
1

ألیة دولة طرف  :"االتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة على أنھ من 21تنص المادة 
رف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بالغات تفید أن دولة طرفا تدعي بأن دولة في ھذه االتفاقیة، أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة، أنھا تعت

إال في حالة تقدیمھا ... طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة في أن تنظر في تلك البالغات، وال یجوز تسلم البالغات والنظر فیھا 
 ...".   من دولة طرف أعلنت اعترافھا باختصاص اللجنة 

ألي دولة طرف في ھذه : " من االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم تنص على أنھ أنھ 76للتذكیر فإن المادة  2
االتفاقیة أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة أنھا تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة رسائل تدعي فیھا دولة طرف أن دولة طرفا 

  ". خرى ال تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیةأ
یجوز ألي دولة طرف في ھذه االتفاقیة، أن تعلن :" من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري على أنھ 21تنص المادة  3

لة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه في أي وقت، اعترافھا باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بالغات تزعم دولة طرف بموجبھا أن دو
  ".االتفاقیة، وال تقبل اللجنة أي بالغ یتعلق بدولة طرف لم تصدر ھذا اإلعالن، وال أي بالغ تقدمھ دولة طرف لم تصدر ھذا اإلعالن

  .فقط 05/05/2013:لإلشارة فقد دخل  ھذا البرتوكول حیز النفاذ حدیثا أي بتاریخ 4
5

لدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري االتفاقیة الوحیدة التي جعلت من نظام الشكاوى نظاما إجباریا، مع مالحظة أن تعد االتفاقیة ا 
  .مقتضى ھذا اإلجبار ال یطبق إال على الدول األطراف في االتفاقیة
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ال ميكنها النظر يف الشكوى املقدمة إليها إال إذا كانت كل من الدولة الشاكية والدولة املشكو 

  .1ضدها، قد أعلنتا مسبقا قبوهلما ممارسة اللجنة هلذا االختصاص

املقام األول واألخري  ، بل يتوقف يف2فاختصاص اللجان هنا ليس اختصاصا إجباريا وال مفروضا     

، 3على إرادة الدولة الطرف املعنية، رغم سابق تصديقها على اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان

وهو خالف نظام التقارير الذي يعد نظاما إجباريا تلتزم مبوجبه الدولة بتقدمي التقارير إىل اللجنة املعنية 

يتوقف ذلك البتة على صدور إعالن منها بقبول على اتفاقية من االتفاقيات، وال  هامبجرد تصديق

  .4ممارسة اللجنة هلذا االختصاص

وللحديث عن إجراءات تلقي وفحص شكاوى الدول سنتناول ذلك يف فرعني، نتطرق يف الفرع      

األول لشروط قبول الشكاوى اليت تقدمها الدول للجان الرقابية، على أن خنصص الفرع الثاين 

  .هذه الشكاوى إلجراءات النظر يف

  شروط قبول شكاوى الدول: الفرع األول

 -مثال-، ومنها يف اتفاقيات حقوق اإلنسان باستقراء املواد اليت نصت على نظام شكاوى الدول     

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تشري إىل أنه جيوز ألي دولة طرف  41املادة 

أي حني، اعرتافها باختصاص اللجنة يف تلقي ودراسة بالغات تدعي فيها  يف هذا العهد أن تعلن يف

دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاما�ا مبقتضى أحكام هذا العهد، وقد جاء التأكيد بعد 

ذلك على عدم جواز استالم ودراسة البالغات املقدمة من الدول، إال يف حالة إصدار إعالن تعرتف 

لدول باختصاص اللجنة يف ذلك، فإنه وتبعا لذلك ميكن حتديد الشروط الواجب توافرها مبوجبه هذه ا

  :لقبول شكاوى الدول فيما يلي

                                                             
1

 Frederic Sudre,op,cit,p777.  
قد أخذ   - كما سنرى -ة في إطار األمم المتحدة، فإن المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوبفإنھ وعلى عكس االتفاقیات المبرم تجدر اإلشارةو 2

لحقوق بنظام شكاوى الدول كنظام إجباري تلتزم بھ الدول األطراف تلقائیا بمجرد تصدیقھا أو االنضمام إلى المیثاق، كما أن اللجنة اإلفریقیة 

  .*صالحیات كبیرة لبحث ھذه الشكاوى والتصرف حیالھااإلنسان والشعوب في ظل ھذا النظام، لھا 

  .151، مرجع سابق،صإبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان* 
للجمعیة من مشروع العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الذي أعدتھ لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، وقدمتھ  4ولإلشارة فقد نصت المادة  3

انتھت إلى اإلبقاء على ھذا  1966العامة لألمم المتحدة، على نظام شكاوى الدول كنظام إجباري، وعندما بحثت الجمعیة العامة ھذا المشروع عام 
ة بحقوق اإلنسان، النظام، إال أنھا جعلتھ نظاما اختیاریا ال یلزم إال الدول األطراف التي تعلن في أي حین، أنھا تعترف باختصاص اللجنة المعنی

لیھا المشرفة على تطبیق العھد، في استالم ودراسة شكاوى تنطوي على إدعاء دولة طرف، بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي یرتبھا ع
ابع اإلجباري لنظام الشكاوى ویعود عدم إقرار غالبیة الدول في الجمعیة العامة، خاصة الدول األفرو أسیویة والدول االشتراكیة، حینئذ  للط. العھد

ل موعزة ذلك إلى أسباب عدیدة منھا التخوف من استخدام النظام كذریعة للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول، أو إساءة استخدامھ من بعض الدو
 *.بدوافع سیاسیة، أو أن إقرار الطابع اإلجباري للنظام قد ال یشجع العدید من الدول على االنضمام للعھد

  .149 -148راھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، صإب *
4

  .515عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
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اختصاص اللجنة بتلقي  بقبول الشاكية والمشكو ضدها اإلعالن المسبق من الدولتين: أوال

  الشكاوى من الدول

إن األجهزة الرقابية ال ميكنها أن تستلم  أي شكوى من دولة طرف إال إذا كانت كل من الدولة      

املدعية والدولة املدعى ضدها قد اعرتفتا صراحة، وبإعالن مسبق قبوهلما اختصاص اللجنة خبصوص 

اجب أن تصدر هذا األمر، ومنه فإن تصديق الدولة على االتفاقية يف حقيقته غري كاف لوحده، إذ الو 

الدولة الطرف املعنية إعالنا تقرر فيه قبوهلا اختصاص اللجنة بتلقي ونظر الشكاوى اليت تتقدم �ا 

  . 1دول أطراف أخرى يف االتفاقية

ال جيوز استالم :"...من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية من أنه 41فقد ورد يف املادة      

ب هذه املادة، إال إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعالنا تعرتف ودراسة البالغات املقدمة مبوج

وال جيوز أن تستلم اللجنة أي بالغ يهم دولة طرفا مل تصدر . فيه، فيما خيصها، باختصاص اللجنة

  ". اإلعالن املذكور

كما ميكن اإلشارة إىل الربوتوكول االختياري الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل والذي نص      

ال تقبل اللجنة أي بالغ يتعلق بدولة طرف مل :" 12/2راحة على مثل هذا اإلعالن يف املادة ص

  ".تصدر هذا اإلعالن، وال أي بالغ يرد من دولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية فإنه يتم إيداع هذا اإلعالن  41/2ووفقا للمادة      

لدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي يقوم هو بدوره بإرسال صور منه إىل الدول األطراف 

األخرى، وألي دولة طرف احلق يف أن تسحب هذا اإلعالن ومىت شاءت عن طريق إخطار ترسله 

غري أن هذا السحب ال خيل بسلطة اللجنة يف النظر يف أي مسألة تكون .حدةلألمني العام لألمم املت

موضوع بالغ سبق تقدميه إليها، وال جيوز استالم أي بالغ جديد بعد ذلك من أية دولة طرف بعد 

أن يكون األمني العام قد تلقى اإلخطار بسحب اإلعالن، ما مل تكن الدولة الطرف املعنية قد 

  .2ااستلمت إعالنا جديد

دولة طرفا يف العهد كانت من بينهم  140كانت هناك حنو   2004ونشري إىل أنه وإىل غاية       

من العهد اليت بدأ  41من املادة  1دولة فقط قد أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف الفقرة 48

عاله ، كما أنه من جهة أخرى مل تقدم إىل اللجنة حىت التاريخ املذكور أ28/03/1979نفاذها يف 

                                                             
1

  .517المرجع نفسھ، ص 
2

  :من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یمكن الرجوع إلى  41/2إضافة للمادة  
  .قیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھممن االتفا 76/2المادة  -       
  . الخ...من االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري 32المادة  -       
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مل تصدر هذا اإلعالن  1998، ولإلشارة فإنه وإىل غاية 1أي شكوى فيما بني الدول، من هذا القبيل

  .من الدول العربية إال تونس واجلزائر

  المحلية جميع سبل االنتصافاستنفاذ : ثانيا

، فإنه ال جيوز للجان املعنية بالرقابة أن تنظر ساسية اليت حتكم مقبولية الشكوىوفقا للمبادئ األ     

املتاحة بالنسبة للمسألة موضوع  سبل االنتصاف احملليةيف أي بالغ إال بعد التأكد من استنفاذ مجيع 

، غري أن هذا الشرط ال يسري يف احلاالت اليت تستغرق فيها قبل التقدم بالشكوى للجنة الشكوى

أو إذا تبني أن ذلك غري متاح وال جمد يف  تجاوز احلدود املعقولةت مددا االنتصاف احملليةإجراءات 

  .2دولة الشاكي

وقد نصت على شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية كل االتفاقيات الدولية اليت أخذت بنظام      

شكاوى الدول، نذكر من ذلك مثال اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، حيث ورد 

من هذه املادة بعد  2تنظر اللجنة يف أي مسألة حمالة إليها وفقا للفقرة :" من أنه 11/3يف املادة

االستيثاق من أنه قد مت اللجوء إىل مجيع طرق التظلم احمللية املتوفرة واستنفاذها يف القضية وفقا ملبادئ 

فيها إجراء التظلم وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت يستغرق . القانون الدويل املعرتف عموما

، واتفاقية مناهضة 3وكذا العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية."مدد تتجاوز احلدود املعقولة

  ...التعذيب وغريها من اتفاقيات أخرى

ولإلشارة فإن شرط استنفاذ طرق الطعن احمللية املعمول به يف نظام شكاوى الدول هو أيضا      

ة من طرف األفراد، حيث يعد هذا الشرط يف حقيقته فرصة ساحنة شرط أساسي يف الشكاوى املقدم

ومواتية تتاح للدولة املعنية بإصالح وجرب الضرر احلاصل، بإعمال كافة الوسائل املمكنة يف إطار 

  نظامها القانوين قبل أي إجراء تقوم به اللجنة

هاكات حقوق اإلنسان احلق يف كما أن احلقيقة اليت ينبغي اإلشارة إليها هنا هو أن لضحايا انت      

احلصول على إنصاف فعال وجرب للضرر وتبقى مسؤولية الدولة قائمة �ذا اخلصوص، سواء من 

خالل التزامها ابتداء باختاذ كل ما يلزم من إجراءات تشريعية وغريها لتنفيذ هذه احلقوق، أو من 

فعالة ضد االنتهاكات، وتقدمي خالل التحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان، وتوفري وسائل إنصاف 

                                                             
1

المتحدة لحقوق اإلنسان، مكتب األمم اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، مفوضیة األمم : ، الحقوق المدنیة والسیاسیة)1التنقیح( 15صحیفة الوقائع رقم 
  .27، ص2004المتحدة قي جنیف،

  .10، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 2
3

ال یجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إلیھا، إال بعد االستیثاق من أن جمیع طرق التظلم المحلیة :" ج من أنھ/41/1لقد ورد في المادة 
 د لجئ إلیھا واستنفذت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بھا عموما، وال تنطبق ھذه القاعدة في الحاالت التي تستغرق فیھا إجراءاتالمتاحة ق

  ".التظلم مدد تتجاوز الحدود المعقولة
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مرتكيب هذه االنتهاكات اجلسيمة للقضاء، وتقدمي جرب الضرر للضحايا، وهو ما أكدته  بوضوح 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دور�ا الستني، حيث تبنت مبادئ األمم املتحدة املتعلقة جبرب الضرر 

  . 16/12/20051:املؤرخة يف 60/147:واحلصول على التعويض املناسب مبوجب توصيتها رقم

  انقضاء المهلة المحددة بين الدولة الشاكية والدولة المشكو ضدها طبقا لالتفاقية: ثالثا

ونعين بشرط انقضاء املهلة احملددة؛ أنه ال ميكن إحالة أي شكوى من دولة طرف ضد دولة      

أن تنظر فيها، إال بعد أن تكون املهلة  طرف أخرى إىل اللجنة املعنية بالرقابة، وال حيق هلذه األخرية

احملددة مبقتضى منصوص االتفاقية قد انقضت، واملتمثلة يف إبالغ الدولة املنتهكة وانتظار مدة زمنية 

  . رضي الطرفنيللرد، يف حماولة لتسوية تُ 

أ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية /41/1ومثال ذلك ما جاء النص عليه يف املادة      

إذا رأت دولة طرف يف العهد أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام :" والسياسية من أنه

وعلى . هذا العهد، كان هلا أن تسرتعي  نظر هذه الدولة الطرف، يف بالغ خطي، إىل هذا التخلف

تالمها البالغ، بإيداع الدولة املرسلة خطيا تفسريا الدولة املستلمة أن تقوم خالل ثالثة أشهر من اس

أو بيانا من أي نوع آخر يوضح املسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا على 

إشارة إىل القواعد اإلجرائية وطرق التظلم احمللية اليت استخدمت، أو اجلاري استخدامها أو اليت ال 

  ".     تزال متاحة

إذا مل تنته املسألة :"ب من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه/41/1املادة  وتضيف    

إىل تسوية ترضي كلتا الدولتني الطرفني املعنيتني خالل ستة أشهر من تاريخ تلقي الدولة املستلمة 

". لدولة األخرىللبالغ األول، كان لكل منهما أن حتيل املسألة إىل اللجنة بإشعار توجهه إليها وإىل ا

ب من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من  - أ/20/1وهو ما مت النص عليه أيضا بوضوح يف املادة 

ب من اتفاقية محاية حقوق  -أ/76/1، وكذا املادة 2ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  ...ة القضاء مجيع أشكال التمييزاتفاقي من 2-11/1، واملادة 3مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
                                                             

1
جیل حقوق اإلنسان، مركز جیل عبد العزیز خنفوسي، الحق في اإلنصاف وجبر الضرر لضحایا االنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان، مجلة  

  .26، ص2013فیفري/شباط 1البحث العلمي،لبنان، العدد
2

یجوز ألي دولة طرف إذا رأت أن دولة طرفا أخرى ال تقوم بتنفیذ أحكام االتفاقیة  الحالیة ، أن تلفت  نظر :"ف أ من أنھ 20/1ورد في المادة 
ولة الطرف التي تتسلم الرسالة  أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إلیھا  بھا  في وعلى الد. تلك الدولة الطرف لھذا األمر، برسالة خطیة

غضون ثالثة أشھر من تاریخ تسلمھا الرسالة، تفسیرا أو أي بیان خطي یوضح فیھ األمر ویتضمن، بقدر ما ھو ممكن ومالئم إشارة إلى 
  ". خاذھا أو التي تتوفر بالنسبة لھذا األمراإلجراءات ووسائل االنتصاف المحلیة  التي اتخذت أو ینتظر ات

أشھر من  6في حالة عدم تسویة األمر بما یرضي كال من الدولتین الطرفین المعنیتین في غضون :" كما جاء في الفقرة ب من نفس االتفاقیة أنھ
للجنة بواسطة إخطار توجھھ إلى اللجنة وإلى الدولة تاریخ ورود الرسالة األولى، إلى الدولة المتسلمة یحق ألي من الدولتین أن تحیل األمر إلى ا

  ".األخرى
3

إذا رأت دولة طرفا في ھذه االتفاقیة أن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتھا بموجب ھذه االتفاقیة جاز لھا أن :" ف أ على أنھ/ 76تنص المادة  
وتقدم الدولة التي تتلقى الرسالة إلى . -یضا أن تعلم اللجنة بالموضوع وللدولة الطرف أ. توجھ  نظر تلك الدولة الطرف إلى ذلك برسالة مكتوبة

في غضون ثالثة أشھر من تلقیھا إیضاحا أو أي بیان آخر كتابة توضح فیھ المسألة على أن یتضمن ، إلى الحد الممكن وبقدر . الدولة التي أرسلتھا
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ويستفاد مما سبق أن الدولة الشاكية ينبغي عليها قبل أن تلجأ إىل اللجنة أن تقوم بإبالغ الدولة       

املشكو ضدها باالنتهاكات اليت ترى حدوثها لنصوص االتفاقية، وذلك لكي تقدم هلا هذه األخرية 

بينهما، فإذا مل يتم التوصل إىل تسوية خالل ستة  تفسريا خبصوص هذه االنتهاكات ولتسوية األمر

أشهر من تاريخ استالم الدولة املشكو ضدها لتبليغ الدولة الشاكية، جيوز ألي من الدولتني اللجوء 

ومن هنا يتعني انتظار مهلة ستة أشهر من تاريخ التبليغ للدولة املشكو ضدها قبل اللجوء . للجنة

لة الشاكية ردا من الدولة املشكو ضدها، أو انقضت ستة أشهر دون ويف حالة عدم تلقي الدو . للجنة

  .1الوصول إىل تسوية، فيحق ألي من الدولتني اللجوء للجنة

ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل أن األنظمة الداخلية للجان تؤكد على أنه ال ميكن مباشرة     

ة طرف أخرى، إال وفقا ملا تنص إجراءات النظر يف أي شكوى مقدمة من أية دولة طرف ضد دول

النظام  فإنويف هذا الشأن . عليه أحكام فقرات املادة اليت ختوهلا حق إجراءات النظر يف الشكوى

الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان وخبصوص إجراءات النظر يف البالغات الواردة مبوجب املادة 

من الئحة النظام الداخلي للجنة  74/1دة فقد جاء يف املا. من العهد  تشري إىل هذا الشرط 41

جيوز ألي من الدولتني الطرفني املعنيتني، أن حتيل إىل اللجنة بإشعار يوجه إليها وفقا :" على أنه

وكما . من العهد، بالغا من البالغات املنصوص عليها يف تلك املادة 41 من املادة) ب(1للفقرة

ب من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسة تتحدث /41/1سبقت اإلشارة إليه أعاله، فإن املادة 

  .2عن شرط املهلة

واحلقيقة اهلامة اليت ينبغي اإلشارة إليها يف هذا الشأن، هو أن نظام شكاوى الدول ال يستلزم أن      

يكون االنتهاك الواقع قد ترتب عليه مساس حبق أو مصلحة مشروعة للدولة املتقدمة بالبالغ، كأن 

نتهاك قد حدث ألحد رعاياها أو أحد املقيمني على إقليمها، وإمنا جيوز للدولة تقدمي يكون اال

شكواها يف أي حالة ترى فيها انتهاكا ألحكام االتفاقية قد وقع من دولة أخرى طرف، ولو كان هذا 

وكما يقول عبد الرحيم حممد الكاشف، فإن هناك . االنتهاك قد مس مواطين الدولة املشكو ضدها

ذهب إىل أن هذا النظام الذي تضمنته بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان قد نصب من الدول  من

اسا حلماية احلقوق واحلريات اليت وردت يف هذه الصكوك، رّ األطراف اليت قبلت به طواعية، حُ 

مستشهدا مبا انتهت إليه حمكمة العدل الدولية، من أن كل الدول هلا مصلحة قانونية، وليس فقط 

                                                                                                                                                                                              
". اف القانونیة المحلیة  التي اتخذت أو ینتظر اتخاذھا أو المتاحة بالنسبة للمسألةما یكون ذا صلة بالموضوع ، إشارة إلى اإلجراءات وسبل االنتص

إذا لم تسو المسألة بما یرضي الدولتین الطرفین المعنیتین في غضون ستة أشھر من تلقي الدولة المتلقیة :" وتضیف الفقرة ب من ھذه المادة من أنھ
  ".إحالة المسألة إلى اللجنة ببواسطة إخطار موجھ إلى اللجنة وإلى الدولة األخرى للرسالة األولى، كان ألي من الدولتین الحق في

1
  .521عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
2

  .من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 41یمكن الرجوع للفقرة ب من المادة  
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فال ينبغي لقبول البالغات املقدمة من الدول، أن تدلل  .يف محاية احلقوق األساسية لإلنسان أخالقية

الدولة الشاكية على حدوث أضرار حلقت �ا، وإمنا يكفي فقط حتديد االنتهاكات ومدى خرق 

  .1املشروعية اليت تعرب عنها اتفاقيات حقوق اإلنسان

  ولإجراءات النظر في شكاوى الد: الفرع الثاني

سبقت اإلشارة إىل أنه ويف حال حتريك نظام الشكاوى من دولة ملتزمة �ذا النظام جتاه دولة      

ال تتناول املوضوع قبل أن حتاول الدولة الشاكية  الرقابةأخرى قبلت هي أيضا �ذا النظام، فإن جلنة 

والدولة املشكو ضدها تسوية نزاعهما والتوصل إىل تسوية بشأنه تقوم على أساس احرتام حقوق 

اإلنسان، فإذا فشلت الدولتان يف التوصل إىل مثل هذه التسوية خالل ستة أشهر، جاز ألي من 

، بإشعار يوجه إليها وإىل الدولة 2بالرقابة على تطبيق االتفاقيةالدولتني إحالة النزاع إىل اللجنة املعنية 

  .األخرى

وعلى الرغم من وجود بعض االختالفات اإلجرائية يف آليات التطبيق لنظام شكاوى الدول، إال      

أو من حيث عمل حقوق اإلنسان اتفاقيات ريا من حيث األحكام الواردة يف أ�ا تبقى  متشا�ة كث

  : وعليه فإن إجراءات النظر يف شكاوى الدول ميكن تلخيصها وفق املراحل اآلتية. اللجان الرقابية

  مرحلة إخطار الدولة الشاكية للدولة المشكو ضدها :أوال

إذ جيوز ألي دولة طرف يف االتفاقية أن تقدم رسالة كتابية، تلفت فيهـا نظـر دولـة طـرف أخـرى ال     

يــق أحكــام االتفاقيــة، وعلــى الدولــة األخــرية أن تــرد خــالل ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ اســتالمها تقــوم بتطب

الرسالة، بتقدمي تفسري أو أي بيان خطي يـتم فيـه توضـيح مـا اختـذ مـن إجـراءات ، وكـذا وسـائل الطعـن 

قـوم أن ت يـةالرقاب ال ميكـن للجنـة وهذا يعـين أنـه .3املتاحة أو اليت ستتخذ ملعاجلة الوضع موضوع الرسالة

فحــص الشــكوى والنظــر فيهــا قبــل القيــام بعمليــة اإلخطــار بغيــة الوصــول إىل تســوية وديــة بــني الطــرفني ب

  .ملوضوع الشكوى

جيــوز ألي مــن   ،أمامهــا ويف حالــة عــدم التوصــل إىل تســوية وديــة بــني الــدولتني للمســألة املطروحــة     

أشــهر مــن ) 06(قابيــة املختصــة يف غضــون ســتة أن حتيــل األمــر إىل اللجنــة الر  حينهــا، هــاتني الــدولتني

  .4تاريخ استالم الدولة للبالغ األول
                                                             

  ..522عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1
2

  .150بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق، صإبراھیم علي  
  .46بطاھر بوجالل ، مرجع سابق ، ص  3

  :كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن إلى
، 10الخامسة، العدد عمر سعد هللا، اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان المھام واالشتراطات، مجلة دراسات وأبحاث،جامعة الجلفة، الجزائر ، السنة  -

  .259، ص 2013مارس
  .47، صبطاھر بوجالل، مرجع سابق 4
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  مرحلة فحص الشكوى من قبل اللجان الرقابية:ثانيا

ال يــتم اللجــوء إليهــا كمــا أشــرنا ســابقا، إال بعــد عــدم  -مرحلــة فحــص الشــكوى -إن هــذه املرحلــة     

أشــهر مــن تــاريخ اســتالم الدولــة  06خــالل مهلــة  التوصــل إىل تســوية ترضــي الــدولتني الطــرفني املعنيتــني

وعنـدها فقـط يـتم إرسـال اإلخطـار إىل اللجنـة املعنيـة بالرقابـة عـن طريـق األمـني  .املدعى ضـدها للـبالغ

مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـري فإنـه  11/4للمـادةووفقـا  ،العام لألمـم املتحـدة

، كمـا حيـق للدولـة الطـرف 1من حق اللجنة أن تطلب من الدولتني املعنيتني أي معلومات تراها ضـرورية

  .2إيفاد ممثل هلا لالشرتاك يف أعمال اللجنة دون متتعه حيق التصويت

دول األطـــراف ليســـت ذات طـــابع إليهـــا مـــن الـــ وقيـــام اللجنـــة بعملهـــا يف فحـــص الشـــكاوى احملالـــة     

، ولــيس القصــد مــن ورائــه حماكمــة دولــة بنــاء علــى إدعــاء دولــة أخــرى، وإمنــا هــو مبثابــة العمــل قضــائي

الدبلوماســي، حيــث أن اللجــان تعمـــل علــى التوفيــق بــني الـــدولتني الطــرفني املعنيتــني وتقريــب وجهـــات 

وميكـــن تلخـــيص  .3س واملبـــادئ الــيت يعـــرب عنهـــا الصــكالنظــر املتعارضـــة باالرتكــاز علـــى املعـــايري واألســ

  :أعمال اللجان يف هذه املرحلة يف

  ، وذلك4تقوم اللجنة املختصة بعقد جلسات سرية تبحث فيها ما وصلها من رسائل �ذا الشأن -

بعــد التأكــد مــن اســتنفاذ كافــة طــرق الطعــن الداخليــة، وفقــا ملبــادئ القــانون الــدويل املعــرتف بــه، إال إذا 

  .5أخر تطبيق هذه الطرق لفرتة غري معقولةت

حيق للجنة أن تعرض مساعيها احلميدة على الـدولتني املعنيتـني بغيـة التوصـل إىل حـل ودي للمسـألة  -

  .6املطروحة

شـهرا مـن تـاريخ اسـتالمها لإلخطـار، ) 12(تقوم اللجنة املختصة بتقـدمي تقريرهـا خـالل اثنـيت عشـرة  -

ن مــوجز بالوقــائع ، ومضــمون احلــل الــذي مت التوصــل إليــه يف حــال وجــود وحيتــوي هــذا التقريــر علــى بيــا
                                                                                                                                                                                              

من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو 20/1المادة: ب، كما یمكن الرجوع إلى/41/1المادة : إلى كما یمكن الرجوع -

من اتفاقیة القضاء  2-11/1ایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم والمادةمن االتفاقیة الدولیة لحم76/1الالإنسانیة أو المھینة والمادة 

  ...على جمیع أشكال التمییز العنصري
1

  :من الئحة النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان یجب أن یكون اإلخطار مشفوعا بالمعلومات اآلتیة 74وفقا للمادة  
من العھد، بما في ذلك نص البالغ األول وأي إیضاحات أو بیانات  41للمسألة وفقا للفقرتین أوب من المادة الخطوات المتخذة اللتماس تسویة -

  .خطیة الحقة مقدمة من الدولتین الطرفین المعنیتین متعلقة بالمسألة
  الخطوات المتخذة الستنفاذ سبل االنتصاف المحلیة -
  .تسویة الدولیة التي لجأت إلیھا الدولتان الطرفان المعنیتانأي إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو ال -
ز من العھد الدولي للحقوق المدنیة /41/1من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، وكذا المادة  11/5یمكن الرجوع للمادة  2

  .الخ...والسیاسیة
، دار النھضة )آلیات المتابعة - اإلطار القانوني -األساس القاعدي( األمم المتحدةعصام محمد أحمد زناتي، حمایة حقوق اإلنسان في إطار  3

  .529عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص: نقال عن. 1998- 1997العربیة، القاھرة 
بالحقوق المدنیة  د من العھد الدولي الخاص/41/1د من اتفاقیة مناھضة التعذیب، والمادة /21/1المادة : یمكن الرجوع إلى كل من 4

  .الخ...والسیاسیة
5

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 11/3یمكن الرجوع للمادة  
6

  .د من العھد الدولیة للحقوق المدنیة والسیاسیة/41/1المادة 
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أمـــا يف حــال عــدم التوصــل إىل حــل فتقتصـــر اللجنــة علــى تضــمني التقريـــر . تســوية وديــة بــني الــدولتني

  .1عرضا موجزا للوقائع ترفق به املذكرات اخلطية وحمضر املذكرات الشفوية اليت قدمتها الدولتان

  يئة توفيقمرحلة إنشاء ه:ثالثا

ال تأيت مرحلة إنشاء هيئة توفيق، إال يف حالة عدم التوصـل إىل إجيـاد التسـوية الوديـة بـني الـدولتني      

الطــرفني املعنيتــني، حيــث تقــوم اللجنــة املعنيــة بعــد موافقــة الــدولتني املعنيتــني، بتعيــني هيئــة توفيــق خاصــة 

أعضـاء خـالل مهلـة ال تتجـاوز ) 05(ن مخسة باملسألة موضوع اخلالف، على أن تقدم اهليئة املكونة م

. ســنة واحــدة مــن تــاريخ عــرض القضــية عليهــا، تقريــرا إىل رئــيس اللجنــة يــتم إبالغــه للــدولتني املعنيتــني

ويف حـال عـدم التوصـل إىل هـذا احلـل تكتفـي . وحيتوي هذا التقرير عرضـا مـوجزا للوقـائع وللحـل الـودي

ز بالوقــائع الــيت توصــلت إليهــا يف دراســتها لتلــك املســألة، اللجنــة بإعــداد تقريــر يشــتمل علــى بيــان مــوج

مــن  وكــذلك مــا اســتلمته اهليئــة مــن مــذكرات كتابيــة، وســجالت وحماضــر للمالحظــات الشــفوية املقدمــة

  .2الدولتني املعنيتني

ولإلشارة فإن أعضاء جلنة التوفيق يعملون بصفا�م الشخصية، وليسوا من بني مواطين الدولة       

املعنية أو من بني دولة ليست طرفا يف االتفاقية، أو من بني مواطين دولة طرف مل تقدم تصرحيا 

أي .4ا اإلجراءمن العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، تعرتف من خالله �ذ 413مبقتضى املادة 

أن أعضاء جلنة التوفيق اخلاصة يتمتعون باستقاللية مشا�ة لتلك االستقاللية املعرتف �ا للجان، كما 

  .5يتمتعون بالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات املقررة للخرباء املكلفني مبهمة خاصة لألمم املتحدة

متع به جلنة القضاء على مجيع أشكال هو أن هناك اختالف جزئي  تت :وما ميكن اإلشارة إليه     

التمييز العنصري عن غريها من االتفاقيات األخرى؛ حيث تقوم هيئة التوفيق فيها بطرح التوصيات 

لتقوم كل من . مث يقوم رئيس اللجنة بإ�اء تقرير اهليئة للدولتني ،اليت تراها مالئمة حلل النزاع حال وديا

أو عدم قبول تقرير اهليئة، وبناء عليه يقوم رئيس اللجنة بإ�اء  الدولتني يف غضون ثالثة أشهر بقبول

  .6تقرير اهليئة وموقف الدولتني املعنيتني إىل كافة الدول األطراف

                                                             
  .الخ...حقوق المدنیة والسیاسیةح من العھد الدولیة لل/41/1ح من اتفاقیة مناھضة التعذیب، والمادة/20/1یمكن الرجوع للمادة  1
2

  .105،ص1999. 1جابر إبراھیم الراوي ، حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة، دار وائل للنشر، عمان، ط 
3

علن في أي حین، بمقتضى أحكام ھذه لكل دولة طرف في ھذا العھد أن ت:"من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ 41/1تنص المادة 
ي المادة، أنھا تعترف باختصاص اللجنة في استالم ودراسة بالغات تنطوي على إدعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى ال تفي بالتزاماتھا، الت

ن دولة طرف أصدرت إعالنا تعترف یرتبھا علیھا ھذا العھد، وال یجوز استالم ودراسة البالغات المقدمة بموجب ھذه المادة ، إال إذا صدرت ع
  ...".فیھ ، في ما یخصھا، باختصاص اللجنة

4
  .103صالح محمد محمود بدر، مرجع سابق ، ص 
5

  .531عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
6

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 13المادة  
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كالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واتفاقية مناهضة   - وإذا مل يكن يف االتفاقيات األخرى      

نشر التقرير الذي تعده هيئة التوفيق، فإن اتفاقية القضاء على ما يشري إىل إمكانية  - التعذيب وغريها

  .التمييز العنصري تسمح بنشر هذا التقرير

واجلدير بالذكر فإن نظام شكاوى الدول وعلى الرغم من كونه يعد خطوة من اخلطوات اهلامة       

ة بالرقابة يف إطار نظام كآلية للرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، إال أن دور اللجان املعني

إذ ينحصر دورها يف السعي إىل حماولة إجياد تسوية ودية للنزاع  ؛الشكاوى هذا يبقى حمدودا للغاية

حمل النظر، مث إعداد تقرير يتضمن عرض موجز للوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه، ويف حال عدم 

عرض موجز للوقائع ووجهات نظر  التوصل إىل مثل هذا احلل، اقتصرت اللجنة يف تقريرها على

نه وفضال عن حمدودية دور اللجان إومن جهة ثانية ف. وإبالغهما �ذا التقرير ،الدولتني املعنيتني

الرقابية واملهام املوكلة إليها يف إطار نظام الشكاوى، فإن هذا النظام يتسم من جهة أخرى بالطابع 

والظاهر أن الدول ال حتبذ وال متيل الستخدام هذا  ،1النظري، ومل جند له جوانب تطبيقية حىت اآلن

  .2النوع من الشكاوى فيما بينها، حىت وإن كان الشخص الذي انتهكت حقوقه من رعاياها

  إجراءات تقديم وفحص شكاوى األفراد: المطلب الثاني

التظلمـــات أو مـــا ميكـــن اإلشـــارة إليـــه ابتـــداء، هـــو أن نظـــام شـــكاوى األفـــراد أو مـــا يســـمى بنظـــام      

الـــدعاوى الفرديـــة أو البالغـــات، والـــذي يعـــد مــــن أهـــم الوســـائل واآلليـــات املعتمـــدة يف محايـــة حقــــوق 

إبرامهــا يف  اإلنســان، فإنــه وعلــى خــالف نظــام التقــارير مل يــرد يف كــل اتفاقيــات حقــوق اإلنســان الــيت مت

علـــى هـــذا اإلجـــراء بعـــض االتفاقيـــات فقـــط،  كاالتفاقيـــة يف البدايـــة نصـــت فقـــد  إطـــار األمـــم املتحـــدة،

، واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب يف املـادة 14الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـري يف املـادة 

  .بعد ذلك الحقةقد مت السماح بإعمال هذا اإلجراء مبوجب برتوكوالت إال أنه  ،، وغريها22

جـاء فقـد ، ذا�ـا االتفاقيـاتبعـض  وكمـا نصـت علـى إعمالـه لفرديـةنظـام الشـكاوى ا ومن مثة فإن     

بروتوكوالت خاصة ملحقة �ذه االتفاقيـات، كمـا هـو الشـأن مـع الربوتوكـول األول  أيضا النص عليه يف

امللحـــق بالعهـــد الـــدويل للحقـــوق املدنيـــة والسياســـية، والربوتوكـــول امللحـــق باتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع 

ــــز ضــــد ا ، والربوتوكــــول امللحــــق بالعهــــد الــــدويل للحقــــوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة ملــــرأةأشــــكال التميي

  .ا الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفلكذوالثقافية، و 

                                                             
  .152 -151التفاقیات حقوق اإلنسان ، مرجع سابق، صإبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي  1
2 

  159لمى عبد الباقي محمد الغزاوي مرجع سابق، ص
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ومــن جهــة أخــرى وعلــى شــاكلة نظــام شــكاوى الــدول، فــإن نظــام الشــكاوى الفرديــة يعــد نظامـــا      

ولـة املعنيـة الطـرف وقبوهلـا �ـذا االختصـاص، فـال ميكـن اختياريا، إذ يتوقف استخدامه على اعـرتاف الد

إال علـــى الــــدول الـــيت ترتضـــيه وتقبـــل بـــه، ووفقــــا للشـــروط الـــيت حـــددها منصــــوص  هـــذا النظـــام تطبيـــق

  .االتفاقية

كمــا أن آليــات تقــدمي الشــكاوى قــد جــاءت يف صــورة جتعلهــا غــري معقــدة، حيــث ميكــن للشــخص       

أو حـىت ملمـا بالعبـارات القانونيـة والتقنيـة  ،علـى املـرء أن يكـون حماميـاالعادي الوصول إليها، فال يتعني 

لكـي يقــدم شــكوى أمــام اهليئــات املعنيــة، بــل أن املقصـود مــن هــذا النظــام أن يكــون نظامــا بســيطا قــدر 

مــع اإلشــارة إىل أن هنــاك . متكينــا ملــن انتهكــت حقــوقهم بالتقــدم للجــان املعنيــة بشــكاواهم ؛1اإلمكــان

تشــا�ا كبــريا يف آليــات تقــدمي الشــكاوى مــن حيــث تصــميمها وعملهــا، علــى الــرغم مــن وجــود بعــض 

  . االختالفات اإلجرائية البسيطة

نتطـــرق يف الفـــرع األول وســـنعرض إلجـــراءات تقـــدمي وفحـــص الشـــكاوى الفرديـــة يف ثالثـــة فـــروع،      

لشروط قبول الشـكاوى الفرديـة، أمـا الفـرع الثـاين فنتطـرق فيـه إلجـراءات النظـر يف الشـكاوى، علـى أن 

  . خنصص الفرع الثالث للقرارات الصادرة عن اللجنة وكيفية متابعه تنفيذها

  شروط قبول الشكاوى الفردية: الفرع األول

يت تعمـل بنظـام شـكاوى األفـراد علـى وجـوب تـوافر شـروط لقد نصت اتفاقيات حقوق اإلنسان الـ     

معينـــة يف الشـــكوى املقدمــــة حـــىت تكــــون حمـــل قبــــول لـــدى اجلهـــاز املعــــين بالرقابـــة، ليقــــوم بـــالنظر فيهــــا 

وباســتقراء منصــوص االتفاقيــات أو مــا حلقهــا مــن بروتوكــوالت تتعلــق بنظــام الشــكاوى فإنــه . وفحصــها

  :ميكن تلخيص هذه الشروط يف

  الشكوى من ذي صفة تقدم أن: أوال

، سواء أكـان الشـخص للجنة املعنية بالرقابة ونعين بذي الصفة هنا هو من حيق له تقدمي الشكوى     

 -ذاتـــه كمـــا حتـــدده بعـــض مـــن اتفاقيـــات حقـــوق اإلنســـان كالعهـــد الـــدويل للحقـــوق املدنيـــة والسياســـية 

أو كــان مقـدم الشـكوى متصــرف  ،2هـدمـن الربوتوكـول األول امللحــق �ـذا الع 01مبوجـب املــادة  -مـثال

بالنيابة عنه، سواء حبصوله على إذن مناسب، أو لديه مـا يـربر ذلـك بـدون اإلذن، كمـا هـو الشـأن مـع 

بعــــض اتفاقيــــات حقــــوق اإلنســــان األخــــرى، فضــــال علــــى أن اتفاقيــــات أخــــرى تســــمح بتقــــدمي هـــــذه 

                                                             
 .3، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 1
2

رفا في ھذا تعترف كل دولة طرف في العھد، تصبح ط: " على أنھ األول الملحق بھذا العھداالختیاري من البروتوكول  01المادة  تنص 
ایا أي البروتوكول، باختصاص اللجنة في استالم ونظر الرسائل المقدمة من األفراد الداخلین في والیة تلك الدولة الطرف، والذین یدعون أنھم ضح

  ..."انتھاك من جانبھا ألي حق من الحقوق المقررة في العھد
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اء علـــى مجيـــع أشـــكال كمـــا هـــو الشـــأن مـــع اتفاقيـــة القضـــ  ،الشـــكاوى مـــن  منظمـــات وكيانـــات أخـــرى

  . 1التمييز ضد املرأة

وبـالرجوع إىل املـادة األوىل مــن الربوتوكـول االختيــاري األول امللحـق بالعهـد الــدويل للحقـوق املدنيــة      

والسياسية جنده حيصر األمر يف قبول الرسائل املقدمة من األفراد الداخلني يف والية تلك الدولة الطرف 

  .أي انتهاك من جانبها ألي حق من احلقوق املقررة يف العهد والذين يدعون أ�م ضحايا

ووفقـــا ملـــا ســـبقت اإلشـــارة إليـــه فـــإن هـــذا الربوتوكـــول يقصـــر احلـــق يف تقـــدمي هـــذه الشـــكاوى علـــى      

األفراد، وال جيوز لغريهم التقدم بشكوى للجنة، وأي كيـان آخـر أو منظمـة أو غريهـا ال حيـق لـه التقـدم 

ان ذلــك دفاعــا عــن حــق خــاص �ــا، أو كــان خاصــا بــأفراد آخــرين، وهــذا مــا �ــذه الشــكوى، ســواء أكــ

أكدته اللجنة يف كثري من الشكاوى املعروضة عليها، فقد قامـت جمموعـة مـن اجلمعيـات غـري احلكوميـة 

املعنيــة بالــدفاع عــن املعــوقني لتقــدمي شــكوى للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان ضــد إيطاليــا، جــاء فيهــا أن 

فســهم معــوقني أو أبــاء ملعــوقني، وذكــروا يف البدايــة أ�ــم يتقــدمون بالشــكوى نيابــة عــن الشــاكني هــم أن

جمموعــة اجلمعيــات، وأضــافوا الحقــا أ�ــم يتقــدمون كــذلك بالشــكوى عــن أنفســهم، فجــاء قــرار اللجنــة 

مــــن الربوتوكـــول االختيــــاري ، فــــإن احلــــق يف تقــــدمي  1وفقــــا للمــــادة : تعليقـــا علــــى هــــذه الشــــكوى بأنـــه

الشــكوى مقصــور علــى األفــراد، وبالتــايل فــإن الشــق مــن الشــكوى املقــدم يف البدايــة مــن ممثلــي جمموعــة 

  .2اجلمعيات غري مقبول لعدم توافر الصفة الشخصية

تقـــدمي و�ـــذا اخلصـــوص فـــإن االتفاقيـــة الدوليـــة ملناهضـــة التعـــذيب قـــد قصـــرت هـــي األخـــرى حـــق      

مـــن  اتفاقيـــة مناهضـــة  22الشــكوى علـــى األفـــراد أو مـــن ينــوب عـــنهم مـــن األفـــراد، فقــد ورد يف املـــادة 

جيوز ألي دولة طرف يف هذه االتفاقيـة، أن تعلـن يف أي وقـت أ�ـا تعـرتف مبقتضـى :" التعذيب من أنه

أفــراد خيضــعون  هــذه املــادة باختصــاص اللجنــة يف تســلم ودراســة بالغــات واردة مــن أفــراد أو نيابــة عــن

وهـو األمـر ذاتـه . 3..."لواليتها القانونية ويدعون أ�م ضـحايا النتهـاك دولـة طـرف يف أحكـام االتفاقيـة
                                                             

1
یجوز أن تقدم الرسائل من قبل، أو نیابة عن  أفراد أو :" لتمییز ضد المرأة بأنھالملحق باتفاقیة القضاء على  االبروتوكول  من 2تنص المادة  

یثما مجموعات أفراد خاضعین لوالیة تلك الدولة الطرف ویدعون أنھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف ألي من الحقوق المحددة في االتفاقیة، وح
لك بموافقتھم، إال إذا استطاع كاتب الرسالة أن یبرر تصرفھ نیابة عنھم دون الحصول تقدم رسالة نیابة عن أفراد، أو مجموعات أفراد، یكون ذ

  ". على تلك الموافقة
2

  .405 - 404عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
التعذیب ، من السید  من اتفاقیة مناھضة 22المقدم إلى لجنة مناھضة التعذیب بموجب المادة   107/1998ومثال ذلك ما جاء في البالغ رقم   - 3
ولكن طلبھ ُرفض، . ، ویعیش حالیاً في سویسرا حیث قدم طلب حق اللجوء1972، وھو مواطن تركي من أصل كردي، مولود في عام .م. ك

جنة بنظر ھذه وقد قامت الل. من االتفاقیة 3ویؤكد أن إكراھھ على العودة إلى تركیا سیشكل انتھاكاً من جانب سویسرا للمادة . ویواجھ خطر الطرد
 13أن الدولة الطرف في رسالتھا المؤرخة :الشكوى آخذة في اعتبارھا جمیع المعلومات التي وافاھا بھا مقدم البالغ والدولة الطرف، إذ الحظت

لوب بموجب المقدمة إلى اللجنة، لم تعترض في مالحظاتھا بشأن مقبولیة البالغ ، وقد تحققت اللجنة بنفسھا، على النحو المط 1998أغسطس 
من االتفاقیة من أن المسألة نفسھا لم ُتبحث ولیست قید البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات  22من المادة  5من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعیة 

وترى . على المقبولةوتالحظ اللجنة أیضاً أنھ تم استنفاد جمیع سبل االنتصاف المحلیة وأن الدولة الطرف لم تعترض . التحقیق أو التسویة الدولیة
فإن اللجنة تباشر النظر في ھذا  مالحظات بشأن موضوع البالغ، -وبما أن كالً من الدولة الطرف وصاحب البالغ قدما . بالتالي أن البالغ مقبول

  06/12/2012: تاریخ التحمیل http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat107.html-. ع الموضو



197 
 

مـــن هـــذه  77مــع اتفاقيـــة محايـــة حقـــوق مجيـــع العمـــال املهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم ، حيـــث ورد يف املـــادة 

ن يف أي وقـت مبوجـب هـذه املــادة جيـوز ألي دولــة طـرف يف هـذه االتفاقيـة، أن تعلــ:" االتفاقيـة مـن أنـه

أ�ــا تعــرتف باختصــاص اللجنــة يف تلقــي ودراســة الرســائل الــواردة مــن أفــراد أو نيابــة عــن أفــراد خيضــعون 

لواليتها ويدعون أن حقوقهم الفردية املقررة مبوجب أحكام هذه االتفاقية قد تعرضت النتهاك من قبـل 

  ...".تلك الدولة الطرف

إىل أن اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــري قــد أعطــت جلنــة كمــا ميكــن أن نشــري       

القضـــاء علـــى التمييـــز احلـــق يف اســـتالم ودراســـة الرســـائل املقدمـــة مـــن األفـــراد أو مـــن مجاعـــات األفـــراد 

الداخلني يف والية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أ�م ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حـق مـن 

  . 1ملقررة يف هذه االتفاقيةهذه احلقوق ا

مـن الربوتوكـول االختيـاري الثالـث امللحـق باتفاقيـة  5/1وهو األمـر نفسـه الـذي أشـارت إليـه املـادة      

ـــه املـــادة 2حقـــوق الطفـــل مـــن الربوتوكـــول امللحـــق باتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع  2، وكـــذا مـــا نصـــت علي

  .3أشكال التمييز ضد املرأة

املقــدم إىل جلنـة القضـاء علــى التمييـز ضـد املــرأة يف  5/2005ومثـال ذلـك مـا جــاء يف الـبالغ رقـم      

، واملقدمـة مـن مركـز فيينـا للتـدخل ضـد العنـف العـائلي ورابطـة حصـول 2007دور�ا التاسـعة والثالثـني 

وبعـد نظـر اللجنـة . مسـا، ضـد دولـة الن)أبنـاء املتوفـاة(باسم حاقان وهاندان وغويلو  4املرأة على العدالة

، ومل تعـرتض علـى كـون الـبالغ 5قررت مقبوليـة هـذا الـبالغ ،27/01/2007:يف مقبولية البالغ بتاريخ

  .مقدم من منظمتني نيابة عن الضحية

فالقاعــدة العامــة إذن يف تقــدمي الشــكاوى يكــون مــن شــخص ذي صــفة، أي مــن الضــحية أو مــن      

أن تقبـل الشـكوى مـن شـخص آخـر يـربر أهليتـه للتصـرف نيابـة عـن  ميثله قانونا، واسـتثناء ميكـن للجنـة

أنه معتقل أو  -مثال -الضحية، إن كان هذا األخري ليس مبقدوره تقدمي الشكوى بنفسه، كما لو ثبت

يف فقر�ـــا ب مـــن النظـــام  96املـــادة بالـــذات وهـــو مـــا نصـــت عليـــه . 6غـــري مصـــرح لـــه االتصـــال بـــالغري

                                                             
1

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 14/1ُینظر المادة 
یجوز أن تقدم البالغات من قبل أو نیابة عن، :" من البروتوكول االختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل من أنھ 5/1لقد ورد في المادة  2

  ...".مجموعة أفراد یخضعون لوالیة دولة طرف ویدعون أنھم ضحایا النتھاك الدولة الطرفأفراد أو 
3

یجوز من أن تقدم الرسائل من قبل، أو نیابة عن، أفراد أو :" من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من أنھ 2تشیر المادة   
نھم ضحایا انتھاك تلك الدولة الطرف ألي من الحقوق المحددة في االتفاقیة، وحیثما تقدم مجموعات أفراد خاضعین لوالیة دولة طرف ویدعون أ

ى تلك رسالة نیابة عن أفراد أو مجموعات أفراد، یكون ذلك بموافقتھم، إال إذا استطاع كاتب الرسالة أن یبرر تصرفھ نیابة عنھم دون الحصول عل
  ".الموافقة 

ساء لإلشارة فإن مركز فیینا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول المرأة على العدالة ھما منظمتان في النمسا تعمالن على حمایة ودعم الن 4
  . من ضحایا العنف القائم على أساس الجنس

5
  CEDAW/c/39/d/5/2005. أة، من لجنة القضاء على التمییز ضد المر2007/، أوت39في الدورة  5/2005أراء بشأن البالغ رقم  
6

 .407عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
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ينبغـي عـادة أن يقـوم الفـرد شخصـيا أو ممثـل ذلـك "... : اإلنسان من أنهالداخلي للجنة املعنية حبقوق 

الفرد بتقدمي البالغ؛ إال أنه جيوز قبول البالغ املقدم نيابة عن شخص يـدعي أنـه ضـحية عنـدما يتضـح 

  .1."أن ذلك الشخص غري قادر على تقدمي البالغ بنفسه

ضــد  )G.N( ســيدة ال مـن املعنيــة حبقـوق اإلنســانإىل اللجنــة املقدمـة لشــكوى لذلك نشـري لــ ثـيالمتو      

، وذكــرت أ�ــا تتصــرف نيابــة عــن الضــحية أل�ــا صــديقة لعائلتــه، ) C.B.D(األرغــواي، نيابــة عــن الســيد

وهــي تعمــل بنــاء علــى طلــب أســرته، وقامــت بتزويــد اللجنــة باســم وعنــوان زوجــة الضــحية لســؤاهلا عــن 

ال قامـت زوجـة الضـحية بتأكيـد قـول الشـاكية، وبنـاء وفعـ. مـربرات قيامهـا بالتصـرف نيابـة عـن الضـحية

  .2على ذلك قررت اللجنة قبول الشكوى على أساس أن الشاكية قد بررت تصرفها نيابة عن الضحية

مــن النظــام الــداخلي للجنــة القضــاء  91وقــد أشــري إىل هــذا املعــىن بوضــوح يف الفقــرة ب مــن املــادة      

تثناء قبــول النظــر يف الــبالغ املقــدم مــن أشــخاص آخــرين نيابــة والــيت جــوزت اســ ،علــى التمييــز العنصــري

عندما يكون هذا األخري غري قـادر علـى تقـدمي الـبالغ بنفسـه، مـع ضـرورة تربيـر صـاحب  ،عن الضحية

  .3البالغ تصرفه هذا

كما أنه ويف حال تقدمي الشكوى مـن شـخص آخـر غـري الضـحية، يكـون للجنـة السـلطة التقديريـة       

وف وتقــدير األســباب الــيت تــربر هلــذا الشــخص تقــدمي الشــكوى نيابــة عــن الشــخص الــذي يف وزن الظــر 

ضـــد األرغـــواي إىل ) Massera(ففـــي شـــكوى قُـــدِّمت مـــن ســـيدة تـــدعى. تعرضـــت حقوقـــه لالنتهـــاك

اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان، ذكــرت الشــاكية أ�ــا تقــدم الشــكوى بامسهــا ونيابــة عــن كــل مــن زوجهــا 

هــا، فقبلــت اللجنــة الشــكوى واعتــربت الــروابط األســرية وثيقــة الصــلة كافيــة لتربيــر وأمهــا وكــذلك زوج أم

  .4تصرف مقدمة الشكوى نيابة عن الضحايا اآلخرين

مــن النظــام الــداخلي التفاقيــة مناهضــة التعــذيب يف  107ولعــل ذلــك مــا تشــري إليــه بوضــوح املــادة      

كـون الشـكوى مقدمـة مـن الفـرد نفسـه، أو أقربائـه ينبغـي أن ت:"...واليت جاء فيها من أنه -أ  -فقر�ا 

أو ممثلني معينني، أو أن يقدمها آخرون نيابة عن شخص يدعي أنه ضحية، عندما يتضح أن الضـحية 

  ".غري قادر على تقدمي الشكوى بنفسه، وعند االقتضاء، يقدم بذلك تفويضا إىل اللجنة

                                                             
1

ز تسجیل الشكوى  98/2كما أن المادة   إذا لم تقدم خطیا من الشخص المدعي :" في فقرتھا ج من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب ال تجوِّ
  ".ممثل مزود بتفویض خطي مناسب أنھ ضحیة أو من أقارب الشخص المدعي أنھ ضحیة نیابة عنھ أو من

  .. HRC Selected Décisions; vol 2,p9 -13/1982: رقم:عن الشكوى .408عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2
3

ة عامة ، وكقاعد" ... ب من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري من أن اللجنة تتحقق من شروط قبول البالغ /91ورد في المادة  
قبل یجب أن یكون البالغ مقدما من الفرد نفسھ، أو من أقاربھ أو من أشخاص یختارھم لتمثیلھ؛ على أنھ یجوز للجنة في حاالت استثنائیة، أن ت
ندما النظر في بالغ مقدم من  أشخاص آخرین نیابة عن شخص یدعي أنھ ضحیة عندما یتضح أن الضحیة غیر قادر على تقدیم البالغ بنفسھ، وع

  .".یبرر صاحب البالغ تصرفھ نیابة عن الضحیة
4

  .409 -408عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
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قـدمي البالغـات نيابـة عـن أشـخاص حـىت ولـو  وكما سبق ذكره فهناك من االتفاقيـات مـن تسـمح بت     

كانت من منظمات أو كيانات أخرى، بشرط تقدمي التربيـر عـن تصـرفهم هـذا، ومثـال ذلـك مـا ورد يف 

  :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة واليت جاء فيها من أنه 68املادة 

ات األفـــراد الـــذين يـــدعون أ�ـــم وقعـــوا ضـــحايا جيـــوز تقـــدمي البالغـــات مـــن قبـــل األفـــراد أو جمموعـــ -1

النتهاكـات للحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقيـة، أو مــن قبــل ممثلــيهم املعينـني، أو مــن قبــل أشــخاص 

  .آخرين بالنيابة عن الضحايا املدعني ومبوافقة هؤالء الضحايا

ا يكـــون مبقـــدور مقـــدم جيـــوز تقـــدمي الـــبالغ بالنيابـــة عـــن الضـــحية املزعومـــة، وبـــدون موافقتهـــا عنـــدم -2

  .الرسالة تربير هذا العمل

مــن هــذه املــادة، جيــب أن يقــدم تربيــرا   2عنــدما يســعى مقــدم الــبالغ إىل تقــدمي بالغــه وفقــا للفقــرة -3

  "كتابيا بذلك

املقدمة إىل جلنة مناهضة التعذيب  17/2008 :و�ذا اخلصوص ميكن اإلشارة إىل الشكوى رقم     

مركز احلقوق اإلجنابية، ومكتب الدعوة حلقوق اإلنسان،  :من ماريا دي لوردي دا سيلفا بيمنتل وميثلها

، 2007/ 11/ 30 :ضد الربازيل بتاريخ )متوفاة( نيابة عن الضحية ألني دا سيلفا بيمنتل تيكسريا

تيفاء مجيع معايري املقبولية ومن بينها صفة مقدم حيث أعلنت اللجنة قبول البالغ بعدما رأت اس

  .1البالغ

  .أو في االتفاقية والبروتوكول معا/دولة طرف في االتفاقيةالشكوى مقدمة ضد أن تكون :ثانيا

كأصل عام يف اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت تتخذ نظام الشكاوى الفردية كآلية للتطبيق الدويل       

-تشرتط لقبول البالغات أن تكون الدولة املشكو ضدها طرفا يف االتفاقيةعلى تنفيذ أحكامها، أ�ا 

أو االتفاقية والربوتوكول معا يف  - اليت تنص على نظام الشكاوى الفردية يف أحكام االتفاقية ذا�ا 

  .حال ما إذا كان النص على ذلك يف بروتوكول ملحق باالتفاقية

لرسائل من أفراد ضد دولة ليست طرفا يف الربوتوكول، ولو  قبول االرقابية أي أنه ال حيق للجنة      

كانت طرفا يف العهد أو االتفاقية، فقد نصت املادة األوىل من الربوتوكول االختياري األول امللحق 

ال جيوز للجنة استالم أية رسالة تتعلق بأية "... :بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية على أنه

وهو ما مت النص عليه يف الربوتوكول امللحق ". ، ال تكون طرفا يف هذا الربوتوكولدولة طرف يف العهد

على  من هذه االتفاقية 3باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، حيث ورد يف املادة 

                                                             
1

 ،2001جویلیة  39، طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة 17/2008:مستند لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البالغ رقم 
CEDAW/C/49/D/17/2008.  
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 ال تتسلم اللجنة أية رسالة، إذا كانت تتعلق بدولة طرف يف االتفاقية ليست طرفا يف هذا:"...أنه

  .1"الربوتوكول

أو ما حلقها من بروتوكوالت،  ،كما يُفهم هذا الشرط من مضمون كل اتفاقيات حقوق اإلنسان      

ألية دولة :" من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من أنه 14فقد ورد يف املادة 

الرسائل املقدمة من أفراد طرف أن تعلن يف أي حني أ�ا تعرتف باختصاص اللجنة يف استالم ودراسة 

وال جيوز للجنة قبول استالم أية ....أو من مجاعات األفراد الداخلني يف والية هذه الدولة الطرف

ومنه يتبني من مفهوم هذه النصوص أن . 2"رسالة تتعلق بأية دولة طرف مل تصدر مثل هذا اإلعالن

  .الدولة املشكو ضدها البد وأن تكون طرفا يف االتفاقية

كما يشرتط أن يكون الفرد أو جمموعة األفراد مقدمو البالغ خاضعني لوالية الدولة الطرف، وال       

ومبعىن . يقتصر األمر يف ذلك على الوالية اإلقليمية فقط، بل يشمل أيضا الوالية الشخصية للدولة

، مؤداه آخر، فإن ضابط انعقاد االختصاص للجان للنظر يف تبليغات األفراد، هو ضابط إقليمي

خضوع الفرد الختصاص الدولة الطرف إقليميا بصرف النظر عن جنسية الفرد، أو ضابط شخصي 

  .3أساسه جنسية الفرد مقدم التبليغ، إن كان يقيم خارج إقليم دولته

   أن تصدر الدولة الطرف إعالنا تعترف فيه صراحة بقبول تقديم الشكاوى ضدها :ثالثا

 إن كل اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت نصت على نظام الشكاوى الفردية كآلية للتطبيق الدويل     

ضمنته شرط اإلعالن املسبق الصريح من الدولة الطرف املعنية بقبول استالم الرسائل والبالغات من 

من اتفاقية  14 املادة اللجان املعنية بالرقابة على تطبيق هذه االتفاقيات، فقد ورد يف الفقرة الثانية من

ال جيوز للجنة قبول استالم أية رسالة تتعلق بأية :" القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري من أنه

وهو األمر ذاته مع اتفاقية مناهضة التعذيب الذي ورد يف . 4"دولة طرف مل تصدر مثل هذا اإلعالن

لم أي بالغ إذا كان يتصل بدولة طرف يف ال جيوز للجنة أن تتس:" من أنه 22من املادة  2فقر�ا 

                                                             
ال یجوز للجنة تسلم أي :" 2/2ى ھكذا شرط في البروتوكول الملحق باتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادةوقد جاء النص بوضوح عل 1

  ".بالغ یتعلق بأي دولة طرف في االتفاقیة ال تكون طرفا في ھذا البروتوكول
2

ز ألي دولة طرف في ھذه االتفاقیة، أن تعلن في أي یجو:" منھا بأنھ 22وبنفس المعنى ذاتھ نصت اتفاقیة مناھضة التعذیب، حیث جاء في المادة 
نیة وقت أنھا تعترف بمقتضى ھذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بالغات واردة من أفراد أو نیابة عن أفراد یخضعون لوالیتھا القانو

ي بالغ إذا كان یتصل بدولة طرف في االتفاقیة لم تصدر ویدعون أنھم ضحایا النتھاك دولة طرف في أحكام االتفاقیة، وال یجوز للجنة أن تستلم أ
  "مثل ھذا اإلعالن

یجوز ألي دولة طرف في ھذه :" منھا على أنھ 77اما اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم ، فقد ورد في المادة      
اص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الواردة من أفراد أو نیابة عن أفراد االتفاقیة، أن تعلن في أي وقت بموجب ھذه المادة أنھا تعترف باختص

ى یخضعون لوالیتھا ویدعون أن حقوقھم الفردیة المقررة بموجب أحكام ھذه االتفاقیة قد تعرضت النتھاك من قیل تلك الدولة الطرف، وال تتلق
  ."اللجنة أیة رسالة إذا كانت تتصل بدولة طرف لم تصدر ھذا اإلعالن

  .265محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص 3
أن البالغ :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري من أن اللجنة أو فریقھا العامل ال بد من أن تتحقق من  91/2ورد في المادة 4

من  14ولة طرف، تعترف باختصاص اللجنة بموجب المادة لیس مجھول المصدر وأنھ صادر من قرد أو مجموعة أفراد یخضعون لوالیة د
  ". االتفاقیة
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من اتفاقية محاية مجيع  77، كما جند ذلك أيضا يف املادة "االتفاقية مل تصدر مثل هذا اإلعالن

ال تتلقى اللجنة أية رسالة إذا كانت تتصل :" العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واليت جاء فيها بأنه

  ".بدولة طرف مل تصدر هذا اإلعالن

وللتوضيح فإن مسألة االعرتاف هذه ضرورية والزمة، وهي إما أن تكون بإصدار إعالن صريح      

 77 كما هو الشأن مثال مع منصوص املادة  -من الدولة الطرف مبوجب املادة ذات الصلة يف املعاهدة

ياري املتصل من اتفاقية محاية مجيع العمال املهاجرين املذكور أعاله، أو بقبوهلا الربوتوكول االخت

  .، كما هو األمر مع الربوتوكول األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية1باملسألة ذا�ا

ويتضح مما سبق أن التجاء الفرد يف تقدمي شكواه للجهة املعنية بالرقابة إمنا يتوقف على مسألة       

وهو األمر الذي يشكل  أحد العوائق  ؛الفرد اليت ينتمي هلا هذا ،االعرتاف من الدولة الطرف املعنية

و�ذا اخلصوص يرى األستاذ إبراهيم حممد العناين أنه قد تبني . يف طريق الضحايا منتهكي احلقوق

علميا أن هذا الشرط قد ساهم بشكل كبري يف إضعاف التجاء األفراد مباشرة إىل اجلهات املعنية 

  . 2ض الدول اليت يتبعو�ابعبالرقابة، نتيجة لعدم قبول هذا األمر من 

  أن تتعلق الشكوى بانتهاك حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في االتفاقيات:رابعا

ومفاد ذلك أن تكون الشكوى املقدمة إىل اللجنة املعنية بالرقابة تتعلق أساسا حبق أو أكثر من      

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد احلقوق اليت حتميها االتفاقية، فقد أوضحت املادة األوىل من 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية بأحقية األفراد الذين يدعون أ�م ضحايا ألي انتهاك وألي حق من 

  . احلقوق املقررة يف العهد بتقدمي رسائلهم إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

احملتج �ا، وأن يكون االنتهاك املزعوم أن تتفق الشكوى املقدمة وأحكام االتفاقية  كما ينبغي     

  .3متصال بالفعل الذي حتميه االتفاقية

وتشرتط اللجنة املختصة عادة أن تكون اإلدعاءات اليت تضمنتها الشكوى متعلقة بشخص قد      

وهذا ما أكدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف . أو أن هذا الضرر وشيك احلدوث، أضري فعليا

وآخرين ضد هولنداـ فقد ادعى مقدموها أن ما  )W.E( املقدمة إليها من  429/1990الشكوى رقم 

تقوم به هولندا من استعدادات لنشر صواريخ كروز ووجود أسلحة نووية أخرى يشكل انتهاكا 

وقد . 4من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية اليت حتمي احلق يف احلياة 6ملادة حلقوقهم مبوجب ا
                                                             

1
  .32، نظام معاھدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، ص30صحیفة الوقائع رقم  
  .55، ص1993سنة  16إبراھیم محمد العناني، حق اإلنسان في اللجوء الدولي لحمایة حقوقھ، مجلة الدبلوماسي، السعودیة، العدد 2
  .9، إجراءات الشكوى، ، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 3
4

الحق في الحیاة حق مالزم لكل إنسان، وعلى القانون أن یحمي ھذا الحق، :" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على 6/1تنص المادة  
  ".وال یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا
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بأن حق األفراد يف تقدمي بالغ للجنة، مل يوضع بقصد فتح باب : علقت اللجنة على هذه الشكوى

صت إىل أنه لكي يدعي شخص ما أنه لُ مناقشة عامة بشان مسائل تتعلق بالسياسة العامة، وخَ 

فعال أو تقصريا صدر من دولة طرف قد أثر بالفعل  اك حق حيميه العهد، عليه أن يبني أنَّ ضحية انته

تأثريا ضارا على متتعه بذلك احلق، أو أن هذا الضرر على وشك الوقوع، وبالتايل فإن نشر األسلحة 

يف  النووية يف هولندا يف هذه الفرتة مل يضع مقدمي الشكوى يف موقف جيعلهم ضحايا انتهاك احلق

 1وبناء على ذلك فالشكوى غري مقبولة وفقا للمادة . احلياة، أو أن هذا االنتهاك على وشك الوقوع

  .1من الربوتوكول

  استنفاذ جميع طرق التظلم الداخلية :خامسا

من املبادئ والشروط األساسية اليت حتكم مقبولية الشكوى، مبدأ استنفاذ مجيع سبل االنتصاف      

سمى باستنفاذ مجيع طرق التظلم الداخلية، حيث يكون لزاما على من يريد تقدمي احمللية، أو ما ي

شكواه إىل اللجنة أن يكون قد استنفذ هذا الطريق يف دولته، ويتضمن ذلك عادة متابعة الشكوى 

وعلى الرغم مما قد يتبادر إىل األذهان من وجود شكوك حول فعالية . من خالل نظام احملاكم احمللية

  .2جراء، فإنه ال يعفي يف رأي اللجان من ضرورة الوفاء �ذا الشرطهذا اإل

وبالرجوع إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت تعمل بنظام الشكاوى كآلية للرقابة على تطبيق      

من الربوتوكول امللحق بالعهد  2أحكامها، جندها مجيعا تشرتط هذا املبدأ، وهذا ما أشارت إليه املادة 

لألفراد الذين يدعون انتهاك أي حق من حقوقهم أن :" وق املدنية والسياسية، بأنهالدويل للحق

ب /5كما أكدت املادة . يتقدموا برسائلهم إىل اللجنة بشرط استنفاذ مجيع طرق التظلم احمللية املتاحة

حمللية كون الفرد املعين قد استنفذ مجيع طرق التظلم ا:" أيضا من نفس الربوتوكول على هذا املعىن من

وال تنطبق هذه القاعدة يف احلاالت اليت تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز احلدود . املتاحة

  ".املعقولة

 14/2وقد أكدت على هذا الشرط اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف املادة     

هو ما جاء التأكيد عليه أيضا يف من كون املدعني قد استنفذوا طرق التظلم احمللية املتوفرة، و 

، وكذا يف 3منه 4الربوتوكول امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف املادة 

                                                             
1

، الملحق 48، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 429/1990: عن الشكوى رقم. 419ص عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، 
40)A/48/40(167،ص.  

  .10، مرجع سابق، ص7، إجراءات الشكوى، صحیفة الوقائع رقم7صحیفة الوقائع رقم 2
3

ال تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد :" لمرأة بأنھمن البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد ا 41/1تنص المادة  
ن تأكدت من أن جمیع سبل االنتصاف المحلیة قد استنفذت، إال إذا استغرق تطبیق سبل االنتصاف ھذه أمدا طویال بدرجة غیر معقولة، أو كان م

  ".غیر المحتمل أن یحقق انتصافا فعال
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ب من اتفاقية محاية حقوق مجيع /77/3، واملادة 1ب من اتفاقية مناهضة التعذيب/22/5املادة 

  ...3، وغريها2العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

واحلقيقة أن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية تعد قاعدة عرفية من قواعد القانون الدويل اليت      

تقرر منذ زمن طويل، وتقوم على أنه قبل عرض القضية على حمكمة إلجراء حتقيق دويل أو تسوية 

ضاء الدويل إذ جيمع الفقه فضال عن الق.دولية، جيب استنفاذ كافة وسائل التقاضي املتاحة داخليا

على االعرتاف بوجود هذه القاعدة، واليت أقرها معهد القانون الدويل بعد العديد من املناقشات 

موضحا أنه؛ إذا ادعت دولة أن الضرر الذي حلق بأحد رعاياها سواء يف شخصه أو يف ممتلكاته قد 

ذلك تتعلق به، ال تكون ارتكب باملخالفة للقانون الدويل، فإن كل مطالبة دبلوماسية أو قضائية بعد 

مقبولة إال إذا استنفذ هذا الشخص الذي أضري سبل الطعن املتاحة يف النظام القانوين للدولة املدعى 

  .4مادامت هذه السبل كافية وفعالة ،عليها

وقاعدة استنفاذ مجيع سبل التقاضي الداخلية إمنا هي يف حقيقتها إتاحة الفرصة للدولة املدعى      

ح ومعاجلة خطئها أمام حماكمها الداخلية، قبل إثارة املسألة دوليا؛ ألنه يف عادة ما ضدها بتصحي

تكون هذه احملاكم الداخلية يف وضع أفضل يساعدها على البت يف الوقائع ويف القانون املنطبق على 

  .5حالة بعينه، ومن مثة باستطاعتها أن تقرر التعويض املالئم للضحية

، وهو ما 6ية، ال بد وأن تكون متاحة وفعالةاستنفاذ طرق الطعن الداخل وجوبكما أن قاعدة      

بواجب  القيام األجهزة املنوط �ايبقى على و  .املتعلقة �ذا الشرط املختلفة أكدته مضامني النصوص

التحقق والتأكد من أن سبل االنتصاف هذه متاحة للشخص الضحية املدعي ) اللجان (  الرقابة

  .الوعلى النحو الفع

                                                             
1

أن الفرد قد استنفذ جمیع وسائل " ما لم تتحقق من ...ذیب بأن اللجنة ال تنظر في أیة بالغاتب من اتفاقیة مناھضة التع/22/5تنص المادة 
 االنتصاف المحلیة المتاحة، وال تسري ھذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبیق وسائل االنتصاف بصورة غیر معقولة، أو في حالة عدم احتمال

  ".قیة على نحو فعالإنصاف الشخص الذي وقع ضحیة النتھاك ھذه االتفا
2

:" ما لم تتحقق من... ب من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بأن اللجنة ال تنظر في أیة رسائل/77/3ورد في المادة  
یق وسائل االنتصاف  في نظر أن الفرد قد استنفذ جمیع سبل االنتصاف المحلیة المتاحة، وال تسري ھذه القاعدة في األحوال التي یكون فیھا  تطب

  .". اللجنة، مطوال بطریقة غیر معقولة، أو من غیر المحتمل أن ینصف ھذا الفرد بشكل فعال
3

د حیث تعتبر اللجنة البالغ غیر /2نشیر ھنا إلى أن البروتوكول الملحق باتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قد أشار إلى ھذا الشرط في المادة  
وال تسري ھذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل االنتصاف قد طال أمده بصورة غیر معقولة، . لم تستنفذ  كافة وسائل االنتصاف الداخلیة:" مقبول إذا 

  ".أو كان من غیر المرجح أن یفضي إلى انتصاف فعال
لم تستنفذ جمیع سبل :" عتبر البالغ غیر مقبول عندماھـ اللجنة ت/7كما جاء في البروتوكول االختیاري الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل في المادة

وال تنطبق ھذه القاعدة في الحاالت التي یستغرق فیھا إعمال سبل االنتصاف ھذه وقتا طویال إلى حد غیر معقول، أو . االنتصاف المحلیة المتاحة
  ". كان من غیر المرجح أن یؤدي إلى جبر فعلي

ال تنظر اللجنة في :" منھ  3/1الملحق بالعھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، حیث ورد في المادةوھو األمر ذاتھ مع البروتوكول 
وال تسري ھذه القاعدة إذا استغرق تطبیق سبل االنتصاف . أي بالغ ما لم تكن قد تأكدت من أن جمیع سبل االنتصاف المحلیة المتاحة قد استنفذت

  ".جة غیر معقولةھذه أمدا طویال بدر
4

  .427 - 426عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
5

  .427المرجع نفسھ، ص 
6

  .10، مرجع سابق، ص7، إجراءات الشكوى، صحیفة الوقائع رقم7صحیفة الوقائع رقم 
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وللجنة أن تطلب من الدولة اليت تدفع بعدم جواز قبول الشكوى لعدم استنفاذ طرق الطعن      

احمللية، أن تزودها باملعلومات والتفاصيل الكافية عن سبل الطرق املتاحة أمام الشاكي ومدى فعالية 

إدعاءات  هذه الطرق يف ظروف دعوته، ويف حال تقصري الدولة فال يكون أمام اللجنة سوى طرح

  . 1نية حبقوق اإلنسان يف قرارا�اعالدولة والبدء يف نظر املوضوع، وهذا ما أكدته اللجنة امل

ضد األرغواي،  William Torres Ramiez(اليت تقدم �ا السيد 04/1977: رقم ففي الشكوى     

تفاصيل عن طرق الطعن تزودها مبعلومات و من هذه األخرية أن املعنية حبقوق اإلنسان طلبت اللجنة 

قضيته، إال أن رد الدولة جاء بوصف عام عن جتاه املتاحة أمام الشاكي ومدى فعالية هذه الطرق 

طرق الطعن احمللية، ومل حتدد أي الطرق كانت متاحة أمام الشاكي يف الظروف احمليطة حبالته، ومنه 

فية عن طرق الطعن احمللية، اليت قيل يف حالة غياب املعلومات احملددة والكا :"أنه خلصت اللجنة إىل

بأ�ا متاحة أمام الشاكي، وكذلك يف حالة غياب التفاصيل عن مدى فعالية هذه الطرق كما هي 

الشاكي مل يستنفذ طرق  نمطبقة بواسطة أرغواي، فإن اللجنة ال تستطيع أن تقبل إدعاء الدولة بأ

طلبات اللجنة، فإ�ا تنتهي إىل أن الفقرة وحيث أن الدولة أخفقت يف الرد على ...الطعن احمللية

  .3ال حتول بينها والنظر يف الشكوى من حيث املوضوع 2من الربوتوكول 5ب من املادة /2

يف النظام القانوين للدولة مجيعها املتاحة  سبل االنتصاف احملليةوالطاعن ملزم باستنفاذ مجيع      

الداخلية املتاحة تنصرف كل الطرق استنفاذ الطعون  وطرق، قبل تقدمي الشكوى املدعى عليها

  .4وفعلية فعالةأن تكون هذه الطرق  القضائية وإىل كل السبل، مع شرط

ال يسري يف حالة إطالة  احمللية املتاحة والفعالة سبل التقاضيكما ينبغي اإلشارة إىل أن استنفاذ       

حالة عدم احتمال إنصاف الشخص على حنو مدة تطبيق وسائل االنتصاف بصورة غرية معقولة، يف 

، وهذا ما جاء التأكيد عليه يف كل االتفاقيات اليت تعمل بنظام الشكاوى، نذكر من ذلك ما 5فعال

من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  4 ورد مثال يف املادة

ا مل تكن قد تأكدت من أن مجيع سبل االنتصاف احمللية قد ال تنظر اللجنة يف أي رسالة م:" من أنه

  ...".  استنفذت، إال إذا استغرق تطبيق سبل االنتصاف هذه أمدا طويال بدرجة غري معقولة

                                                             
 .428عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 1
2

وال تنطبق ھذه القاعدة في الحاالت التي . قد استنفذ جمیع طرق التظلم المحلیة المتاحةكون الفرد المعني :" ب تنص على/5/2للتذكیر فإن المادة 
  ".تستغرق فیھا إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة

3
  . HRC Selected Décisions; vol 1,p49-4/1977: عن الشكوى رقم .428عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
4

  ..265ن ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، صمحمد یوسف علوا 
5

 .50بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص 
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وقد اعتربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن البطء يف اإلجراءات واستمرارها ملدة غري معقولة      

وى املقدمة ضد دولة األرغواي، حيث مل االشكأحد ة، وهو ما طبقته يف وسائل داخلية عدمية الفعالي

توافق اللجنة على طلب الدولة الطرف مبراجعة قرار القبول، أل�ا وجدت من خالل املعلومات املقدمة 

لقد مرت :" وعلقت على ذلك قائلة ،تطبيق طرق الطعن الداخلية قد تأخر لفرتة غري معقولة نهلا أ

سنوات ونصف منذ القبض على الضحية وما زال حتت االعتقال، دون صدور حكم  أكثر من أربع

  . 1"�ائي من جهاز خمتص يفصل يف صحة اعتقاله، وعليه فال مناص من النظر يف موضوع الدعوى

أن يكون االنتهاك موضوع الشكوى قد حدث بعد نفاذ االتفاقية أو البروتوكول بالنسبة :سادسا

  للدولة المعنية

ويتعلق هذا الشرط يف أساسه بالنطاق الزمين لتطبيق أحكام االتفاقية أو الربوتوكول امللحق      

باتفاقية من االتفاقيات، ومنه وجب التأكد من كون الشكوى املقدمة، هل هي تتعلق بأحداث 

أن تنظر  وقعت قبل بدء نفاذ آلية تقدمي الشكاوى بالنسبة لدولة الشاكي أم ال؟ ألنه ليس من املعتاد

كون الشكوى يف هذه احلالة ال تقبل . اللجان يف الشكاوى اليت يعود تارخيها إىل ما قبل هذا التاريخ

  .2من الناحية القانونية بسبب زمن تقدميها

ومن الثابت أن القاعدة العامة، جتعل مجيع القواعد القانونية ال تسري بأثر رجعي، وهذا ما      

، حيث أكدت على مبدأ عدم سريان 19693لقانون معاهدات لعام  أشارت إليه اتفاقية فيينا

ما مل يظهر من املعاهدة قصد :" من هذه االتفاقية على أنه 28املعاهدة بأثر رجعي، إذ تنص املادة 

مغاير، أو يثبت ذلك بطريقة أخرى، فإن نصوص املعاهدة ال تلزم طرفا فيها يشأن أي تصرف أو 

  ".ى وجوده قبل تاريخ دخول املعاهدة دور النفاذ يف مواجهة هذا الطرفواقعة متت أو أي مركز انته

فإن القاعدة العامة أن تكون انتهاكات حقوق اإلنسان  أما خبصوص اتفاقيات حقوق اإلنسان،     

موضوع الشكوى قد وقعت بعد بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة املعنية، إال إذا كانت تلك 

  . 4اليت متت قبل تاريخ النفاذ وال يزال هلا آثار مستمرةاالنتهاكات احلاصلة 

، نتيجة ورودها املقدمة إليها الشكاوىاللجان الرقابية الكثري من رفضت  و�ذا اخلصوص فقد     

امللحق الذي يسمح بإعمال نظام الربوتوكول االتفاقية أو متضمنة وقائع حدثت قبل بدء سريان 

   .يف الدولة املعنية الشكاوى
                                                             

  .432عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1
2

  .10 -9، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 
3

  .، بمدینة فیینا23/05/1969لإلشارة فإن اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات قد صدرت بتاریخ  
4

   .250بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص 
  ..268 -267محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص : كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن لـ --
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وكمثال على ذلك فقد رفضت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بعض الشكاوى لورودها متضمنة      

نذكر من ذلك الشكوى رقم  .وقائع حدثت قبل بدء سريان الربوتوكول االختياري يف الدولة املعنية

املقدمة ضد الطوغو واليت رفضتها اللجنة على أساس أن إدعاءات صاحب الشكوى  505/1992

. ، وهو بدء سريان الربوتوكول االختياري يف الدولة املعنية30/06/1988تتصل بوقائع حدثت قبل 

يدعي فيها  املقدمة ضد اجلماهريية العربية الليبية، واليت 457/1991رقمكما رفضت أيضا شكوى 

إىل  17/04/1989د تعرض للتعذيب من جانب السلطات الليبية يف الفرتة من صاحبها أنه ق

، وقد خلصت اللجنة إىل أن الربوتوكول االختياري قد دخل حيز النفاذ يف 15/06/1989

  .1فقط، وعليه ال جيوز تطبيقه بأثر رجعي 16/08/1989اجلماهريية الليبية يف 

ت اليت متتد فيها آثار االنتهاك قيد النظر إىل فرتة يف احلاال - كما سبق ذكره-وميكن للجنة      

، أي إذا كانت االنتهاكات ال 2مشمولة بآلية تقدمي الشكاوى، أن تنظر يف مجيع ظروف الشكوى

، إىل اللجنة املعنية حبقوق )ل.ح(تقدم �ا السيد 491/1992 ففي شكوى رقم. تزال مستمرة

ة احتجاز الطاعن قد حدثت قبل بدء سريان اإلنسان ضد اسرتاليا، الحظت اللجنة أن واقع

الربوتوكول بالنسبة السرتاليا، وألن هذه الواقعة مل ترتتب عليها آثار تشكل يف حد ذا�ا انتهاكا، ألي 

. خلصت اللجنة إىل أن هذا اجلزء من الشكوى غري مقبول حبكم عنصر الزمن فقدمن أحكام العهد، 

م من حماكمة عادلة، فقد أوضحت اللجنة أنه بالرغم من أن أما فيما يتعلق بإدعاء الطاعن أنه حر 

، فإن اآلثار املرتتبة على القرارات اليت )25/12/1991(جلسات احملاكمة حدثت قبل نفاذ الربوتوكول

 -اختذ�ا احملكمة العليا ال تزال قائمة، وتبعا لذلك فإن الشكوى من حدوث انتهاك حلقوق الطاعن

  .3ال تستبعد من حيث املبدأ حبكم عنصر الزمن -لقراراتيدعي أ�ا نتجت عن هذه ا

وللتذكري فإن اختصاص اللجان من حيث الزمان متت اإلشارة إليه بوضوح يف ثنايا االتفاقيات      

الدولية وجعلته شرطا الزما لقبول الشكاوى، نذكر من ذلك مثال الربوتوكول االختياري امللحق 

و، بأن اللجنة تعترب البالغ غري /2اقة، والذي نص يف مادته باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع

مىت كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا الربوتوكول بالنسبة للدولة :"مقبول

  ".الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ

                                                             
، الملحق 51، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 505/1992: عن الشكوى رقم .437عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1

40)A/51/40(40، الملحق 47، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 457/1991: ، والشكوى رقم73،ص)A/47/40(479،ص.  
  .10، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 2
، الملحق 47لدورة ، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، ا491/1992: عن الشكوى رقم .438عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 3

40)A/47/40(489،ص.  
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القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد اتفاقية امللحق ب ذاته اليت أشار إليه الربوتوكولوهو املعىن      

، 2ز/7، وكذا كل من الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل يف املادة1هـ/4/2املرأة يف املادة 

  ...3ب/3/2والربوتوكول امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املادة

  الشكوى غير متناقضة مع أحكام االتفاقيةأن تكون : سابعا

امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية  األول املادة الثالثة من الربوتوكول االختياري لقد ورد يف     

، كما تنص "تكون منافية ألحكام العهد..." والسياسية على أنه للجنة أن ترفض قبول أية رسالة

ي امللحق باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ب من الربوتوكول االختيار /4/2املادة 

وهو ".  مىت كانت غري متفقة مع أحكام االتفاقية: " ضد املرأة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولية الرسالة

ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو الدولية ملتفاقية االما أكدت عليه 

ال يتفق مع أحكام هذه :" ، اليت اعترب�ا مبوجبه عدم قبول البالغ إذا كان22/2 يف ماد�ااملهينة 

   ".االتفاقية

وما ينبغي اإلشارة إليه هو أن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعمل بنظام الشكاوى       

املقدمة إىل األجهزة كآلية للتطبيق الدويل، كلها تؤكد على ضرورة أن تكون البالغات والشكاوى 

  .4الرقابية متوافقة متاما وأحكام هذه االتفاقيات

واحلقيقة أن هذا الشرط يشمل من االتساع والغموض الشيء الكثري، كونه يبدو مستوعبا جلميع      

الشروط املذكورة لقبول الشكاوى، حيث ميكن القول أن مجيع الشكاوى اليت رفضتها اللجان، هي 

مع مقتضيات االتفاقيات، والغموض الذي حييط �ذا الشرط، جيعل هناك صعوبة  شكاوى غري متفقة

غري مؤسسة، أو أ�ا تشمل إساءة  الوضع حد فاصل بينه وبني رفض الشكوى على أساس أ�

عدم قبول الشكوى على أساس عدم التناقض مع أحكام  أن إال ل احلق يف تقدميها،االستعم

االتفاقية، يبدو واضحا يف قضاء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، حيث أوزعته إىل اإلدعاءات املتعلقة 

                                                             
متى كانت :" ھـ من البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بأن اللجنة تعلن عدم فیول الرسالة/4/2تنص المادة 1

  ".إال إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاریخ النفاذ الوقائع موضوع الرسالة قد حدثت قبل بدء نفاذ ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة،
2

تكون الوقائع موضوع البالغ :" ز من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بأن اللجنة تعتبر البالغ غیر مقبول عندما / 7تنص المادة  
  ".استمرت ھذه الوقائع بعد تاریخ النفاذقد حدثت قبل بدء نفاذ ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنیة، إال إذا 

متى :"ب من البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولیة البالغ/3/2ورد في المادة 3
المعنیة، إال إذا استمرت ھذه الوقائع بعد تاریخ بدء  كانت الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بدء نفاذ ھذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف

  "النفاذ
4

من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم بأن اللجنة تعتبر أیة رسالة غیر مقبولة إذا  77/2وكمثال على ذلك فقد ورد في المادة 
ب من البروتوكول االختیاري الملحق بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، /2في المادةوھو ما تم التأكید علیھ ". ال تتفق مع أحكام ھذه االتفاقیة:" كانت

  ".كان منافیا ألحكام االتفاقیة:"...من أن اللجنة تعتبر البالغ غیر مقبول متى
الذي تعتبر فیھ اللجنة ج و/7وبنفس المعنى تقریبا جاء النص على ھذا الشرط في كل من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل في مادتھ 

وكذا في البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في ..." یتنافى مع أحكام االتفاقیة:" البالغ غیر مقبول عندما
  ".العھد متى كان البالغ متنافیا مع أحكام:" د والتي تجعل اللجنة تعلن عدم المقبولیة للبالغ المقدم/3/2مادتھ 
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حبق ال ينص عليه العهد، أو كان اهلدف من الشكوى استخدام اللجنة كجهة طعن على أحكام 

  .1وى تتعلق بأنشطة معادية للحقوق اليت أتى �ا العهداحملاكم الوطنية، وكذلك إن كانت الشك

إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري  املقدم 23/2002 :رقم بالغنذكر الوكمثال على ذلك      

وتدعي أ�ا  ؛مواطنة من الواليات املتحدة تقيم يف الدامنارك بصفة دائمة ، وهي)ك.ر.ك(من السيدة 

من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال  2من املادة ) د(1رك للفقرة اضحية انتهاك الدامن

ما تدعيه صاحبة البالغ من خمالفة أن ترى اللجنة ونظرا ألن  .منه 6وللمادة . التمييز العنصري

ونظرا النعدام ما يثبت وجود وقائع ينجم عنها تقدمي شكوى، فإن اللجنة . حيدث االتفاقيةملألحكام 

  .2البالغ رفض قبول هذاإىل  قد خلصت

إىل اللجنة ) د.ب.ش(املقدمة من السيد  394/1990: كذلك ميكن اإلشارة إىل الشكوى رقم      

املعنية حبقوق اإلنسان ضد دولة هولندا، يدعي فيها صاحبها أن دولته أرغمته على أداء اخلدمة 

 من العهد 7و 6العسكرية، وهو ما يراه ينتهك احلق يف احلياة واحلماية ضد التعذيب طبقا للمادتني 

نضمام إىل هذه اخلدمة يصبح شريكا يف جرمية ضد السلم ؛ ألنه باالالدويل للحقوق املدنية والسياسية

غري أن اللجنة رأت أن العهد ال . ومن بينهم هو نفسه، ضحايا هلذه اجلرمية ،جتعل سكان العامل كله

مينع قيام الدول األعضاء بفرض اخلدمة العسكرية اإللزامية، وبالتايل فإن جمرد اشرتاط أداء اخلدمة 

، وعليه انتهت اللجنة إىل 3من العهد 7و 6الشاكي ضحية انتهاك املادتني العسكرية، ال جتعل من 

  .4عدم قبول هذا اجلزء من الشكوى

  مؤسسةالمقدمة أن تكون الشكوى :ثامنا

من الشروط اليت ينبغي توافرها يف الشكاوى املقدمة أمام جلان الرقابة، هي أن تكون مؤسسة      

ج من الربوتوكول /4/2ومبنية على أساس واضح ومدعمة بالرباهني واألدلة الكافية، فقد ورد يف املادة 

مىت  :" قبول الرسالة  امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن اللجنة تعلن عدم

كما أن الربوتوكول االختياري ألول ".كانت بال أساس واضح أو كانت غري مدعمة برباهني كافية

من   2امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، تشري إىل هذا الشرط ضمنيا يف املادة

                                                             
1

  .443عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
 مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة مینسوتا، 13/08/2002 :، الخاص بلجنة القضاء على التمییز العنصري بتاریخ23/2002:البالغ رقم 2
،http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd23.html 09/11/2012:تاریخ التحمیل  
3

إنسان وعلى القانون أن یحمي ھذا الحق،  الحق في الحیاة مالزم لكل - :" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن 1/ 6تنص المادة  
   . "وال یجوز حرمان أحد  من حیاتھ تعسفا

 من العھد نفسھ  فتنص على أنھ ال یجوز إخضاع أحد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو الحاطة بالكرامة، وعلى 7أما المادة 
 ".أو علمیة على أحد دون رضاه الحروجھ الخصوص ال یجوز إجراء أي تجربة طبیة، 

4
، الملحق 49، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 394/1990: عن الشكوى رقم .444عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 

40)A/47/40(433،ص.  
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تقدمي رسالة  :"...ق من حقوقهم بكون أنه حيق لألفراد الذين يدعون أ�م ضحايا انتهاكات ألي ح

، وهو ما أكدته اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف نظامها الداخلي، "كتابية إىل اللجنة لتنظر فيها

أن الفرد يدعي، بطريقة :" ب من هذا النظام أن اللجنة ال بد أن تتحقق من/96حيث ورد يف املادة 

  .1..."مدعمة باحلجج الكافية، أنه ضحية انتهاك

ه من الربوتوكول امللحق باتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة، /2و�ذا اخلصوص فقد نصت املادة      

كان غري مدعم برباهني    أومىت كان البالغ بال أساس واضح :" من أن اللجنة تعترب البالغ غري مقبول

فاقية حقوق لربوتوكول الثالث امللحق باتاو من /7، وهو األمر نفسه الذي نصت عليه املادة"كافية

يكون من الواضح أن البالغ ال يستند إىل :" من أن اللجنة تعترب البالغ غري مقبول عندما ،الطفل

  ".أسس سليمة أو أنه غري مدعم ميا يكفي من األدلة

فتقدمي الشكوى مشفوعة باألدلة املناسبة واحلجج الكافية أمر الزم وضروري، كشرط من شروط      

 .على حد سواء 2اثل لألساس الذي تستند إليه احملاكم الدولية واحمللية األخرىاملقبولية، وهو أساس مم

إىل اللجنة ) ثيوفيلوس باري( اليت تقدم �ا السيد 471/1992:ففي الشكوى ،وكمثال على ذلك

املعنية حبقوق اإلنسان ضد ترينيداد وتوباجو، يدعى فيها أن حماكمته كانت غري عادلة، مما يشكل 

من العهد، إذ ذكر أن احملامي الذي وكل عنه يف البداية مل ميثله يف حمكمة  14مادة انتهاكا لل

باإلضافة إىل أنه مل يكرتث ومل يطعن يف التناقضات العديدة يف شهادات شهود  ،اجلنايات العليا

فيا غري أن اللجنة رأت أن الشاكي مل يقدم احلجة ألغراض القبول على أنه مل ميثل متثيال كا. اإلثبات

أثناء حماكمته، وأن ذلك أدى إىل جعل حماكمته غري عادلة، غري أنه مل يشر إىل ماهية التعليمات اليت 

. أراد من حماميه تنفيذها، أو ماهية املسائل اليت أخفق احملامي يف استجواب شهود اإلثبات بشأ�ا

  .3شكوى غري مقبولوبالتايل فإن دعواه ظلت ادعاءات غري حمددة، وعليه فإن هذا اجلزء من ال

  على إساءة الستعمال الحق في تقديمها   المقدمةالشكوى  تنطويأال :تاسعا

لقد نصت اتفاقيات حقوق اإلنسان على عدم قبول الشكوى إذا ما كانت تنطوي على إساءة      

ل احلق مي تقدميها، فقد ورد يف املادة الثالثة من الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد االستعم

تكون يف رأي اللجنة :"... الدويل للحقوق املدنية والسياسية، من أن اللجنة ترفض قبول أية رسالة 

ام الداخلي وهو األمر ذاته الذي أكده النظ..." منطوية على إساءة استعمال حلق تقدمي الرسائل

                                                             
1

  .من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان 96لالستفادة أكثر یمكن الرجوع للمادة  
2

  .9، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 
3

، الملحق 49، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 471/1992: عن الشكوى رقم .442 -441عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
40)A/49/40(333، ص.  
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البالغ ال :" ج، حيث نصت على ضرورة التحقق من أن /96للجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف املادة 

كما جاء التأكيد على هذا الشرط يف االتفاقية الدولية ". ميثل إساءة استخدام حلق تقدمي البالغات

إذا رأت أنه :"...مقبوالوالذي فيه اللجنة أن البالغ ال يكون  22/2ملناهضة التعذيب يف املادة 

  ".يشكل إساءة الستعمال حق تقدمي مثل هذه البالغات

وغري بعيد عن هذا، فقد مت النص بوضوح على هذا الشرط يف كل من اتفاقية حقوق مجيع      

، والربوتوكول امللحق باتفاقية القضاء على مجيع 77/21العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف املادة 

، وكذا الربوتوكول امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي 2د/4/2 ز ضد املرأة يف مادتهأشكال التميي

،  4ج/7، وكذا الربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل يف مادته 3ب/2اإلعاقة يف املادة

فية وأخريا فإن الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

و، من أن اللجنة تعلن عدم مقبولية /2/ 3نص يف مادته  2013والذي دخل حيز النفاذ يف ماي 

  ".مىت شكل إساءة الستعمال احلق يف تقدمي بالغ:" البالغ

قد أساء استعمال حق تقدمي  أن الشاكي تبني هلاال ميكنها قبول الشكوى إن  اللجنةو      

 ؛املقدمة تنطوي على استعمال غري موضوعي أو كيديكأن ترى اللجنة أن الدعوى الشكاوى،  

وقد اعتربت اللجان الرقابية أن التقدم إليها بشكاوى متكررة رغم  .5وتقدير ذلك إمنا يعود للجنة ذا�ا

  .6رفضها يف السابق حول قضية بعينها، يعد من قبيل إساءة الستعمال احلق يف تقدمي الشكوى

إىل   )J.J.L( املقدمة من السيد 367/1989وكمثال تطبيقي على ذلك نشري إىل الشكوى رقم      

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ضد دولة كندا، حيث ذكر الشاكي أن مؤسسة اإلسكان يف كوبيك 

رفضت طلبا تقدم به من أجل ختفيض إجيار مسكنه، وأنه رفع دعوى إللغاء هذا القرار ضد مؤسسة 

إلسكان، إال أن احملكمة رفضت طلبه وأيدت القرار السابق، وطبقا لقانون مؤسسة اإلسكان فإن ا

وبناء على ذلك ادعى الشاكي أنه حرم من املساواة أمام القانون . الطعن على هذا احلكم غري جائز

وضوح ومن حماكمة عادلة، مستندا يف ذلك على كون القاضي قد أبدى موقفا عدائيا حنوه، واحناز ب

                                                             
1

تعتبر اللجنة أیة رسالة تقدم بموجب ھذه المادة غیر :" ین وأفراد أسرھممن اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجر 77/2جاء في المادة 
  ..."إذا رأت أنھا تشكل إساءة الستعمال حق تقدیم ھذه الرسائل...مقبولة

2
:"  یة الرسالةد من أن اللجنة تعلن عدم مقبول/4/2لقد ورد في البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في مادتھ  

  ".متى شكلت إساءة الستعمال الحق في تقدیم رسالة
3

شكل البالغ إساءة : " ب من البروتوكول الملحق باتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أن اللجنة تعتبر البالغ غیر مقبول متى/2نصت المادة 
  ..."استعمال للحق في تقدیم تلك البالغات

یشكل البالغ إساءة استعمال :" البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل من أن اللجنة تعتبر البالغ غیر مقبول عندماج من /7تنص المادة  4
  ...".للحق في تقدیم بالغات كھذه

5
  .10، إجراءات الشكوى، مرجع سابق، ص7صحیفة الوقائع رقم 
6

  .50بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص 
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غري أن اللجنة الحظت  .للطرف اآلخر، مضيفا أن السلطة القضائية الكندية ال ختضع ألي إشراف

أن ادعاءات الشاكي ذات طابع عام وغري مدعمة بأدلة ُيستنتج منها أن الشاكي ضحية، وبالتايل 

فقد تشككت اللجنة يف جدية هذه الشكوى، مستنتجة أن هذه الشكوى تشكل إساءة الستعمال 

  .1 وبالتايل مل تقبلها ؛حلق يف تقدميهاا

أال تكون الشكوى محل دراسة من قبل هيئة أخرى بموجب أي إجراء من إجراءات  :عاشرا

  . التحقيق أو التسوية الدولية

فاللجان الرقابية ال ميكنها النظر يف الشكاوى املقدمة إليها إذا كان موضوعها يف الوقت ذاته حمل      

، سواء أكانت على مستوى 2دراسة من أي هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

يف إطار األمم املتحدة، أو  جلان الرقابة املنشأة طبقا ألي اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان املربمة 

فقد نص الربوتوكول االختياري امللحق  .3كان األمر يدرس يف إطار االتفاقيات اإلقليمية أو غريها

أ، من أن اللجنة ال جيوز هلا أن تنظر يف أي /5/2بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف املادة

ا حمل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات عدم كون املسألة ذا�:" رسالة إال بعد التأكد من

  ".التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

أ، من /22/5وقد سارت على هذا املنحى جل اتفاقيات حقوق اإلنسان، فقد ورد يف املادة      

لة أن املسأ:" اتفاقية مناهضة التعذيب من أن اللجنة ال ميكنها النظر يف أي بالغ إال بعد التحقق من

، وهو األمر نفسه مع "نفسها مل جير حبثها مبوجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

أ، من أن اللجنة /4/2الربوتوكول امللحق باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، حيث جاء يف املادة 

يها اللجنة أو كانت، أو ما مىت كانت املسألة نفسها قد سبق أن نظرت ف:" تعلن عدم مقبولية الرسالة

كما أشري ". زالت، حمل دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

لذلك بوضوح يف كل من الربوتوكول امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

                                                             
1

، الملحق 47، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 367/1989: عن الشكوى رقم .450، مرجع سابق، صعبد الرحیم محمد الكاشف 
40)A/47/40(414،ص.  

2
بأنھا تلك اإلجراءات المطبقة بواسطة المنظمات  -لتفسیرات اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان -إن إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة، تعني  

میة على أساس اتفاقیات أو ترتیبات دولیة حكومیة، كالشكاوى التي تقدم بھا األفراد إلى اللجنة األوربیة لحقوق اإلنسان، واللجنة الدولیة الحكو
إجراءات التحقیق الدولي أمام لجنة  -وقد أحرجت اللجنة من عداد تلك اإلجراءات. األمریكیة لحقوق اإلنسان، واللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان

الصادر  1503التي ینظمھا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ) مجلس حقوق اإلنسان حالیا(م المتحدة لحقوق اإلنساناألم
، فقد ذھبت اللجنة إلى أن تلك اإلجراءات ال تندرج في معنى إجراءات التحقیق أو التسویة الدولیة التي تحول دون قبول 27/05/1970بتاریخ

  .453 -452عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص. داللجنة لشكاوى األفرا
3

  .50بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص 
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وكذا اتفاقية محاية مجيع العمال  ،2، والربوتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل1والثقافية

  ...4، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة3املهاجرين وأفراد أسرهم

إىل اللجنة ) تريي تريبوبتان (مقدمة من السيد  421/1990وتطبيقا لذلك، ففي شكوى رقم      

قبوهلا ألن املوضوع نفسه سبق تقدميه إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ضد دولة فرنسا، مل يتم 

  .5األوربية حلقوق اإلنسان

، اخلاص باالنتهاكات اجلسيمة 1503ويتوجب هنا عدم اخللط بني هذا الشرط واإلجراء      

جملس (واملنهجية حلقوق اإلنسان، الذي كانت تباشره جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 

، فإن 1503، فإذا كان موضوع التبليغ الفردي حمال للنظر مبقتضى اإلجراء )ياحقوق اإلنسان حال

اللجان املختصة بالرقابة على اتفاقيات حقوق اإلنسان، تكون هي األخرى خمتصة بالنظر يف هذا 

  . 6التبليغ، مىت قدم هلا واستوىف الشروط

  أن تكون الشكوى معلومة المصدر: إحدى عشر

كوى املقدمة إىل اللجنة الرقابية، ال بد وأن تكون معلومة املصدر، وأية ومفاد ذلك أن الش     

إال أن هوية " شكوى يكون مصدرها جمهوال، أو تكون خالية من التوقيع، فإن مآهلا عدم القبول،

  .7"صاحب الشكوى ال ميكن الكشف عليه إال مبوافقته

ان اليت تعمل بنظام شكاوى األفراد، فقد وهذا ما متت اإلشارة إليه يف كل اتفاقيات حقوق اإلنس     

أ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري يف فقر�ا األخرية من /14/6ورد يف املادة 

من  3، كما نصت على ذلك املادة "ال جيوز للجنة أن تقبل استالم أية رسائل مغفلة املصدر:" أنه

ترفض اللجنة قبول :" يل للحقوق املدنية والسياسية من أنهالربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدو 

  ...". أية رسالة مقدمة مبوجب هذا الربوتوكول تكون غفال من التوقيع

                                                             
1

ج من البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولیة /3/2لقد ورد في المادة  
نظرت فیھا اللجنة أو كانت، أو ما زالت، موضع بحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق متى كانت المسألة نفسھا قد سبق أن ...:" البالغ

  ".الدولي أو التسویة الدولیة
تكون المسألة تقسھا قد سبق أن :" د من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بأن اللجنة تعتبر البالغ غیر مقبول عندما/7نصت المادة 2

  ".للجنة أو كانت، أو ما زالت، محل دراسة في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیةنظرت فیھا ا
أن المسألة :" ما لم تتحقق من...أ من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم  بأن اللجنة ال تنظر في أي رسالة/77/3ورد في المادة 3

  ".ثھا بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیةلم تبحث ولم یجر بح
متى كانت المسألة :" ج من البروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أن اللجنة تعتبر البالغ غیر مقبول/2نصت المادة 4

  ".اسة  بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیةنفسھا قد سبق أن نظرت فیھا اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل در
5

، الملحق 49، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 421/1990: عن الشكوى رقم .451عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
40)A/49/40(296،ص.  

6
  .266محمد یوسف علوان و محمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص 
7

  .49بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص 
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من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  3أما املادة      

  ...".كون غفال من االسمتكون الرسائل مكتوبة وال ت:" فقد ورد فيها

أ من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق /2كما مت التأكيد على هذه احلقيقة يف املادة      

، وهو ما "مىت كان البالغ جمهوال:" األشخاص ذوي اإلعاقة، من كون اللجنة تقر بعدم املقبولية

وكذا يف  1باتفاقية حقوق الطفلجاءت اإلشارة إليه بنفس املعىن يف الربوتوكول الثالث امللحق 

  .2الربوتوكول امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تعترب اللجنة أي بالغ مقدم :" من اتفاقية مناهضة التعذيب فقد ورد فيها بوضوح 22/2املادة أما     

املعين نفسه املشار إليه يف  ، وهو..."مبوجب هذه املادة غري مقبول إذا كانت غفال من التوقيع

  .3من اتفاقية محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 77/2املادة

  إجراءات النظر في الشكاوى:الفرع الثاني

بعدما مت التطرق يف الفرع السابق إىل الشروط اليت ينبغي توافرها يف الشكاوى لتحظى باملقبولية،      

 -عادة - وإن عملية النظر يف هذه الدعاوى الفردية املقدمة . ه الشكاوىتأيت مرحلة نظر ودراسة هذ

ما تتم يف جلسات مغلقة، يُتوخى فيها السرية التامة، يف كل مل يتعلق �ذه العملية، سواء تعلق األمر 

بالوثائق املختلفة من قرارات وحماضر اجللسات وكل وثيقة متصلة بالشكوى، أو تعلق األمر مبراحل 

ه العملية ذا�ا، بدءا من تلقي الشكوى بواسطة األمانة العامة وما يتبعها من إجراءات يف سري هذ

  .4فحصها ودراستها، وصوال إىل صدور القرارات النهائية من قبل اللجنة

توجد �ا  ية املقدمة إىل األجهزة الرقابيةوعلى الرغم من أن إجراءات النظر يف الشكاوى الفرد     

وفقا ألحكام كل اتفاقية، وما نصت عليه من إجراءات، إال أ�ا تبقى متشا�ة   بعض االختالفات

لذلك سيتم الرتكيز على السمات املشرتكة، مع إمكانية اإلشارة إىل بعض هذه االختالفات  ؛كثريا

  :وإمجاال فإن إجراءات النظر يف الشكاوى متر عرب املراحل التالية. البسيطة

  مرحلة تلقي الشكوى: أوال

تنص اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت تسمح بالعمل بنظام الشكاوى الفردية، على أنه جيوز لألفراد      

ضحايا االنتهاكات ألي حق من حقوقهم املقررة يف االتفاقية من جانب دولة طرف معنية، أن 

                                                             
1

یصدر البالغ عن شخص :" أ من البروتوكول الثالث الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بأن اللجنة تعتبر أن البالغ غیر مقبول عندما/7ورد في المادة 
  ".مجھول الھویة

:" االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بأن اللجنة تعلن عدم مقبولیة البالغز من البروتوكول الملحق بالعھد الدولي للحقوق /3/2لقد ورد في المادة  2
  ".متى كان البالغ مجھول المصدر أو غیر مكتوب

تعتبر اللجنة أیة رسالة تقدم بموجب ھذه المادة غیر :" من اتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم من أنھ 77/2تنص المادة 3
  ... "كانت غفال من التوقیعمقبولة إذا 

4
  .460عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص  
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ضرورية، وال يتقدموا �ذه الشكاوى إىل اللجان املعنية بالرقابة يف رسائل كتابية، تتضمن البيانات ال

يشرتط البتة وجود حمام لتقدمي هذه الشكوى، مع اإلشارة إىل أنه جيوز تقدمي شكوى نيابة عن أفراد 

وحيثما تقدم رسالة نيابة عن أفراد أو جمموعات أفراد، يكون ذلك مبوافقتهم، إال :" أو جمموعات أفراد

  .1"على تلك املوافقة إذا استطاع كاتب الرسالة أن يربر تصرفه نيابة عنهم دون احلصول

ترسل هذه الشكاوى إىل أمانة اللجان عن طريق األمني العام، وينبغي أن تتضمن املعلومات      

، ويف املبادئ التوجيهية لتقدمي 2والبيانات الكافية، وفقا ملا جاء يف االستمارة النموذجية للشكوى

  :4، نلخصها يف اآليت3الشكاوى

ويف العادة ما تشمل هذه املعلومات : اسم الدولة املشكو ضدهامعلومات عن مقدم الشكوى و  -1

اسم وسن ومهنة وعنوان وجنسية وتاريخ ومكان ميالد مقدم الشكوى، فإن كان هذا األخري ليس هو 

مقدما ما يثبت ذلك، فإن مل ) حمام، وكيل(الضحية نفسه، وإمنا هو ممثل عنه، فعليه أن يبني صفته

مع شرح ) غري ذلك - صداقة - عالقة قرابة( ني الصفة اليت يتصرف �ا يكن وكيال أو حماميا فليب

  . الظروف اليت تربر التصرف نيابة عن الضحية

  .     الدولة الطرف املعنية، إذ ينبغي اإلشارة للدولة الطرف يف االتفاقية أو الربوتوكول امللحق باالتفاقية-2

ويشمل وصفا لالنتهاكات املزعومة واملواد املدعى طبيعة املواد املنتهكة، أو االنتهاك املزعوم،  -3

  .انتهاكها يف االتفاقية

اخلطوات اليت اختذت الستنفاذ سبل االنتصاف احمللية، ويوضح فيها مقدم الشكوى اإلجراءات -4

املتخذة اليت مت اللجوء إليها داخل الدولة املعنية الستنفاذ سبل االنتصاف احمللية، وتشمل احملاكم 

  .وله أن يقدم كل اإلثباتات على ذلكوغريها، 
                                                             

  .من البروتوكول الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 2ُینظر المادة  1
2

والسیاسیة، واتفاقیة مناھضة  البروتوكول االختیاري األول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة: ویتضمن ھذا الشكل النموذجي للشكوى 
  .التعذیب، واتفاقیة القضاء على التمییز العنصري

3
  وھي خاصة بالبروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  
4 Camille Giffard, op, cit, p 83.   
  :كما یمكن الرجوع إلى-
  .ى، وكذا المبادئ التوجیھیة لإلبالغ عن الشكاوىالشكل النموذجي لإلبالغ عن الشكاو - أ

  :  فيتتمثل من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري التي تنص على أن المعلومات الواجب أن یتضمنھا البالغ  84وكذا المادة  -ب
  اسم وعنوان وسن ومھنة صاحب البالغ والتحقق من ھویتھ -      
  .التي وجھ البالغ ضدھا) أسماء الدول األطراف(لطرف أو اسم الدولة ا -      
  .الغرض من البالغ -      
  .حكم أو أحكام االتفاقیة التي یدعي انتھاكھا -      
  .وقائع اإلدعاء -      
  .الخطوات التي اتخذھا صاحب البالغ الستنفاذ سبل االنتصاف المحلیة، بما في ذلك المستندات ذات الصلة -      

  .مدى دراسة المسألة ذاتھا في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقیق الدولي أو التسویة الدولیة -      
على أنھ یحق لألمین العام طلب اإلیضاح أو المعلومات اإلضافیة والتي جاءت  99النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب والذي ورد في مادتھ  -ج

  .من النظام الداخلي التفاقیة القضاء على التمییز العنصري 84مادةشبیھة تماما لما ذكر أعاله قي ال
  .من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، والتي جاءت بنفس المعنى المذكور أعاله 86المادة -د

  .ت نفسھا تقریبا التي وردت أعالهوالمتضمنة المعلوما 58النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، في المادة  -ھـ
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اإلجراءات الدولية األخرى، فالشاكي مطالب بتوضيح هل جرى أو جيري حبث هذه املسألة يف -5

إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الودية أم ال، وما هو نوع اإلجراء وتارخيه ومكانه 

  .ونتائجه إن كان موجودا

هذه الوقائع وصفا مفصال لوقائع ومالبسات االنتهاك املزعوم، مرتبة  وقائع االدعاء، وتشمل -6

حسب تسلسلها الزمين، مبا يف ذلك مجيع األمور ذات الصلة بتقييم احلالة اخلاصة للمدعي والنظر 

  .1فيها، مع توضيح األسباب اليت يعترب من أجلها أن الوقائع املبينة تشكل انتهاكا حلقوقه

  .التاريخ والتوقيع -7

قائمة بالوثائق املرجعية املرفقة، وهنا ترسل مع الشكوى الصور فقط وليست األصول، وقد يكون  -8

الشكاوى .../قرارات احملتكم/تفويض خطي بالتصرف إن مل تكن الشكوى باسم املعين ذاته:من بينها

  .اخل...املقدمة إىل أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

وجتدر اإلشارة إىل أنه وبوجه عام، ال توجد هناك مهلة زمنية رمسية لتقدمي الشكوى مبوجب      

املعاهدات املعنية، بعد االنتهاك املدّعى حدوثه، غري أنه من الالئق عادة تقدمي الشكوى يف أقرب 

الصعب أيضا وقت ممكن بعد استنفاذ سبل الطعن احمللية؛ ألن التأخري يف تقدمي الدعوى قد جيعل من 

أن تواجه الدولة الطرف صعوبة يف االستجابة على النحو الواجب، ويف حاالت استثنائية قد يؤدي 

  .2تقدمي الشكاوى بعد فرتة طويلة إىل اعتبار الدعوى غري مقبولة لدى اللجنة املختصة

املعنية بالرقابة، لكي  تقوم األمانة العامة ممثلة يف األمني العام بتلقي الشكاوى املقدمة إىل اللجنة     

وبعد تلقي األمانة هلذه الشكوى تقوم بتسجيلها، وترقيمها تسلسليا مع بيان سنة . تنظر فيها

، لتقوم بعدها بإعداد قائمة بالشكاوى اليت مت تسجيلها )5/2005:الشكوى( ذلك مثال، و التسجيل

أن تطلب من مقدم الشكوى  وجيوز لألمانة العامة...لكل دورة، مع إرفاق ملخص موجز مبحتويا�ا

إيضاحات ومعلومات بشأن البيانات اليت تتضمنها الشكوى، ومدى استيفائها لشروط املقبولية، 

  . 3وتكون هذه املدة الزمنية حمدودة، بغية تفادي تأخري سري اإلجراءات

جيوز :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري على أنه  84قد نصت املادة و      

وحيدد لدى طلب اإليضاحات فرتة ...لألمني العام أن يطلب من صاحب البالغ تقدمي إيضاحات

  ...".زمنية مناسبة

                                                             
1

ومع أنھ یجب على مقدم الشكوى ...یرى عبد الرحیم محمد الكاشف أن ھذه النقطة تتعلق بتكییف الوقائع على ضوء الحقوق الموضوعیة  
الرحیم محمد الكاشف، مرجع عبد . االحتجاج بھذه الحقوق، فإنھ ال یتعین علیھ بالضرورة أن یفعل ذلك باإلشارة إلى مواد محددة في االتفاقیة

  .462سابق، ص
2

  .7، مرجع سابق، ص)7(صحیفة الوقائع رقم 
3

  .49بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص: كما یمكن الرجوع إلى. 463عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 
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يقوم األمني العام :"من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري 85ووفقا للمادة      

يف قوائم جامعة للبالغات  بتلخيص كل بالغ يرد، ويعرض هذه امللخصات كل منها على حدة، أو

على اللجنة يف دور�ا العادية التالية، مشفوعة بالصور املصدقة ذات الصلة لسجالت 

من النظام الداخلي للجنة مناهضة  98/3، وهذا ما جاء التأكيد عليه يف املادة ..."االلتماسات

ة مبوجز مقتضب التعذيب، حيث يقوم بإعداد قوائم بالشكاوى اليت تعرض على اللجنة، مشفوع

  .1حملتويا�ا

ولإلشارة فإنه ميكن للجنة املختصة بالرقابة إنشاء أفرقة عمل وتعيني مقررين خاصني لالستعانة      

من النظام الداخلي للجنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  �62/1م، فقد ورد يف املادة 

جيوز للجنة إنشاء فريق عمل أو أكثر، يتألف كل منها مما ال يزيد عن مخسة من أعضائها،  :"  أنهمن 

  ". كما جيوز هلا تعيني مقرر أو أكثر لتقدمي توصيات إليها، وملساعد�ا بأي صورة قد تقررها هي

ا الفريق كما أشري لذلك أيضا يف النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان، حيث يتكون هذ     

أعضاء تنتخبهم اللجنة من بني أعضائها، وجيتمع ملدة أسبوع قبل موعد انعقاد كل دورة من  5من 

وعادة ما تسهم هذه األفرقة يف تقدمي توصيا�ا للجنة خبصوص مقبولية البالغات،  .2دورات اللجنة

  . أما املقررين اخلاصني فيهتمون بتناول البالغات، خاصة اجلديدة منها

  مرحلة البت في قبول الشكوى: ثانيا

تعد مرحلة البت يف قبول الشكوى مرحلة أساسية وحساسة، يتوقف عليها مدى متابعة النظر      

خصوصا . من قبل األجهزة الرقابية يف موضوع الشكوى من عدمه، وتقدمي اآلراء بعد ذلك بشأ�ا

ية يف الشكاوى املقدمة طبقا ملنصوص وأن األمر يتعلق بالنظر يف مدى توافر الشروط الرمسية للمقبول

  .االتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان للبت فيها بعد ذلك

ولذا وجبت اإلشارة إىل أنه وبعد تسجيل الدعوى وتبليغ املعين بذلك، حتال هذه الدعوى إىل      

مالحظا�ا يف إطار املعنية إلبداء تعليقا�ا حوهلا، كما يطلب من هذه الدولة تقدمي الدولة الطرف 

زمين حمدد، وهذا الوقت احملدد للرد من الدولة خيتلف حبسب كل اتفاقية، وحاملا ترد الدولة على 

الشكوى املقدمة ضدها، تتاح ملقدم البالغ الفرصة إلبداء تعليقاته مع وجوب التنبيه كذاك إىل أن 

                                                             
1

المرأة، والتي جاء النص فیھا بنفس المعنى المذكور من النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  57یمكن الرجوع أیضا للمادة 
  .من النظام الداخلي التفاقیة مناھضة التعذیب  98في المادة 

  .من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان 95یمكن الرجوع للمادة  2
أن تشكل  61یجوز للجنة طبقا للمادة :" ري من أنھمن النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنص 87كما نصت بھذا الخصوص المادة  -

اللجنة  فریقا عامال یجتمع قبل دوراتھا توقت وجیز، أو في أي وقت مناسب آخر تحدده اللجنة بالتشاور مع األمین العام، بھدف تقدیم توصیات  إلى
یجوز للجنة أن تعین مقررا خاصا من ...اللجنة على األكثر یتألف الفریق العامل من خمسة أعضاء من أعضاء... تتعلق باستیفاء مقبولیة البالغات

  .من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب 106وھو األمر ذاتھ الذي نصت علیھ المادة "." بین أعضائھا للمساعدة في تقدیم البالغات الجدیدة
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فيها من قبل  الشكوى جاهزة للبت وعندها تكون. هناك تفاوتا يف األطر الزمنية بني اتفاقية وأخرى

ويف حال عدم رد الدولة الطرف على الشكوى املقدمة، توجه هلا رسائل تذكري، وإذا . اللجنة املختصة

استمرت يف عدم الرد اختذت اللجنة قرارها بشأن الدعوى باالستناد إىل الشكوى األصلية، وال ُحيرم 

  .1الشاكي من حقه

شروط قبول الشكوى، هو من واجبات اللجنة املختصة، حىت لو مل  وعملية التأكد من توافر     

تدفع الدولة املشكو ضدها بعدم القبول، ولعل ذلك ما أكدت عليه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف 

حيث ذهبت  املقدمة من السيد ثيوفيلوس باري ضد ترينيداد وتوباغو،، 471/1992الشكوى رقم 

ا هو التيقن من تلبية الشكوى جلميع معايري القبول املقررة يف الربوتوكول، اللجنة إىل أن أحد واجبا�

وأضافت أن مقدم الشكوى قد اخفق يف أن يقيم احلجة ألغراض القبول بالنسبة الدعائه اخلاص بأنه 

  .2مل ميثل متثيال كافيا أثناء حماكمته، وأن ذلك جعل حماكمته غري عادلة، وعليه فإن شكواه غري مقبولة

ونشري إىل أن للجنة عندما تنظر يف الشكوى املقدمة إليها واليت تتضمن أكثر من إدعاء، فإ�ا      

تتعامل مع كل ادعاء على حدة، من حيث مدى جواز قبوله، فقد ختلص إىل قبول بعض االدعاءات 

  . لتوفرها على شروط القبول، وقد ترفض البعض اآلخر لعدم استيفائها هلذه الشروط

املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من  332/1998وتطبيقا لذلك ففي الشكوى رقم      

السيد تيفون ألني ضد جامايكا، ادعى فيها الشاكي أنه مل حياكم حماكمة عادلة، وأن ذلك سوف 

وخلصت اللجنة إىل أنه . يؤدي إىل حرمانه من حياته تعسفا، باإلضافة إىل أنه عومل معاملة قاسية

فيما يتعلق بادعائه أنه ُعومل معاملة قاسية؛ كونه احتجز مدة طويلة يف جناح احملكوم عليهم و 

أما فيما خيص اإلدعاءات . باإلعدام، فإنه غري مقبول؛ ألن طرق الطعن احمللية مل تستنفذ بالنسبة له

وانبها املوضوعية؛ األخرى، فرأت اللجنة، أ�ا مؤيدة باألدلة الكافية، ومن مثة فهي تستحق النظر يف ج

  .3 أي أ�ا مقبولة شكال

تقوم اللجنة املختصة بعد ذلك بفحص مجيع املعلومات املقدمة إليها من املدعي ومن الدولة      

مع أنه جيب تسجيل . 4املشكو ضدها من كل جوانبها، لتعلن رأيها بقبول أو عدم قبول الشكوى

  :املالحظات التالية

                                                             
  .8، مرجع سابق، ص)7(صحیفة الوقائع رقم 1
  333، مرجع سابق، ص471/1992: عن الشكوى رقم .469سابق ، صعبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع 2
3

  .37،ص)A/53/40(40، الملحق 53، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 332/1998: عن الشكوى رقم .471 -470المرجع نفسھ، ص 
بأغلبیة بسیطة، في أقرب وقت ممكن، في مدى مقبولیة تبت اللجنة :" ..من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب على أنھ 105تنص المادة  4

  ..."أن یعلن أیضا مقبولیة شكوى ما بأغلبیة األصوات،أو عدم مقبولیتھا باإلجماع...یجوز للفریق العامل. من االتفاقیة 22شكوى ما، بموجب المادة
ختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد من النظام الداخلي للبروتوكول اال 64وھذا ما جاء اإلشارة إلیھ أیضا في المادة 

  .المرأة وبنفس المعنى
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  :1بالغ في الحاالت التالية لجنة في دراسةعدم جواز اشتراك عضو ال -1

  .إذا كانت العضو من رعايا الدولة الطرف املعنية - أ

  .إذا كانت هلذا العضو مصلحة شخصية -ب

  .إذا كان العضو قد اشرتك بأي صفة يف اختاذ أي قرار بشأن القضية اليت يتناوهلا البالغ -ج

إن قرار اللجنة بقبول شكوى : قبول الشكوىأنه يجوز إعادة النظر في القرار الصادر بشأن  -2

من عدمه، ال يعد قرارا �ائيا غري قابل للرجوع فيه؛ حيث جيوز للجنة املختصة أن ترتاجع عن قرار 

وهنا وجب التمييز بني . سابق اختذته بقبول شكوى ما أو عدم قبوهلا، ولكن ذلك مقيد بشروط

  .2وإعادة النظر يف قرار سابق بقبول الشكوىإعادة النظر يف قرار سابق بعدم قبول الشكوى، 

من النظام الداخلي 98/1ملادة افقد نصت : إعادة النظر في قرار سابق بعدم قبول الشكوى -أ 

من  2إذا أعلنت اللجنة أن بالغا ما غري مقبول مبوجب الفقرة :"للجنة املعنية حبقوق اإلنسان من أنه

من الربوتوكول االختياري، جيوز هلا أن تعيد النظر يف هذا القرار يف تاريخ الحق بناء على  5املادة 

طلب خطي مقدم من الفرد املعين أو نيابة عنه، يتضمن معلومات، مفادها أن أسباب عدم استيفاء 

  ". مل تعد قائمة 5من املادة  2شروط القبول يف الفقرة 

من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز  93/2  املادةوهذا ما مت النص عليه أيضا يف     

) أ(7جيوز للجنة أن تعيد النظر يف وقت الحق يف قرار اختذته وفقا للفقرة:" العنصري والذي جاء فيها

بشأن عدم مقبولية بالغ ما، بناء على طلب خطي مقدم من امللتمس املعين، ويتضمن  14 من املادة

من ) أ(7اتات مستنديه تفيد بأن أسباب عدم املقبولية املشار إليها يف الفقرةهذا الطلب اخلطي إثب

  .3"مل تعد تنطبق 14 املادة

ووفقا ملا سبق ذكره، فإن إعادة النظر يف قرار سابق بعدم قبول الشكوى يتوقف على شروط      

  :تتمثل يف

  .أن يتم ذلك بناء على طلب مكتوب من الشخص املعين أو من ينوب عنه -

                                                             
1

من النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  60من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، وكذا المادة 90ُینظر المادة  
  . من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب 103القضاء على التمییز العنصري، والمادة من النظام الداخلي للجنة 89المرأة، والمادة 

2
  .471المرجع نفسھ، ص 
3

من النظام الداخلي للجنة القضاء على جمیع أشكال  70/2وبنفس المعنى تم النص على جواز إعادة النظر في قرار بعدم المقبولیة في المادة 
یجوز للجنة أن تعید النظر في قرار اتخذتھ بعدم مقبولیة بالغ ما، وذلك عندما تلقى طلب كتابي من مقدم أو :" فیھالتمییز ضد المرأة، حیث جاء 

من النظام  110/2وھو ما جاء النص علیھ في المادة". مقدمي البالغ أو من ینوب عنھم یتضمن معلومات تبین أن أسباب عدم المقبولیة لم تعد قائمة
من  5إذا أعلنت اللجنة أو الفریق العامل أن شكوى ما غیر مقبولة بموجب الفقرة :" ة التعذیب، حیث ورد فیھا من أنھالداخلي للجنة مناھض

من االتفاقیة، جاز للجنة أن تعید النظر في ھذا المقرر في تاریخ ، بناء على طلب من أحد أعضاء اللجنة أو طلب خطي مقدم من الفرد  22المادة
  ...".ھالمعني، أو نیابة عن
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تقتصر صالحيات اللجنة بالنسبة إلعادة النظر يف قرار عدم القبول على حاالت بعينها مثل ما مت  -

من الربوتوكول االختياري للعهد اخلاص باحلقوق املدنية  5من املادة  2النص عليه يف الفقرة 

  .اخل...من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، 14من املادة ) أ(7والسياسية، والفقرة 

  .أن يكون الطلب املقدم مشتمال على إثباتات تفيد بأن أسباب عدم املقبولية مل تعد قائمة -

وتطبيقا لذلك فقد أعادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان النظر يف قرارات سبق هلا اختاذها بعدم      

 26/07/1988بتاريخ  285/1988 قبول شكاوى يف أكثر من مرة، نذكر منها الشكوى رقم

املقدمة ضد جامايكا، حيث تتلخص وقائعها يف كون الشاكي كان مسجونا يف سجن سانت كاترين 

جبامايكا يف انتظار حكم اإلعدام الصادر ضده، فتقدم �ذه الشكوى إال أن اللجنة أعلنت عدم 

التابعة �لس للجنة القضائية اقبوهلا للشكوى لعدم استنفاذه سبل الطعن احمللية، ومل يقدم التماسا إىل 

واحلصول على هذا اإلذن هو طريق من ( امللكة، من اجل احلصول على إذن خاص برفع االستئناف

فتقدم بعد ذلك بالتماس للجنة القضائية املذكورة، غري أنه ). طرق الطعن يف القانون اجلامايكي

 20/03/1992يف  رفضته، فعاد مرة أخرى لعرض قضيته على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، فقررت

  .1من العهد 14و 10و 7قبول الشكوى؛ أل�ا تثري قضايا تندرج يف إطار املواد

من النظام الداخلي للجنة  99/4استنادا للمادة : إعادة النظر في قرار سابق بقبول الشكوى -ب

 أي قرار عند النظر يف األسس املوضوعية، جيوز للجنة إعادة النظر يف:"املعنية حبقوق اإلنسان فإنه و

وهو ما ". بأن بالغا ما مقبول، يف ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عمال �ذه املادة

جيوز للجنة أن تلغي :" للجنة القضاء على التمييز العنصري من كون أنه 94/6نصت عليه املادة 

. 2..."لدولة الطرفقرارها باعتبار بالغ ما مقبوال، يف ضوء أي تفسريات أو بيانات مقدمة من ا

املعنية الطرف وإعادة النظر يف قرار سابق بقبول الشكوى إمنا يتوقف يف أساسه على ما تقدمه الدولة 

املشكو ضدها من تفسريات وإيضاحات تقتنع �ا اللجنة املختصة بالرقابة على تطبيق أحكام 

  .االتفاقية

 ،إن مسألة التدابري املؤقتة املطلوب اختاذها :مطالبة الدولة المشكو ضدها باتخاذ تدابير مؤقتة -3

تتعلق مبا قد يكون ضحايا االنتهاكات حباجة ماسة إليه من تدخل حلماية سريعة وعاجلة، ال إمنا 

                                                             
، الملحق 48، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 429/1990: عن الشكوى رقم .474 -473عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 1

40)A/48/40(ص،  
2

ھا بمقبولیة الشكوى یجوز للجنة نقض مقرر:" من النظام الداخلي التفاقیة مناھضة التعذیب حیث  111/5كما تم النص على ذلك أیضا في المادة  
القرار،  في ضوء أي إیضاحات أو بیانات تقدمھا بعد ذلك الدولة الطرف عمال بھذه المادة، إال أنھ یتعین قبل أن تنظر اللجنة في إمكانیة نقض ذلك

  ".تحددھا اللجنة إحالة تلك اإلیضاحات أو البیانات إلى مقدم الشكوى، حتى یمكنھ تقدیم معلومات او مالحظات إضافیة في غضون مھلة
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، والذي قد 1حىت تتمكن اللجنة املختصة بإصدار قرارها يف موضوع الشكوى ،ميكن االنتظار معها

يف حقيقته يعد موقفا استباقيا يتخذ لتجنيب الضحية وقوع واختاذ مثل هذه التدابري هو . يطول أمده

كأن يتعلق األمر بتنفيذ عقوبة إعدام أو مواجهة حاالت . ضرر يصعب جربه بعد ذلك

  .اخل...التعذيب

من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال  5/1وهو ما نصت عليه املادة      

وز للجنة، يف أي وقت بعد استالم رسالة ما وقبل التوصل إىل قرار جي:" التمييز ضد املرأة، حيث

بشأن وجاهة موضوع الرسالة، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية للنظر على سبيل االستعجال، طلبا 

بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مؤقتة، حسب االقتضاء، لتفادي وقوع ضرر ال ميكن إصالحه على 

  ". أو ضحاياه ضحية االنتهاك املدعى

حقوق األشخاص ذوي من الربوتوكول امللحق باتفاقية  4/1املادة إىل ذلك بوضوح يف  أشريكما      

جيوز للجنة يف أي وقت بعد تسلم بالغ ما وقبل التوصل إىل قرار بشأن موضوعه، :"  اإلعاقة من أنه

طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية للنظر، على سبيل االستعجال، 

  ".يلزم من تدابري مؤقتة لتفادي إحلاق ضرر ال ميكن رفعه بضحية االنتهاك املزعوم أو ضحاياه

، والثقافية امللحق بالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية من الربوتوكول 5/1املادة  أما     

البالغ وقبل اختاذ أي قرار بشأن األسس جيوز للجنة يف أي وقت بعد تلقي :"أنهفنصت على 

املوضوعية، أن حتيل إىل عناية الدولة الطرف املعنية طلبا بأن تنظر الدولة الطرف بصفة عاجلة، يف 

اختاذ تدابري محاية مؤقتة، حسب ما تقتضيه الضرورة يف ظروف استثنائية لتاليف وقوع ضرر ال ميكن 

  .يف بعض االتفاقيات األخرى ما مت النص عليه وهو ".ومةجربه على ضحية أو ضحايا االنتهاك املزع

التدابري املؤقتة بشكل واضح، نذكر  إىل حقوق اإلنسان تفاقياتكما أشارت األنظمة الداخلية ال      

جيوز للجنة، :" من أنه 92منها مثال النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان الذي ورد يف مادته 

قبل إحالة آرائها حول البالغ إىل الدولة الطرف املعنية، أن تبلغ تلك الدولة بآرائها بشأن ما إذا كان 

  ...".من املستصوب اختاذ تدابري مؤقتة لتاليف إحلاق أضرار ال ميكن جربها بضحية االنتهاك املدعى

اء مرحلة البت يف مدى مقبولية الشكوى، أو يف واحلقيقة أن هكذا إجراء ميكن اختاذه إما أثن    

مرحلة النظر يف األسس املوضوعية هلذه الشكوى، واهلدف األساسي من وراء ذلك والذي ينبغي 

  .توخيه هو محاية ضحايا االنتهاك 

                                                             
1

 .476المرجع نفسھ، ص 
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وما ميكن اإلشارة إليه �ذا اخلصوص، أنه إذا كان الشاكي يرغب يف أن تنظر اللجنة يف توجيه      

اذ تدابري مؤقتة، فمن املستصوب أن يشري إىل ذلك بصراحة وبكل دقة ووضوح مع تقدمي طلب اخت

  . 1األسباب اليت يراها ضروريا الختاذ مثل هذا اإلجراء

وللجنة عندما يطلب منها اختاذ هذه التدابري املؤقتة واسع النظر يف تقدير ذلك، حيث ال تقوم      

هذه التدابري، وإمنا تقوم بدراسة الطلب ملعرفة ما إذا كانت هناك  يف كل األحوال مبطالبة الدولة باختاذ

ظروف تتطلب اختاذ مثل هذه التدابري، ألن التأخر يف اختاذها من شأنه أن يرتب أضرارا يتعذر 

  .2إصالحها

: املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب من 63/1997:لبالغ رقما ىلإوتطبيقا لذلك، ميكن اإلشارة      

، 16/12/1996خوسو أركاوث أرانا الذي حيمل اجلنسية اإلسبانية، ضد دولة فرنسا، بتاريخ : السيد

من  16و 3حيث خاطب السيد أركاوث اللجنة مدعياً أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتني 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة نظراً 

مبوجب  1997/ 12/ 13وقد أحالت اللجنة البالغ إىل الدولة الطرف يف . إلبعاده إىل إسبانيا

 108من املادة  9 وطلبت من الدولة الطرف، مبوجب الفقرة. من االتفاقية 22من املادة  3الفقرة 

  . 3من نظامها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إىل إسبانيا أثناء نظر اللجنة يف بالغه

  :مرحلة النظر في موضوع الشكوى: الثثا

إن مرحلة الشروع يف نظر موضوع الشكوى وجوهرها ال يكون إال بعد أن تقرر اللجنة املختصة      

فإذا ما أعلنت اللجنة  .على مدى توافر الشروط الشكلية هلاقبول هذه الشكوى، ويكون ذلك بناء 

املختصة ذلك، كان هلا أن تباشر اإلجراءات املتعلقة بالبحث يف موضوع الشكوى على أساس فحص 

  :وميكن تلخيص ذلك وفقا للخطوات التالية.وقائعها، لتعتمد اآلراء بشأ�ا

العادة بإبالغ الدولة بقرار القبول من اللجنة إن حتديد وقائع الشكوى تبدأ يف : تحديد الوقائع -1

املختصة اليت تقوم بإحالة هذا القرار وما تعلق به من وثائق إىل الدولة الطرف املعنية خبرق حقوق 

 6اإلنسان، طالبة منها أن تقدم إيضاحات وبيانات كتابية لتوضيح املسألة املطروحة، يف غضون 

  .4تسويتهاأشهر، مع تبيان اإلجراءات املتخذة ل

                                                             
 .8، مرجع سابق، ص)7(صحیفة الوقائع رقم 1
  .478 -477عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 2
3

.       ، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة مینسونا63/1996:مستند لجنة مناھضة التعذیب بخصوص الیالغ رقم 
،http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat63.html   ،09/11/2012:تاریخ التحمیل.  
  .من البروتوكول االختیاري األول الملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 4ُینظر المادة 4

  .نظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق اإلنسانمن ال 97/2كما یمكن الرجوع إلى المادة -     
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ولإلشارة فإنه يُطلب من الدولة تقدمي وثائقها خبصوص قبول الدعوى وموضوعها يف آن واحد      

ويهدف طلب املعلومات من الدولة يف هذه املرحلة إىل منح الدولة فرصة . خالل املهلة املذكورة أعاله

إجراء لتسوية املشكلة، غري أنه لتقدمي تفسري ملا يدعيه الشاكي، وما إن كانت الدولة قد اختذت أي 

ال حيق للجنة املختصة إجبار الدولة املعنية على تزويدها باملعلومات اليت طلبتها منها، وما على اللجنة 

معتربة ذلك مربرا يف  ؛يف حالة تقاعس الدولة إال أن تسجل قلقها حيال صمت الدولة وعدم ردها

  .1حد ذاته إلعالن صحة إدعاءات مقدم الشكوى

كما تُعطى الفرصة للشخص املدعي للتعليق على رد الدولة مبا ُقدم له من معلومات ومالحظات       

 .من قبلها يف أجال حتددها اللجنة املختصة وعادة ما تكون خالل شهرين، توافقا مع مبدأ املساواة

إذ أنه  ؛ملعنينيواللجنة املختصة ملزمة بأن تنظر يف مجيع املعلومات الكتابية املقدمة من األطراف ا

وجلنة القضاء على  2ليس من العادة تقدمي شكوى شفوية، وهذا رغم أن جلنة مناهضة التعذيب

كن هلما وفقا لنظامهما الداخلي طلب حضور األطراف لتقدمي املزيد من ميالتمييز العنصري 

جلنة القضاء كما ميكن للجنة القضاء على التمييز العنصري، و .أو للرد على األسئلة  ،التوضيحات

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن حتصال بصفة استثنائية على أية وثائق من أجهزة  األمم 

  .4قد تساعدها يف النظر يف الشكوى ، اليت، أو من الوكاالت املتخصصة3املتحدة

ية أو إن مسألة تكييف وقائع الشكوى واملتمثلة باألساس يف حتديد مواد االتفاق: تكييف الوقائع -2

العهد اليت يدعي فيها صاحبها أ�ا انتهكت، هلي خطوة مهمة تساعد الدولة الطرف املعنية على 

ولئن كان ينبغي على صاحب الشكوى ذاته . إعداد الرد املناسب على إدعاءات مقدم الشكوى

 تكييف الوقائع بعد سرده لوقائع هذه الشكوى، فإن عدم اإلشارة إىل ذلك من املدعي ال يرتتب

بل يكون من واجب اللجنة ذا�ا . عليها قبول الشكوى، أو االنصراف عن النظر يف موضوعها

بل . فحص الشكوى بناء على املواد اليت ترى هي بنفسها املواد األكثر ارتباطا مبضمون الشكوى

واألكثر من ذلك أن تقوم اللجنة بإعطاء التكييف الصحيح، دون الوقوف على تكييف املدعي، 

  . 5أيضا حق تعديل التكييف مبا تراه يتوافق وأحكام االتفاقية وللجنة

                                                             
1

  .481 -480عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص
2

یجوز للجنة دعوة مقدم الشكوى أو ممثلھ وممثلین عن الدولة الطرف :" من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب من أنھ  111/4ورد في المادة  
  ...".اللجنة لتقدیم المزید من المالحظات أو للرد على أسئلة تتعلق باألسس الموضوعیة للشكوىالمعنیة لحضور جلسات مغلقة تعقدھا 

یجوز للجنة أو الفریق العامل الذي تنشئھ للنظر في :" من النظام الداخلي للجنة القضاء على القضاء على التمییز ضد المرأة فإنھ 72/2وفقا للمادة 3
ین العم وفي أي وقت خالل مرحلة النظر، على أي وثائق من مؤسسات منظومة األمم المتحدة أو من أحد البالغات للحصول، عن طرق األم

  ...".الھیئات األخرى یمكن أن تساعد في البت في ذلك الموضوع
4

  . 51بطاھر بوجالل ، مرجع سابق ، ص  
5

  .483 - 482عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
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وثائق ومعلومات لشكاوى وفقا ما يقدم إليها من وجدير بالذكر أن جلان الرقابة تتعامل مع      

 مقدم الشكوىوإثباتات من الشاكي والدولة املشكو ضدها، كما أن عبء اإلثبات ال يقع على 

  .1أن حتقق يف اإلدعاءات املوجهة ضدها وضد أجهز�ا حبسن نية املعنيةعلى الدولة وحده، إذ 

بعــد االنتهــاء مــن عمليــة حتديــد الوقــائع وتكييفهــا اســتنادا إىل كــل  :البــت فــي موضــوع الشــكوى -3

الوثــــائق واملعلومــــات الضــــرورية، ومــــا يصــــاحبها مــــن ردود وإثباتــــات، تقــــوم اللجنــــة املختصــــة بالبــــت يف 

هــا بتقريــر وقــوع االنتهــاك للحقــوق املشــار إليهــا يف مضــمون الشــكوى بإعطــاء آرائ ،موضــوع الشــكوى

، وللجنـة 2وميكن أن يتضمن هذا الرأي حىت اآلراء الفرديـة املخالفـة ألعضـاء اللجنـة. املقدمة من عدمه

تقدمي التوصيات واالقرتاحات اليت تراها مناسبة إزاء االنتهاكات احلاصـلة إىل الدولـة املعنيـة حـال ثبـوت 

أو إعطـاء الفـرد  ،أو القيـام بتحقيـق ،بغية وضع حد هلـا، عـن طريـق تعـديل تشـريعا�ا ؛نتهاكاتهذه اال

  . سبل التقاضي الداخلية أمام حماكمها، أو تعويض الضرر الالحق به

أشــهر عنــد بعــض اللجــان، بأيــة تــدابري تتخــذها  6أشــهر أو 3تطلــب اللجنــة إخطارهــا يف غضــون      

ائيـة إىل كــل مــن مقــدم وتبعــث جلنــة الرقابـة بعــد ذلــك آراءهــا النه. 3تطبيــقلتجسـيد أرائهــا وجعلهــا حمـل 

وعقـب ذلـك تعلــن اللجنـة عـن صــدور وجهـات نظرهـا تلــك وترسـلها ملــن . إىل الدولـة املعنيــةالشـكوى و 

يطلبها، كما تقوم بنشرها يف تقريرها السنوي الذي تقوم بتقدميه إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عن 

  .     4لس االقتصادي واالجتماعيطريق ا�
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: المقدم من السیدة روزالیند ولیامز لوكرافت ضد إسبانیا،  والذي قدم بخصوصھ السیدان 1493/2006تطبیقا لذلك یمكن اإلشارة إلى البالغ رقم  
  :الجزائر وكریستر ثیلین رأیا مخالفا جاء فیھ/ یوزید األزھري

  .ومع احترامي فإني أختلف مع ھذا الرأي. فیھ استنادا إلى أسسھ الموضوعیةاعتبرت األغلبیة أن البالغ مقبول ونظرت 
ولكن یستخلص . من البروتوكول االختیاري 3إن التأخیر في تقدیم البالغ ال یشكل بحد ذاتھ سوء استعمال الحق في تقدیم البالغات بموجب المادة

وفي عدد . ون داع، وبدون توفر ظروف استثنائیة، ال بد أن یؤدي لعدم مقبولیة البالغمن السوابق القانونیة للجنة، كما یمكن فھمھا، أن التأخیر بد
وفي ھذه القضیة انتظرت صاحبة البالغ قرابة ست ... من القضایا، توصلت اللجنة إلى أن فترة تزید على خمس سنوات، تشكل تأخیرا ال مبرر لھ

ھا صعوبات في تأمین مساعدة قانونیة مجانیة، ال یشكل في ضوء جمیع الوقائع المتعلقة سنوات قبل تقدیم بالغھا، وادعاء صاحبة البالغ بمواجھت
ولذلك ینبغي اعتبار تأخیر البالغ إساءة استعمال لحق التقدیم، وألن یؤدي بالتالي إلى عدم . بالقضیة، ظرفان یمكن أن یبرر حالة التأخیر بدون داع

  .بوزید األزھري: السید: التوقیع/ كریستر ثیلین  :السید: التوقیع.    ل االختیاريمن البروتوكو 3مقبولیة البالغ بموجب المادة
 ،96، دورة27/07/2009المقدم من السیدة ولیامز لوكرافت ضد إسبانیا،  1493/2006مستند اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، البالغ رقم  -

A/64/40/(Vll).  
رة منھا تحقیقات إذا تلقت معلومات موثوقة تتضمن دالئل قویة على حدوث انتھاكات خطیرة أو منھجیة ھناك أربع لجان بإمكانھا أن ُتجري بمباد 3

اص لالتفاقیات في دولة طرف ما، وھي لجنة مناھضة التعذیب واللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة واللجنة المعنیة  بحقوق األشخ
القتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ، غیر أن التحقیقات ال یمكن أن ُتجرى إال فیما یتعلق بالدول األطراف ذوي اإلعاقة واللجنة المعنیة بالحقوق ا

تستخدم ھذا اإلجراء سوى لجنة مناھضة التعذیب واللجنة المعنیة بالقضاء  التي اعترفت باختصاصات اللجنة المعنیة في ھذا المجال وحتى اآلن، لم
د أثار عرض موجز لإلجراء المشار إلیھ قدمھ ممثال لجنة مناھضة التعذیب واللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد وق. على التمییز ضد المرأة

من اتفاقیة القضاء  8/2في المادة  -مثال-فقد ورد.  المرأة عددا من األسئلة من جانب ممثلي ھیئات المعاھدات التي لیس لدیھا إجراء من ھذا القبیل
یجوز للجنة أن تقوم، آخذة في اعتبارھا أي مالحظات ربما تكون الدولة الطرف المعنیة قد قدمتھا، وأي معلومات :" المرأة من أنھ على التمییز ضد

ویجوز . أخرى موثوق بھا متاحة لھا، بتعیین عضو أو أكثر من أعضائھا إلجراء تحر بھذا الشأن، وتقدیم تقریر على وجھ االستعجال إلى اللجنة
  ".التحري القیام بزیارة إلقلیم الدولة الطرف، متى استلزم األمر ذلك وبموافقتھاأن یتضمن 

4
 . 51بطاھر بوجالل ، مرجع سابق ، ص  



224 
 

املقــدم إىل اللجنــة املعنيــة حبقــوق  1792/20081 :وتطبيقــا لــذلك ميكــن اإلشــارة إىل الــبالغ رقــم     

 :املـــــــؤرخ يف ،اإلنســــــان مـــــــن الســـــــيد جـــــــون ميكائيـــــــل دوفـــــــان ضـــــــد دولـــــــة كنـــــــدا، وفقـــــــا آلراء اللجنـــــــة

القضــية يف كــون مقــدم الشــكوى مــواطن مــن هــذه وتــتلخص فحــوى . 96يف الــدورة  28/07/2009

هاييت، يقيم حاليا يف كندا، ومن املقـرر ترحيلـه إىل هـاييت، بعـد حظـر  بقائـه يف كنـدا، بعـد احلكـم عليـه 

ويزعم املعين أن ترحيلـه إىل هـاييت سيشـكل . لقيامه بالسرقة باستخدام العنف ،شهرا 33بالسجن ملدة 

. والسياسـية ةالدويل للحقوق املدنيـ من العهد 26و 23و 16و 7و 6 :انتهاكا من جانب كندا للمواد

وبعد السري يف مجيع اإلجراءات وما تالها من ردود وتوضيحات خلصـت اللجنـة إىل البـت يف موضـوع 

  :الشكوى بإعالن جاء فيه 

أن التدخل الـذي خيلـف آثـارا شـديدة علـى صـاحب الـبالغ بـالنظر إىل روابطـه القويـة بكنـدا، وعـدم  -

ه �ـاييت إال جبنسـيتها، وهـذا غـري متناسـب مــع اهلـدف الـذي تسـعى إليـه الدولـة الطـرف، وبالتــايل ارتباطـ

مـن  1والفقرة  17فإن طرد صاحب البالغ إىل هاييت يشكل انتهاكا من جانب الدولة الطرف للمادة 

  .من العهد 23املادة 

بأن تتيح لصاحب البالغ وسـيلة  من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة 2من املادة ) أ(3وفقا للفقرة  -

انتصـاف فعالــة، مبـا يف ذلــك االمتنـاع عــن طـرده إىل هــاييت، كمـا أن الدولــة الطـرف ملزمــة مبنـع حــدوث 

  .انتهاكات مماثلة يف املستقبل

بأن تكفل جلميع ...انطالقا من اعرتاف الدولة الطرف بعد انضمامها للربوتوكول باختصاص اللجنة -

ق أراضـيها واخلاضـعني لواليتهـا احلقـوق املعـرتف �ـا يف العهـد، فإ�ـا تـود أن تتلقــى األفـراد املوجـودين فـو 

  . ، معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ أراء اللجنة)أشهر6( يوما 180من الدولة الطرف يف غضون 

قضــاء املقــدم مـن السـيدة إنغـا أبراموفـا إىل جلنـة ال23/20092 :كمـا ميكـن اإلشـارة إىل الـبالغ رقـم      

مـن "على التمييز ضد املرأة ضد بيالورسيا، حيث كانت تعمل هذه السيدة صحفية وناشـطة يف حركـة 

محلـــة املســـرية "،قامـــت بتعليـــق شـــرائط زرق بغيـــة اجتـــذاب انتبـــاه النـــاس إىل محلـــة تســـمى "أجـــل احلريـــة

أعمــال "ثأيــام بإحــدا 5، فقــبض عليهــا، ومت احتجازهــا، مث حكــم عليــه يف حمكمــة لينــني ب "األوربيــة

وقـد قـدمت املعنيـة هـذه الشـكوى تـدعي فيهـا بأ�ـا ضـحية بيالروسـيا حلقوقهـا مبوجـب ". شغب خفيفة

، املقــروءة بــاالقرتان مــع 5 مــن املــادة)أ(والفقــرة 3، واملــادة2مــن املــادة) و(و)ه(و)د(و)ب(و)أ(الفقــرات
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ــــة، وتــــدعي أنــــه أثنــــاء احتجازهــــا تعرضــــت للمعاملــــة الالإنســــانية 1 املــــادة وأن ظــــروف ...مــــن االتفاقي

كمــا قامــت بإتبــاع كــل اخلطــوات الضــرورية .اخل...االحتجــاز رمبــا يكــون هلــا أثرهــا الضــار علــى اإلجنــاب

ملقتضــيات هــذه الشــكوى، وبعــد الــردود املختلفــة وإعــالن مقبوليــة هــذه الشــكوى وبــالنظر يف األســس 

  :ضوعية للشكوى خلصت اللجنة يف أرائها إىل التوصيات التاليةاملو 

مــن الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة ويف ضــوء  املــادة 7مــن  1تــرى اللجنــة إذ تتصــرف مبوجــب الفقــرة * 

ـــــــــة الطـــــــــرف مل تـــــــــف بالتزاما�ـــــــــا مبوجـــــــــب املـــــــــواد   2مجيـــــــــع االعتبـــــــــارات املـــــــــذكورة أعـــــــــاله، أن الدول

مــن االتفاقيــة، والتوصــية العامــة  1، الــيت تقــرأ بــاالقرتان مــع املــادة )أ(3و 5و ) و(و)ه(و)د(و)ب(و)أ(

  :، وتقدم التوصيات التالية للدولة الطرف)1992(19للجنة رقم 

تقدمي تعويض مناسـب إىل صـاحبة الـبالغ، مبـا يف ذلـك التعـويض املـايل : فيما يتعلق بصاحبة البالغ -1

  .الذي يعادل خطورة انتهاك حقوقها

اختـــاذ تـــدابري تكفـــل صــون كرامـــة احملتجـــزات وخصوصــيتهن، وكـــذلك ســـالمتهن البدنيـــة ) أ( :عامــة -2

  ...والنفسية، يف مجيع مرافق االحتجاز، مبا يف ذبك توفري املأوى املالئم

  .كفالة توفري الرعاية الصحية اخلاصة بالنساء احملتجزات) ب(

لـة التمييزيـة أو القاسـية أو الالإنسـانية ضمان التحقيق الفعـال يف إدعـاءات احملتجـزات بشـأن املعام) ج(

  .أو املهينة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عقابا كافيا

تقـــدمي ضـــمانات حلمايـــة احملتجـــزات مـــن مجيـــع أشـــكال االعتـــداء، مبـــا يف ذلـــك االعتـــداء اجلنســـاين، )د(

  .وكفالة فحصهن واإلشراف عليهن، من جانب موظفات مدربات حسب األصول

قى املوظفون املكلفون بالعمـل مـع احملتجـزات تـدريبا بشـأن االحتياجـات اخلاصـة �ـن  كفالة أن يتل) ه(

  ...كنساء، وحقوق اإلنسان الواجب هلن

وضــع سياســات وبــرامج شــاملة تكفــل تلبيــة احتياجــات الســجينات فيمــا يتعلــق بكــرامتهم وحقــوق ) و(

  .اإلنسان الواجبة هلن

 الدولـة الطـرف االعتبـار الواجـب آلراء اللجنـة مشـفوعة من الربوتوكـول االختيـاري تـويل 4وفقا للفقر * 

أشـهر ردا مكتوبــا يتضــمن معلومـات عــن أي إجـراء تكــون قــد  6بتوصـيا�ا، وتقــدم إىل اللجنـة، خــالل 

اختذته، يف ضوء آراء اللجنة وتوصيا�ا، ومن املطلوب أيضا من أن تنشر الدولة الطرف آراء وتوصـيات 

غات الوطنية الرمسيـة، وأن تعممهـا علـى نطـاق واسـع، بغيـة وصـوهلا إىل مجيـع اللجنة، وأم ترتمجها إىل الل

  .القطاعات املعنية يف ا�تمع
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أمـــا فيمـــا يتعلـــق مبتابعـــة تنفيـــذ آراء اللجنـــة وتوصـــيا�ا، فـــإن اللجـــان املختصـــة لـــيس مبقـــدورها إلـــزام      

ذلك انطالقـا مـن مبـدأ حسـن النيـة، الدولة املشكو ضدها بتطبيق توصيا�ا، إال أ�ا تتوقع منها القيام ب

و�ـذا اخلصــوص فقـد قامـت عـدة جلــان . طاملـا أ�ـا قبلـت اختصـاص اللجنــة يف حبـث الشـكاوى الفرديـة

بتطـوير وســائلها يف متابعــة تنفيـذ الــدول لتوصــيا�ا، نــذكر مـن ذلــك اللجنــة املعنيـة حبقــوق اإلنســان الــيت 

تابعــة ومراقبــة وحتديــد مــدى تنفيــذ الدولــة تكليــف مقــرر خــاص مــن بــني أعضــائها مل 1990قــررت ســنة 

الطـرف لتوصــيات جلنـة الرقابــة، ويف حالــة عـدم التــزام الــدول بتنفيـذ توصــيات اللجنــة املعنيـة، فــإن املقــرر 

ويف هـــذا الصــدد فـــإن اللجنـــة . اخلــاص جيـــري اتصــاالت حبكوما�ـــا حلثهـــا علــى تنفيـــذ توصــيات اللجنـــة

قـد طلبـت مـن الـدول األطـراف يف  1990ة والثالثـني مـن سـنة املعنية حبقوق اإلنسان يف دور�ـا التاسـع

العهـد الــدويل للحقـوق املدنيــة والسياسـية ويف الربوتوكــول االختيـاري األول، أن تضــمن تقاريرهـا املقدمــة 

معلومـات عـن اإلجـراءات الـيت اختـذ�ا خبصـوص الشـكاوى، الـيت قـد  -يف إطار نظـام التقـارير –للجنة 

  .1حظت أن حقوق صاحب الشكوى قد انتهكتتكون اللجنة حبثتها وال

وعلى الرغم من كون اآلراء اليت تقدمها اللجان ال تعد قـرارات ملزمـة قانونيـا، إال أن عـدم األخـذ       

�ــذه اآلراء والتوصــيات مــن قبــل احلكومــات وجتاهلهــا مــن شــأ�ا تعــريض احلكومــات املعنيــة إىل النقــد، 

  .2الدويل و الوطين: على املستويني

وخالصـة القــول أن نظــام الشـكاوى الفرديــة وتــدخل األجهـزة حيــال هــذه الشـكاوى إمنــا يســتهدف      

  :بعض املسائل اجلوهرية اليت يتم التوصل إليها بعد الدراسة والفحص واليت ميكن تلخيصها يف اآليت

  إقرار مسؤولية الدولة عن التعويض وجرب الضرر -

  انني أو القرارات اليت تشكل انتهاك حلقوق اإلنسانمطالبة الدول بإلغاء أو تعديل القو  -

  مطالبة الدول بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان ومتابعة املسؤولني عن هذه االنتهاكات -

  مطالبة الدول بااللتزام بتوفري سبل االنتصاف الفعالة -

  اكمطالبة الدولة تقدمي ما اختذته من تدابري خالل مدة معينة إليقاف االنته -

تعـد يف حقيقتهـا صـورا  -بعـد عمليـة الدراسـة والفحـص -ولإلشارة فإن هـذه اآلراء املتوصـل إليهـا      

مـــن صـــور احلمايـــة الـــيت تســـبغها اللجـــان الرقابيـــة علـــى ضـــحايا انتهاكـــات حقـــوق اإلنســـان، وهـــو مــــا 

  .سنتطرق إليه بالتفصيل يف الفصل املوايل

  

                                                             
1

  .161إبراھیم علي بدوي الشیخ ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص  
2

  .51بطاھر بوجالل ، مرجع سابق ، ص  
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  الجهاز المختص إجراءات النظر في الشكاوى لدى: نيمخطط يب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مرحلة تلقي الشكوى

مرحلة البت يف قبول الشكوى 

 قبول الشكوى عدم قبول الشكوى

مرحلة النظر يف موضوع 

 حتديد الوقائع وتكييفها

 البت يف موضوع الشكوى

 �اية القضية 
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  المبحث الثاني

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على المستوى اإلقليمي 

أمهية خاصة،   - كما سبق وأن أشرنا-تكتسي االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية حلقوق اإلنسان      

كو�ا �تم بنطاق إقليمي وجغرايف حمدود، وخبصوصية ومكونات متقاربة تتعلق باألصل واجلنس 

يف القدرة على التحكم أكثر فيما يوضع من  -وال شك -األمر الذي ينعكس تأثريه  ؛وغريها

وهو ما ُيسهم  ؛اقيات ومواثيق، وما ينشأ عنها من وسائل وآليات للرقابة على تطبيق أحكامهااتف

بشكل كبري يف حتقيق  الفعالية املطلوبة، خاصة مبا يتيسر هلا من سرعة يف التعامل والسهولة يف مجع 

خرى على املعلومات وإجراء التحقيقات، فضال عن كون هذه االتفاقيات واملواثيق قد نصت هي األ

إجراءات تطبيق دولية، حاكت فيها اإلجراءات املنصوص عليها يف االتفاقيات املربمة يف إطار األمم 

املتحدة، كنظام التقارير ونظام التحقيق ونظام الشكاوى، بل وأن آليات التنفيذ يف املواثيق اإلقليمية 

يه بتقدمي هذه الشكاوى تعد أكثر تطورا وجرأة، خصوصا مع نظام الشكاوى، الذي ال ُيكتفي ف

  .لألجهزة شبه القضائية، بل تعداه بوجود أجهزة رقابة قضائية

ولذلك وبعدما مت التطرق إلجراءات تقدمي وفحص الشكاوى على مستوى االتفاقيات املربمة يف      

اء األمم املتحدة وما تقوم به أجهز�ا املنشأة من إجراءات شبه قضائية حيال هذه الشكاوى، سو  إطار

ما تعلق بشكاوى الدول أو الشكاوى الفردية، فإننا سنتطرق يف هذا املبحث إىل ما تقوم به األجهزة 

من إجراءات لتقدمي  حلقوق اإلنسان الرقابية املنشأة على مستوى االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية

  .الشكاوى وفحصها

املستوى اإلقليمي يدفعنا إىل وعليه فإن احلديث عن إجراءات تقدمي وفحص الشكاوى على      

التمييز بني ما تقوم به األجهزة شبه القضائية مبا يُقّدم إليها من شكاوى طبقا ملنصوص االتفاقيات 

مع اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان سابقا، واللجنة األمريكية حلقوق عليه اإلقليمية، كما هو األمر 

املنشأة  -احملاكم -  ، وتلك األجهزة القضائيةلشعوباإلفريقية حلقوق اإلنسان وااإلنسان واللجنة 

خصيصا ألداء وظيفة قضائية حبتة، كما هو الشأن عليه مع كل من احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، 

  . وكذا احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان إضافة إىل احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

معاجلة هذا املبحث يف مطلبني رئيسيني، حيث نتطرق يف املطلب وانطالقا مما سبق، فستتم      

األول لإلجراءات املعتمدة يف تقدمي وفحص الشكاوى املقدمة لألجهزة شبه القضائية، على أن نتناول 

  .يف املطلب الثاين إجراءات الشكاوى املقدمة لألجهزة القضائية
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  ضائيةالشكاوى المقدمة إلى األجهزة شبه الق: المطلب األول

) اللجان( ما ميكن اإلشارة إليها ابتداء هو أن الشكاوى اليت تُقدم إىل األجهزة شبه القضائية      

املنصوص عليها يف االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية هو شبيه متاما مبا مت التطرق إليه مع الشكاوى 

فهناك . مستوى األمم املتحدة املقدمة إىل اهليئات واألجهزة املنشأة طبقا لالتفاقيات املربمة على

  .شكاوى الدول وهناك الشكاوى الفردية

وعموما فإننا سنتطرق يف هذا املطلب لألنظمة اإلقليمية اليت مت النص فيها على نظام الشكاوى       

كالنظام األوريب حلقوق اإلنسان والنظام األمريكي حلقوق اإلنسان، وكذا النظام اإلفريقي حلقوق 

وعليه فسنقسم هذا املطلب . عوب، أما النظام العريب فلم ينص البتة على هكذا إجراءاإلنسان والش

إىل ثالثة فروع، حيث نتعرض يف الفرع األول للنظام األوريب، ويف الفرع الثاين للنظام األمريكي، على 

  .أن نتطرق يف الفرع الثالث للنظام اإلفريقي

  انفي النظام األوربي لحقوق اإلنس: الفرع األول

إن أول ما يتبادر إىل األذهان أثناء احلديث عن نظام الشكاوى يف النظام األوريب حلقوق      

اإلنسان، حييلنا إىل ما نصت عليه االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف هذا الشأن من أجهزة رقابية 

احملكمة األوربية  على أحكام هذه االتفاقية، متمثلة يف كل من اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان وكذا

وكوننا نتحدث عن األجهزة شبه القضائية، فإن اجلهاز الرئيسي الذي كان يؤدي . 1وجملس الوزراء

هذا الدور هو اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان؛ وعلى الرغم من أن هذه اللجنة قد مت التخلي عنها 

، إال أننا 01/11/1998:يفوإلغاء دورها متاما بعد دخول الربوتوكول احلادي عشر حيز النفاذ 

سنتطرق ولو باختصار لإلجراءات املعتمدة يف تقدمي وفحص الشكاوى اليت كانت تقوم به هذه 

على أن نتطرق أيضا ملا تقوم به األجهزة األخرى على  ؛اللجنة، كو�ا أدت دورا رائدا يف هذا ا�ال

  .مستوى امليثاق االجتماعي األوريب وغريه من اتفاقيات

  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى على مستوى اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان: أوال

لقد سبقت اإلشارة إىل أن اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان كانت خمولة بالنظر يف الشكاوى      

والطعون املقدمة ضد دولة طرف بدعوى إخالهلا بأحكام االتفاقية، سواء مت تقدمي هذا الطلب من 

  .وعليه وجب التمييز بني نوعني من الشكاوى. لة أخرى، أو كان مقدما من أفراددولة طرف ضد دو 

                                                             
1

لضمان احترام التعھدات التي تقع على : " ، على أنھ و)قبل تعدیلھا(األوربیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیةمن االتفاقیة  19تنص المادة  
 محكمة -ب). اللجنة(لجنة أوربیة لحقوق اإلنسان، أطلق علیھا فیما بعد اسم  -أ:عاتق األطراف السامیة المتعاقدة الموقعة على ھذه االتفاقیة تنشأ 

  ) ".المحكمة(سان، أطلق علیھا فیما بعد اسم أوربیة لحقوق اإلن



230 
 

I- كان حيق للجنة األوربية حلقوق اإلنسان النظر يف شكاوى : الشكاوى المقدمة من طرف الدول

الدول، اليت تقدم من دولة ضد دولة أخرى، دون اشرتاط أن يكون ضحية هذه االنتهاكات أحد 

1أو من أحد مواطين جملس أوربا مواطين هذه الدولة
واحلقيقة أن هذا التقاضي ميكن اعتباره يدخل  . 

ضمن القانون الدويل الكالسيكي الذي يكون مناط الشكوى فيه تُقدم جتاه دولة طرف، ال تفي 

من االتفاقية األوربية  24بالتزاما�ا الدولية الواردة يف االتفاقية، ويف هذا الشأن فقد ورد يف املادة 

جيوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ :" حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية قبل تعديلها من أنه

اللجنة، عن طريق السكرتري العام �لس أوربا، بأي خمالفة ألحكام املعاهدة من جانب أي طرف سام 

لنقطة وسيتم التطرق إلجراءات التقاضي أمام اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان يف ا". متعاقد آخر

  .املوالية أثناء احلديث عن الشكاوى املقدمة من األفراد

نادر احلدوث، و�ذا اخلصوص ويف  -شكاوى الدول - ويف الواقع فإن هذا النوع من الشكاوى     

نطاق تطبيق االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية مل تقدم أمام اللجنة األوربية حلقوق 

، 1971يف  حالة فقط، منها الشكوى املقدمة من ايرلندا ضد بريطانيا 13اإلنسان طيلة وجودها إال 

، حيث خلصت 18/01/1998والذي جنم عنه صدور قرار من احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يف 

قد مت انتهاكها من قبل بريطانيا بسبب املعاملة السيئة  2من االتفاقية 3فيه احملكمة إىل أن املادة 

  .3ينللسجناء اجلمهوريني االيرلنديني أثناء التحقيق معهم من قبل األمن الربيطا

II- قبل أن  -من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 25وفقا للمادة : الشكاوى المقدمة من األفراد

فإنه كان حيق ألي من األفراد الطبيعيني أو من املنظمات غري احلكومية أو من جمموعات  -تعدل

األفراد تقدمي الشكاوى للجنة األوربية حلقوق اإلنسان يّدعون فيها أن إحدى الدول األطراف يف 

بشرط أن تكون الدولة ، قوق املنصوص عليها يف االتفاقيةاالتفاقية قد قامت بانتهاكات ألي من احل

  . املدعى عليها قد سبق هلا وأن أعلنت قبوهلا الختصاص اللجنة يف هذا الشأن

جيعلنا نتطرق يف البداية للشروط  ،ومنه فإن احلديث عن إجراءات تقدمي وفحص هذه الشكاوى     

النظر يف هذه اخلاصة بإلجراءات ل ذلك ق بعدعلى أن نتطر  ،قبل الشكوىلكي تُ  ؛الواجب توافرها

  .الشكاوى

                                                             
1

  .62محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
ال یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة المھینة :" من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیلھا على أنھ 3تنص المادة 2

  "رامةللك
3

، األھالي "2موسوعة علمیة مخنصرة، ج"ھیثم مناع،اإلمعان في حقوق اإلنسان:دیدییھ روجیھ، حدود الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان، كتاب 
  . 105، ص2003، 1دمشق، ط/للطباعة والنشر والتوزیع
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إنه وقبل النظر يف األسس املوضوعية للشكوى املقدمة للجنة األوربية : 1شروط قبول الشكاوى -1

حلقوق اإلنسان، فال بد من توافر مجلة من الشروط، واليت مت النص عليها يف االتفاقية لتحظى 

  :باملقبولية، وتتمثل هذه الشروط يف

، ونعين بذلك أن تكون الشكوى مقدمة ممن حيق له تقدمي أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ

الشكوى، سواء أكان الشخص ذاته أو من املنظمات غري احلكومية أو من جمموعات األفراد، طبقا 

  .2من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 25ملنصوص املادة 

د أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي أن تكون الدولة الطرف المشكو ضدها ق -ب

ال يكفي أن تكون الدولة املشكو ضدها طرفا يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، بل : الشكاوى

    . 3ال بد من أن تكون هذه الدولة قد سبق هلا وأن اعرتفت باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى

وهذا الشرط يتوافق مع ما الحظناه مع بعض اتفاقيات حقوق اإلنسان املربمة يف إطار األمم      

اليت تنص يف  - مثال -املتحدة، كما هو احلال مع اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

مثل هذا ال جيوز للجنة قبول استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف مل تصدر :" من أنه 14املادة 

  "...اإلعالن

من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان   26طبقا للمادة  :استنفاذ جميع سبل الطعن الداخلية - ج

فإن اللجنة تباشر عملها بعد أن يستنفذ الشاكي مجيع طرق االنتصاف الداخلية،  - قبل أن تعدل -

  . ع طرق الطعن الداخليةإال بعد استنفاذ مجي، حيث ال جيوز االلتجاء إىل اللجنة األوربية

وفقا للمبادئ العامة للقانون ، توجب توافر هذا الشرط مبفهومه السائد 26كما أن املادة      

وهذا الشرط يعد من الشروط العامة اليت حتكم احلماية الدبلوماسية، وااللتجاء إىل القضاء . الدويل

االتفاقية تشرتط زيادة على ما سبق أن  من 26ويالحظ أن املادة . الدويل خبصوص املسؤولية الدولية

 ؛4أشهر من صدور احلكم النهائي عن احملاكم الداخلية) 06(يقدم الطلب إىل اللجنة خالل ستة 

  .5ويعترب ذلك مبثابة قيد زمين على قبول الطعن

                                                             
شكاوى التفاقیات حقوق اإلنسان المبرمة في إطار األمم وجبت اإلشارة إلى أن ھذه الشروط ھي شبیھة تماما لما تحدثنا عنھ في شروط قبول ال 1

  .كآلیة على تطبیقھا، ولذلك سنشیر إلیھا باختصار ىالمتحدة ، وكذا للشروط المطلوبة في االتفاقیات اإلقلیمیة األخرى التي ُتعمل نظام الشكاو
2

یجوز للجنة أن تتلقى الشكاوى المرسلة إلى السكرتیر العام لمجلس :" من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیلھا على أنھ 25تنص المادة 
د أوربا من أي شخص، أو من المنظمات غیر الحكومیة، أو مجموعات األفراد بأنھم ضحایا االنتھاك للحقوق الموضحة بھذه المعاھدة من جانب أح

ذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافھ باختصاص اللجنة في األطراف السامیة المتعاقدة، بشرط أن یكون ھذا الطرف السامي المتعاقد ال
  ...".وتتعھد األطراف السامیة المتعاقدة التي قامت بھذا اإلعالن أال تعوق بأي حال من األحوال الممارسة الفعالة لھذا الحق. تلقي ھذه الشكوى

  .ھامن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیل 25ُینظر المادة  3
تبدأ اللجنة عملھا بعد أن یستنفذ الشاكي جمیع طرق االنتصاف الداخلیة، وطبقا :" من االتفاقیة األوربیة قبل تعدیلھ من أنھ 26لقد ورد في المادة  4

  ".للمبادئ العامة المعترف بھا في القانون الدولي، خالل ستة أشھر من تاریخ القرار النھائي المتخذ في الداخل
5

  .139-137ص، محمود بدر الدین، مرجع سابق صالح محمد 
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إذ جيب أن يكون مقدم الطعن معلوما، فال ، 1أال تكون الشكوى المقدمة مجهولة المصدر - د

ون ا�هولة االسم واليت ال يعرف رافعها؛ أي أال تكون الشكوى مقدمة من مصدر تقبل الطع

  .2جمهول

أال تكون الشكوى قـد عرضـت مـن قبـل علـى اللجنـة أو علـى إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق  -ه

 -ب من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان /27/1 لقد ورد يف املادة: الدولية األخرى، أو أي تسوية

إذا كانـت اللجنـة قـد فحصـت شـكوى مطابقـة :" من أنـه ال تنظـر اللجنـة يف الشـكاوى  -ديلهاقبل تع

هلــا ماديــا مــن قبــل، أو ســبق تقــدميها يف إجــراءات حتقيــق دوليــة أخــرى أو تســوية، أو كانــت ال تنطــوي 

  ". على وقائع جديدة

طعـن سـبق أن فصـلت فيــه وال يتفـق يف مجلتـه مـع ، ومنـه فـال ينبغـي أن يكـون الطعـن املقـدم مكــررا     

اللجنــة، أو كــان حمــل حبــث يف إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق الــدويل أو التســوية ألدوليــة، إال إذا متكــن 

  .3الشاكي من إثبات وجود معلومات جديدة مناسبة تربر تقدمه بشكوى جديدة

ينبغـي إن كل شكوى تقدم إىل اللجنـة  :أن تكون الشكوى المقدمة متوافقة ونصوص االتفاقية -و

أن تتوافق وما نصت عليه االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وأال تكون أحكام هذه 

و هذا الشرط يعين عدم قبول الطعن إذا كان يتعلق حبق أو .4االتفاقية حمال ألي حتفظ أبدته دولة طرفا

مـن االتفاقيـة  27/2د ورد يف املـادة فقـ. 5حبرية غري منصوص عليها يف االتفاقيـة أو القواعـد املكملـة هلـا

تــرفض اللجنــة نظــر أي شــكوى :" مــن أنـه -قبــل تعــديلها -األوربيـة حلقــوق اإلنســان وحرياتــه األساسـية

  ". إذا ثبت أنه ختالف أحكام املعاهدة احلالية 25تقدم هلا طبقا للمادة 

ة األوربيــة حلقــوق مــن االتفاقيــ 27/2لقــد ورد يف املــادة  :أن تكــون الشــكوى المقدمــة مؤسســة -ي

تــرفض اللجنــة نظــر أي شــكوى تقــدم هلــا طبقــا :" مــن أنــه -قبــل تعــديلها -اإلنســان وحرياتــه األساســية

يتضح مما سبق أنه ولكي تكون الشـكوى ...". أ�ا ال تستند بيانا�ا إىل أساس...إذا ثبت 25 للمادة

  .لبيانات الالزمةمقبولة فال بد من أن تقوم على أساس ومربرات سليمة وفقا لألدلة وا

وقـد مت الـنص علـى هـذا : أال تكون الشـكوى منطويـة علـى إسـاءة فـي اسـتخدام حـق الشـكوى -ز

فاللجنـة هنـا ال ميكنهـا قبـول الشـكاوى الـيت . 6مـن االتفاقيـة 27/2الشرط يف الفقـرة األخـرية مـن املـادة 
                                                             

  .أ من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیلھا/271ُینظر المادة  1
  .140ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 2
3

  .140ص، المرجع نفسھ 
  .67محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص4
  .140ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 5
6

تنطوي ...إذا ثبت أنھا 25ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لھا طبقا للمادة:" من االتفاقیة األوربیة قبل تعدیلھا من أنھ 27/3لقد ورد في المادة  
  ".على تعسف في استخدام حق الشكوى
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العقوبـــة أو يكـــون يســـاء فيهـــا اســـتخدام احلـــق يف تقـــدمي الشـــكوى كمحاولـــة مـــن الشـــاكي التهـــرب مـــن 

  . 1غرضها دعائيا

ضــد النمســا، حيــث أنــه يف اجللســة   Loter Rofaeleوتطبيقــا لــذلك ميكــن اإلشــارة إىل قضــية      

األوىل لالستماع اليت مت عقدها يف غياب الطاعن اعرتض ممثل الدولة علـى أجـزاء معينـة مـن الشـكوى، 

رأى أ�ا تتضمن إهانة وحتقري للدولة، واقرتح على اللجنة أن تأخـذ تـدابري حلمايـة مجهوريـة النمسـا ضـد 

مــت اللجنــة بــإبالغ الطــاعن بوجــوب ســحب أو فقا. مــا جــاء يف الشــكوى مــن قــذف وتشــويه للســمعة

تنقيح األجزاء اليت وجد�ا حمل اعرتاض احلكومة النمساوية، إال أن الطـاعن أبلـغ اللجنـة أنـه لـيس لديـه 

الرغبـــة يف ســـحب أو تعـــديل هـــذه األجـــزاء، فقامـــت اللجنـــة بتحـــذير الطـــاعن بأنـــه إذا مل يقـــم بـــإبالغ 

حمل االعرتاض، فإ�ا سوف تعلن عدم قبول الشـكوى علـى اللجنة برغبته يف سحب أو تعديل األجزاء 

ونظــرا  ألن الطــاعن مل يقــم بســحب تلــك األجــزاء، . أســاس إســاءة اســتعمال احلــق يف تقــدمي الشــكوى

  .2بسبب انطوائها على إهانة احلكومة النمساوية ؛اضطرت اللجنة لعدم قبول الشكوى

قبل  -االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  من 27ورد يف املادة : إجراءات النظر في الشكاوى -2

يف سبيل حتديد  - تقوم اللجنة - أ:يف حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:"من أنه -تعديلها

وإذا اقتضى األمر إجراء حتقيق، تلتزم الدول املعنية بأن . بفحص الشكوى مع ممثلي األطراف - الوقائع

تضع اللجنة نفسها يف خدمة  -ب. ت النظر مع اللجنةتقدم تسهيال�ا الضرورية، بعد تبادل وجها

األطراف املعنية �دف الوصول إىل تسوية ودية للموضوع على أساس احرتام حقوق اإلنسان حسبما 

  ". تقرره هذه املعاهدة

أعاله، يتضح أن اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان وبعد أن تتلقى  27وطبقا ملا ذكر يف املادة      

رسلة عن طريق السكرتري العام �لس أوربا، وعندما تتأكد من توافر الشروط الشكلية الشكاوى امل

حبضور ممثلي الطرفني، وهلا أن تقوم يف  3السابقة، تقوم بدراسة الطعن املقدم إليها يف جلسات سرية

نظر بعد تبادل وجهات ال - تلتزم الدول املعنيةحتقيق إذا ما تطلب األمر ذلك، و سبيل ذلك بإجراء 

بتقدمي التسهيالت الضرورية، ومساعدة اللجنة يف الوصول إىل حل ودي للنزاع يتفق  -مع اللجنة

  .واحرتام حقوق اإلنسان

                                                             
1

  .141ص، صالح محمد محمود بدر الدین ، مرجع سابق 
2

  .448عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
3

  ".تعقد اللجنة اجتماعاتھا سریة:" من االتفاقیة األوربیة قبل تعدیلھا من أنھ 33تنص المادة  
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من االتفاقية  25وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة وبعد أن تقبل الشكوى املقدمة إليها طبقا للمادة      

رفض الشكوى املقدمة إليها إذا تبني هلا أثناء األوربية، فإنه جيوز هلا بعد ذلك أن تقرر باإلمجاع 

  .1ويف هذه احلالة يبلغ القرار لألطراف املعنية. 27 الفحص وجود أسباب لعدم قبوهلا احملددة يف املادة

، فإن هلا أن تعد تقريرا وترسله إىل كل من 27 إذا ما توصلت اللجنة إىل تسوية ودية وفقا للمادة     

ويقتصر هذا التقرير على . الوزراء، وكذا السكرتري العام �لس أوربا ليقوم بنشرهالدول املعنية، وجلنة 

أما إذا مل يتم التوصل إىل حل ودي فعلى اللجنة أن . 2بيان موجز للوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه

عنية قد تعد تقريرا مشفوعا برأيها حول ما إذا كان يتبني من الوقائع املعروضة عليها أن الدولة امل

ارتكبت خمالفة اللتزاما�ا املنصوص عليها يف املعاهدة، مع جواز إثبات آراء أعضاء اللجنة حول هذه 

املعنية واليت الطرف ويرسل هذا التقرير إىل كل من جلنة الوزراء وإىل الدول . املسألة يف التقرير املذكور

اقرتاحا�ا عند إحالة التقرير إىل جلنة مع اإلشارة إىل أنه جيوز للجنة أن تبدي . ال حيق هلا نشره

  .3الوزراء

أما إذا كان هناك ، وخالصة القول فإنه ويف حال قبول احلل فإن القضية تنتهي عند هذا احلد     

أشهر  03رفض فيحق للدولة املدعية واملدعى عليها أو لدولة املواطن الذي انتهك حقه يف غضون 

  . 4حلقوق اإلنسان  الوزراء، عرض القضية على احملكمة األوربيةمن تاريخ إحالة التقرير إىل جلنة 

 03وجيب التنويه بأنه إذا مل تتم إحالة املوضوع إىل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان خالل       

أشهر من تاريخ إحالة التقرير إىل جلنة الوزراء فإن هلذه األخرية أن تصدر قرارا بأغلبية ثلثي األعضاء 

فإذا كان قرار جلنة الوزراء إجيابيا فتحدد . مبا إذا كان هناك انتهاك للمعاهدة -ممن حيق هلم احلضور -

ل عدم اختاذ تدابري مرضية من الدول مهلة للدول األطراف باختاذ التدابري املطلوبة يف القرار، ويف حا

املعنية خالل املهلة تصدر جلنة الوزراء قرارا باألغلبية وتنشره، وعلى الدولة املعنية التعهد بااللتزام بأي 

  .5قرار تتخذه جلنة الوزراء

ما ميكن اإلشارة إليه هنا، هو أن : الميثاق االجتماعي األوربي ونظام الشكاوى الجماعية:ثانيا

الشكاوى على مستوى امليثاق االجتماعي األوريب جاء مع الربوتوكول املضاف إىل هذا امليثاق  تقدمي

حيث مل يكن امليثاق االجتماعي األوريب . والذي ينص على نظام الشكاوى اجلماعية 1995لسنة 

ينص على نظام الشكاوى، وكان مقتصرا على نظام التقارير فقط، ولكن مع الربوتوكول اإلضايف 
                                                             

  .من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیلھا 29ُینظر المادة  1
2

  .ان قبل تعدیلھامن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنس 30ُینظر المادة  
3

  .من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیلھا 31ُینظر المادة  
4

  .174ص، عبد العزیز قادري ، مرجع سابق 
5

  .من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قبل تعدیلھا 32ُینظر المادة  
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فقد مت النص فيه على  01/07/1998:والذي دخل حيز النفاذ يف 22/05/1995:عتمد بتاريخامل

  .هذا اإلجراء املتعلق أساسا بالشكاوى اجلماعية وال عالقة له إطالقا بالشكاوى الفردية

ومبوجب هذا الربوتوكول الذي أقـر نظـام الشـكاوى اجلماعيـة، فإنـه مـن جهـة أخـرى قـد أوكـل إىل       

تلقـي هـذه الشـكاوى، وقـد حلـت هـذه اللجنـة حمـل جلنـة اخلـرباء  األوربية للحقـوق االجتماعيـة اللجنة

املســـتقلني، ومنـــه ميكـــن القـــول أن اللجنـــة األوربيـــة للحقـــوق االجتماعيـــة أصـــبحت تتمتـــع بوظيفـــة شـــبه 

  .1ثاققضائية، بعد أن كانت معنية فقط بالتقارير الدورية، اليت كانت تقدمها الدول األطراف يف املي

I- املعتمـد  إن الربوتوكـول امللحـق بامليثـاق االجتمـاعي األوريب :أصحاب الحق في تقديم الشـكاوى

املنظمـات الدوليـة غـري و  ،الدولية ألصحاب العمل والعمـال يتيح للمنظمات ،22/05/1995 :بتاريخ

املنظمــــات  وللتوضــــيح أكثــــر ميكــــن اإلشــــارة هلــــذه . 2شــــكاوى ضــــد الــــدولبالتقــــدمي الحبــــق  ،احلكوميــــة

  :  3كالتايل

  .املنظمات الدولية ألصحاب العمل والعمال -

  املنظمات الدولية غري احلكومية األخرى اليت هلا صفة استشارية لدى جملس أوربا واملسجلة على -

  .   القائمة اليت أعد�ا هذه اللجنة احلكومية

قضـــاء الطـــرف املتعاقـــد الـــذي املنظمـــات الوطنيـــة الـــيت متثـــل أصـــحاب العمـــل والعمـــال والـــيت ختضـــع ل -

  . قدمت الشكوى ضده

II- إن احلـديث عـن إجـراءات الشـكاوى اجلماعيـة يف إطـار امليثـاق : إجراءات الشكاوى الجماعيـة

االجتمـــاعي األوريب يـــدفعنا يف البـــدء للتعـــرف علـــى شـــروط تقـــدمي الشـــكوى، يعقبهـــا بعـــد ذلـــك كيفيـــة 

   .تقدمي وفحص الشكاوى

  شروط تقديم الشكوى -1

وأصــــحاب احلـــق يف تقـــدمي الشـــكوى هــــم . أن تقـــدم الشـــكوى ممـــن لهــــم الحـــق فـــي تقـــديمها -أ

الـيت هلـا صـفة  ،واملنظمات الدولية غري احلكومية األخرى ،والعمال ،املنظمات الدولية ألصحاب العمل

واملنظمـــات  ،واملســجلة علـــى القائمــة الـــيت أعــد�ا هــذه اللجنـــة احلكوميــة ،استشــارية لــدى جملـــس أوربــا

واليت ختضع لقضاء الطـرف املتعاقـد الـذي قـدمت الشـكوى  ،الوطنية اليت متثل أصحاب العمل والعمال

  .ضده

                                                             
1

  .309محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
2
Arlette Heymann-Doat et Gwenaëlle Calvès, Libertés publiques et droits de l'homme, Librairie générale de 

droit et de jurisprudence, E.J.A, Paris, 8 ème édition, 2005,p 151 . 
3
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مــع اإلشــارة إىل أنــه ميكــن تقــدمي .  أن تعتــرف الدولــة المعنيــة بحــق تقــديم الشــكاوى ضــدها -ب

  الدولة تصرحيا ملدة معينة

  أن تقدم هذه الشكاوى كتابيا -ج

، وأن تتعلــق مبــادة يف امليثــاق الــيت التــزم �ــا الطــرف املتعاقــد شــكوى وأحكــام الميثــاقأن تتوافــق ال -د

  .املشتكي منه

  . أن تكون مؤسسة وموضحة للمجال الذي لم يحترم فيه الطرف أحكام الميثاق -ه

  تقديم وفحص الشكاوى -2

 اإلضــايف لســنة مــن الربوتوكــول 5نشــري بدايــة إىل أن الشــكوى وطبقــا للمــادة  :تقــديم الشــكاوى -أ 

توجـه أساســا إىل األمــني العـام �لــس أوربــا، والـذي يســلمها بــدوره إىل جلنـة اخلــرباء املســتقلني،    1995

  .1كما يبلغها للطرف املتعاقد املشتكي ضده

مرحلــة تنبــين عليهــا قـــرارات مرحلــة مهمــة، كو�ــا رحلــة هــذه املتعــد : دراســة وفحــص الشــكاوى -ب

 6فقـد أجـازت املـادة  .توفر لديها من معلومات وما قدم هلا مـن مالحظـاتاللجنة النهائية يف ضوء ما 

لجنــة اخلــرباء املســتقلني، أن تطلــب مــن املنظمــة املشــتكية، ومــن ب 1995 مــن الربوتوكــول امللحــق لســنة

الطرف املشتكي منه، وبشكل كتـايب، يف مهلـة معينـة بـأن تسـلمها كـل املعلومـات واملالحظـات اخلاصـة 

فإذا مـا مت قبـول اخلـرباء للشـكوى يبلـغ ذلـك عـن طريـق األمـني العـام �لـس أوربـا . وىبقبول هذه الشك

كمـــا حيـــق للجنـــة أن تطلـــب مـــن الطـــرف املشـــتكي منـــه ومـــن املنظمـــة . لألطـــراف املتعاقـــدة يف امليثـــاق

  .2املشتكية أن تسلمها كتابيا ويف أجل حمدد، كل الشروح واملعلومات املناسبة

لجنة إجراءات النظر يف الشكاوى املرفوعة أمامها، فتقوم بإعـداد تقريـر يتعلـق تتوىل عقب ذلك  ال     

باالنتهاكات حمل الشكوى، وحيال هذا التقرير لكل من اجلمعية الربملانية وجلنة الوزراء، مث يـتم نشـره يف 

ولـة ويف حـال إذا مـا تبـني للجنـة الـوزراء أن الد. أشهر من تاريخ االنتهاء مـن فحـص املسـألة 04غضون

املعنيـة بالشــكوى مل متتثــل لتقريــر اللجنــة األوربيــة للحقـوق االجتماعيــة، تتبــىن توصــية يف هــذا اخلصــوص 

كمـا يتوجـب علـى الدولـة املعنيـة بالتوصـية أن تُعلـم . لدفع الدولة إىل النـزول علـى مضـمون هـذا التقريـر

املتخــذة مــن جانبهــا إعمــاال  اللجنــة األوربيــة للحقــوق االجتماعيــة مــن خــالل تقريرهــا الــدوري بالتــدابري

    .  3لتوصية جلنة وزراء جملس أوربا

                                                             
1

  .193، صالمرجع نفسھ 
2
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ولقد قدمت شكاوى عديدة بعد نفاذ الربوتوكول ومتحورت هذه الشكاوى حول استخدام       

 األطفال، صالحية اجلنود إلنشاء نقابات واحتادات، التمييز ضد بعض اإلدالء السياحيني، بعض

  .1اخل...واالستخدام، أمناط العمل اجلربي وشروط العمل

  في النظام األمريكي لحقوق اإلنسان:الفرع الثاني

مبقتضى أحكام االتفاقية األمريكية حلقوق  -إن من املهام املوكلة للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان     

هو تلقي الشكاوى والنظر فيها وفقا إلجراءات حمددة، واللجنة هنا معنية بنوعني من  - اإلنسان

  شكاوى الدول وشكاوى األفراد: الشكاوى

 45سـبقت اإلشـارة إىل أنـه ووفقـا للمـادة :الحكوميـةشكاوى الدول أو ما يسمى بالشكاوى  -أوال

 ،3فإن اللجنة خمتصة بالنظر قي الشكاوى املقدمـة مـن دولـة ضـد دولـة أخـرى ،2من االتفاقية األمريكية

، وكيفمـا مت 4بشـرط أن تكـون كلتـا الـدولتني قـد وافقتـا علـى اختصـاص اللجنـة يف تلقـي تبليغـات الـدول

، وســواء أكانــت هــذه املوافقــة ملــدة مطلقــة أو علــى االتفاقيــة أو بعــدهء التصــديق هــذا القبــول ســواء أثنــا

وختضـع شـكاوى الـدول بعــد تقـدميها إىل اللجنـة يف فحـص مــدى  .ملـدة حمـددة، أو مرتبطـا بوضـع معــني

اختاذ عدة إجراءات �ـدف توافر شروط مقبوليتها من عدمه، ويف حال قبول الشكوى تشرع اللجنة يف 

ولإلشـارة فــإن شــكاوى الـدول تشــرتك مـع تبليغــات األفــراد  . حـل ودي للنــزاعباألسـاس إىل التوصــل إىل

  .يف النقطة املوالية، والذي سيتم التعرض له 5قي شروط قبوهلا ويف إجراءات النظر يف موضوعها

  شكاوى األفراد -ثانيا

متنح االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لألفراد الـذين يكونـون عرضـة لالنتهاكـات احلـق يف تقـدمي      

  . الشكاوى للجنة األمريكية وفق شروط حمددة

لعل ما مييز االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسـان مقارنـة بغريهـا مـن اتفاقيـات أو : تقديم الشكاوى -1

ى، هو إتاحتها لألفراد أو هليئة أو منظمة غري حكومية حبـق تقـدمي شـكوى مواثيق دولية أو إقليمية أخر 

                                                             
1

    .310المرجع نفسھ، ص 
ھا إلى ھذه االتفاقیة، أو في أي وقت یمكن ألیة دولة طرف، عندما تودع وثیقة تصدیقھا أو انضمام:" في فقرتھا األولى بأنھ  45تنص المادة  2

حد الحق، أن تعلن أنھا تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتتقصى التبلیغات التي تدعي فیھا دولة طرف أن دولة أخرى قد ارتكبت انتھاكا أل
  "حقوق اإلنسان المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیة

عدا واحدة من نیكاراغوا تزعم فیھا تعرض مواطنیھا المقیمین في كوستاریكا لتمییز منھجي، واقعیا لم یتم تقدیم أي شكوى من دولة ضد أخرى،  3
  . وقد أعلنت اللجنة عدم قبول الشكوى، ألنھ جرى تقدیمھا بعد المدة المقررة في االتفاقیة

 .66محمد یوسف علوان،نظام الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -
4

یمكن ألیة دولة طرف، عندما تودع وثیقة تصدیقھا أو " - 1: على أنھ 2و1االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان في فقرتیھامن  45تنص المادة  
دولة انضمامھا إلى ھذه االتفاقیة، أو في أي وقت الحق، أن تعلن أنھا تعترف باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتتقصى التبلیغات التي تدعي فیھا 

إن التبلیغات المقدمة عمال بھذه المادة ال تقبل " -2".قد ارتكبت انتھاكا ألحد حقوق اإلنسان المنصوص علیھا في ھذه االتفاقیةطرف أن دولة أخرى 
وال تقبل اللجنة أي تبلیغ ضد أیة دولة طرف . وال تدرس إال إذا قدمتھا دولة طرف كانت قد أعلنت أنھا تعترف باختصاص اللجنة المذكورة أعاله

  .22/11/1969انظر االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان المعتمدة في سان خوسیھ في ".ذلك اإلعالنلم تصدر 
5
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عــن أي خــرق أو انتهــاك للحقــوق حمـل احلمايــة، ســواء يف امليثــاق املنشــئ ملنظمــة  1إىل اللجنـة األمريكيــة

أو يف اإلعــالن األمريكــي حلقــوق وواجبــات اإلنســان، أو لتلــك احلقــوق  ،1948 الــدول األمريكيــة عــام

  .2ها يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنساناملنصوص علي

ومنه فإنه يتم اللجوء إىل اللجنة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان مباشـرة مـن دون حاجـة ملوافقـة دوهلـم،      

ويكفي أن تكون هذه الدول قد صادقت على االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، األمر الـذي جيعلنـا 

االتفاقيـة هـي أكثـرا تطـورا وتقـدما مـن  بقيـة اآلليـات األخـرى املنصـوص نقول أن آلية الرقابة على هـذه 

عليهـا يف االتفاقيــات الدوليـة أو اإلقليميــة، إذ أضـحى الفــرد يتمتـع بأهليــة قانونيـة علــى املسـتوى الــدويل 

  .3تسمح له مبحاسبة دولته أو أي دولة أخرى تنتهك حقوقه حمل احلماية

مــــن االتفاقيـــــة األمريكيـــــة حلقـــــوق  47و 46ى املـــــادتني اعتمـــــادا علـــــ :شــــروط قبـــــول الشـــــكاوى -2

اإلنســـان، فإنــــه ميكــــن تلخـــيص الشــــروط الواجــــب توافرهـــا يف الشــــكاوى الفرديــــة لتكـــون حمــــال للقبــــول  

  :4كالتايل

   .وجوب معرفة هوية مقدم الشكوى -أ

وصــف حالــة انتهــاك حقــوق اإلنســان ومكا�ــا وتارخيهــا، مــع حتديــد هويــة ضــحية أو ضــحايا هــذا  -ب

  .االنتهاك، والسلطات اليت متت مراجعتها �ذا اخلصوص

  تعيني الدولة املسؤولة عن هذا االنتهاك -ج

اســتنفاذ طــرق الطعــن الداخليــة إال أنــه يف بعــض احلــاالت ميكــن قبــول الشــكوى دون اســتنفاذ طــرق -د

جـوء إليــه ، كـأن يكـون اللجــوء إىل القضـاء الـداخلي غـري مســموح بـه، أو أن يـؤدي الل5الطعـن الداخليـة

  .. .إىل تأخري غري معقول

أن تقــدم عريضـــة الشـــكوى خـــالل ســـتة أشـــهر مــن تـــاريخ إبـــالغ القـــرار النهـــائي إىل الفريـــق الـــذي  -ه

  .6يدعي أن حقوقه قد انتهكت

  .أال تكون الشكوى حمل نظر أمام هيئة إجرائية دولية أخرى للبت فيها -و

                                                             
  .من نظام اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان 33و 32و 27وقد حددت ھذه الشروط أیضا المواد  1
  .83المدخل إلى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص محمد أمین المیداني،  -
2

  .169صالح محمد محمود بد الدین، مرجع سابق ، ص 
3

  .83محمد أمین المیداني ، المدخل إلى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص  
  .81- 80سابق، ص محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان،مرجع 4
5

  :إن ھذا الشرط ال یمكن تطبیقھ في الحاالت التالیة 
  .إذا كان القانون الداخلي للدولة المعنیة ال یوفر الطرق واإلجراءات القانونیة السلیمة لحمایة الحق أو الحقوق المّدعى انتھاكھا -
  .لمحلیة أو ُمنع من استنفاذھاإذا حرم الفریق الذي یدعي أن حقھ انتھك من استعمال طرق المراجعة ا  -
  .إذا حصل تأخیر ال مبرر لھ في إصدار حكم نھائي بنتیجة استعمال طرق المراجعة الداخلیة -
6

  .وھذا الشرط ال یمكن تطبیقھ أیضا في الحاالت المذكورة للشرط أعاله 
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الشـكوى أو مـن ينـوب عنـه مـن جنسـية ومهنـة  أن حتتوي الشـكوى علـى املعلومـات الكافيـة ملقـدم -ي

  ...وتوقيع

  .أال تكون الشكوى املقدمة للجنة مكررة، وأال تكون معروضة على هيئة دولية أخرى -ز

مــن االتفاقيـــة األمريكيـــة  45و 44مـــن خــالل املـــادتني : أصــحاب الحـــق فـــي تقــديم الشـــكاوى -3

النظــــام الــــداخلي للجنــــة األمريكيــــة فــــإن  مــــن 26حلقــــوق اإلنســــان، وكــــذلك الفقــــرة الثانيــــة مــــن املــــادة 

  :1أصحاب األهلية يف تقدمي الشكاوى هم

جيــوز للفــرد وبغــض النظــر عــن جنســيته، وعــن جنســية الضــحية التقــدم بشــكوى إىل اللجنــة : الفــرد -أ

مـــن االتفاقيـــة األمريكيـــة حلقـــوق  44األمريكيـــة يف حـــال انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان، فقـــد ورد يف املـــادة 

حيــق ألي شــخص أو مجاعــة أو أي هيئــة غــري حكوميــة معــرتف �ــا قانونــا يف دولــة أو :" اإلنســان بأنــه

أكثـــر مـــن الـــدول األعضـــاء يف املنظمـــة، أن ترفـــع إىل اللجنـــة عـــرائض تتضـــمن شـــجبا أو شـــكاوى ضـــد 

  ".خرق هلذه االتفاقية من قبل دولة طرف

مــن النظــام الــداخلي للجنــة األمريكيــة، بأنــه ميكــن للمشــتكي أن يتقــدم  26 وقــد أوضــحت املــادة     

بشكواه بامسه أو باسم أي شخص آخر، وهو ما يعين أنه ليس من الضروري بـأن يكـون املشـتكي هـو 

 59/81ولعــــــــــل ذلـــــــــــك مــــــــــا أكدتــــــــــه اللجنــــــــــة األمريكيــــــــــة يف قرارهـــــــــــا . نفســــــــــه ضــــــــــحية االنتهــــــــــاك

ومـن جهـة أخـرى فإنـه  .)Cribari.c. Uruguay(1954 اخلاص بالقضية رقم 16/10/1981:بتاريخ

ميكــن تقــدمي الشــكوى إىل اللجنــة األمريكيـــة بغــض النظــر عــن مكـــان إقامــة املشــتكي طاملــا أن انتهـــاك 

حقــوق اإلنســـان قـــد مت علــى أراضـــي دولـــة متعاقــدة يف االتفاقيـــة األمريكيـــة حلقــوق اإلنســـان، وهـــذا مـــا 

، أيــن قــدم )اإلجبــاري يف الســجل الــوظيفي للصــحافيني التســجيل( صــرحت بــه هــذه اللجنــة يف قضــية 

 13أحــد املــواطنني األمــريكيني شــكوى ضــد حكومــة كوســتاريكا خاصــة مبخالفــة هــذه األخــرية للمــادة 

  .2من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

ق حيـ:" من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان فإنـه 44وفقا للمادة  :المنظمات غير الحكومية -ب

هيئة غري حكومية معرتف �ا قانونا يف دولة أو أكثر من الدول األعضـاء يف املنظمـة، أن ترفـع ...ألي 

  ".إىل اللجنة عرائض تتضمن شجبا أو شكاوى ضد خرق هلذه االتفاقية من قبل دولة طرف

مي شـكواها وقد اعتادت املنظمات واهليئات غري احلكوميـة العاملـة يف منظمـة الـدول األمريكيـة تقـد     

نيابــة عــن ضــحية انتهــاك حقــوق اإلنســان، خاصــة وأن هــذا األخــري قــد يكــون لــه مــا مينعــه مــن تقــدمي 
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شكواه بنفسه، كأن يكوم معتقال، أو خمتفيا أو مفقودا، فتقوم هذه املنظمات املعرتف �ا قانونـا بتقـدمي 

  .1الشكوى نيابة عنه

مـن النظـام الـداخلي للجنـة  26/2طـت املـادة لقـد أع: اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسـان ذاتهـا -ج

صـالحية النظـر مــن تلقـاء نفسـها يف أي قضــية تتعلـق بانتهــاك حقـوق اإلنسـان، وذلــك باالعتمـاد علــى 

  .ما قد يصلها من معلومات 

مـن  51و 50و 49و 48 وفقـا للمـواد: اإلجراءات العملية لفحص الشـكاوى مـن قبـل اللجنـة -4

إطــار الرقابــة علــى التطبيــق الــدويل لالتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان، تعتمــد ويف  االتفاقيــة األمريكيــة

اللجنــة األمريكيــة علــى إجــراءات عمليــة خبصــوص الشــكاوى املقدمــة إليهــا، حســب الوضــعية املطروحــة 

  :أمامها، فلها أن تقوم ب

للجنـــة، علـــى بغيـــة التوصـــل إىل نتيجـــة وحــل خبصـــوص القضـــية حمـــل النظــر أمـــام ا: التســوية الوديـــة -أ

وهذا السعي للتوصل للتسوية الودية هو وسيلة معمـول �ـا يف القـانون الـدويل، . أساس حقوق اإلنسان

وهو أمر ال يقلل من أمهيـة محايـة حقـوق اإلنسـان وتعزيزهـا، وال يعـين البتـة املسـاومة علـى حسـاب هـذه 

  .2حقوق اإلنسان ومحايتها احلقوق، وإمنا هو إجراء من شأنه السماح بتشجيع الدول للسعي باحرتام

األمريكية القيـام بالتحقيقـات الضـرورية مـع خمتلـف الـدول املعنيـة  حيق اللجنة: إجراءات التحقيق -ب

وحيـق هلـا أن تطلـب  . 3بالشكوى، وهي تقوم �ذا اإلجـراء مـن تلقـاء نفسـها وبنـاء علـى معرفـة أعضـائها

 سـبيل ذلـك حبكومـات الـدول األطـراف يف كل التسـهيالت مـن الدولـة املعنيـة، وهلـا أيضـا أن تتصـل يف

االتفاقيـة األمريكيـة، كمـا هلـا أن تـنظم جلسـات تسـتمع فيهـا إىل الشـهود، وكـذا القيـام بتقصـي احلقــائق 

  .4يف األماكن اليت يعتقد أنه حمل انتهاكات حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف االتفاقية

نــــة أن تقــــوم بالزيــــارة ملوقــــع الشــــكوى يف الدولــــة جيــــوز للج :الزيــــارة الميدانيــــة ومعاينــــة الوقــــائع  -ج

املشــتكي ضــدها، ويـــتم هــذا اإلجــراء عنـــدما يتنــاهى إىل علـــم اللجنــة عــن وجـــود انتهاكــات وخروقـــات 

خطـرية حلقــوق اإلنســان علــى أراضــي دولــة متعاقــدة طـرف يف االتفاقيــة، أو يتــوافر لــديها عــدد كبــري مــن 

مية قانونا، كما حيق للجنة أن جتري اتصاالت جبماعـات شكاوى األفراد بشأن انتهاك هذه احلقوق احمل

حقوق اإلنسان، وممثلي األحزاب السياسية وباحلكومة وآخرين، لكي تكون الصـورة أكثـر وضـوحا عـن 

وللجنــــة أن تقــــوم بزيــــارة الســــجون ومعســــكرات االعتقــــال، بشــــرط أن تتحــــدث مــــع . حقـــوق اإلنســــان
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وتلـزم الئحـة إجـراءات اللجنـة . اإلنسان علـى انفـراد املقبوض عليهم وضحايا وشهود انتهاكات حقوق

  .1الدول بعدم اللجوء إىل إجراءات انتقامية ضد األشخاص املتعاونني مع اللجنة

ولإلشــارة فــإن علــى اللجنــة األمريكيــة أن تبلــغ الدولــة املعنيــة بنيتهــا يف زيــارة األمــاكن الــيت يــدعى 

كومــة الســماح للجنــة بالقيــام بتحقيقا�ــا، فتعــد فيهــا وجــود مثــل هــذه االنتهاكــات، ويف حــال رفــض احل

  . 2عندئذ منتهكة ألحكام االتفاقية، أما اللجنة يف هذه احلالة فليس هلا القيام بالزيارة أمام هذا الرفض

إن ما تتوصل إليه اللجنة من نتـائج التحقيـق باالنتقـال واملعاينـة تلخصـه فيمـا  :التقارير عن الدول -د

،ويشمل هـذا التقريـر وصـفا مفصـال عـن وضـع حقـوق اإلنسـان، وال يعـد "لدولالتقرير عن ا"يسمى ب

فللجنــة احلــق يف أن تســتقي . إجــراء حتقيــق باالنتقــال واملعاينــة شــرطا ضــروريا إلعــداد تقريــر عــن الدولــة

ولإلشــارة فــإن الدولــة . معلومــات مــن مصــادر أخــرى، مبينــة الســبب يف عــدم زيار�ــا هلــذه الدولــة املعنيــة

السماح للجنـة بزيـارة إقليمهـا قـد تتعـرض للجـزاء، وتقـوم اللجنـة بنشـر تقاريرها،كمـا تعـرض  اليت ترفض

ويعتـرب رد فعـل الـدول األخـرى علـى تقـارير وحتقيقـات  .على اجلمعيـة العموميـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة

  .3اللجنة أمرا ذا أمهية كبرية يف فعالية النظام األمريكي الدويل حلقوق اإلنسان

  :جاءت هذه اإلجراءات موضحة يف املواد املذكورة أعاله من االتفاقية مشارا إليها كالتايل لقدو      

من االتفاقية، فإنه وعندما تتلقى اللجنة عريضة أو تبليغا يدعي أن مثة  48فحسب املادة  -      

   :انتهاكا ألي من احلقوق اليت تصو�ا هذه االتفاقية، فإ�ا تتبع اإلجراءات التالية

إذا اعتربت اللجنة العريضة أو التبليغ مقبوال، فإ�ا تطلب معلومات من حكومة الدولة اليت ذكر  - أ

أ�ا السلطة املسؤولة عن االنتهاكات املشكو منها، وتزود تلك احلكومة بنسخة عن األقسام اهلامة 

زمن حتددها اللجنة وتقدم تلك املعلومات املطلوبة خالل مدة معقولة من ال. من العريضة أو التبليغ

 .على ضوء ظروف كل قضية

بعد تلقي املعلومات، أو بعد انقضاء املهلة احملددة دون تلقي املعلومات، تتحقق اللجنة ما إذا   -ب

فإذا وجدت أن األساس مل يعد قائما، تأمر اللجنة . كان أساس العريضة أو التبليغ ال يزال قائما

   .عندئذ بإقفال القضية

أن تعلن أن العريضة أو التبليغ هو مرفوض أو باطل على أساس معلومات أو أدلة  ميكن للجنة -ج

  .تلقتها فيما بعد
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القضية املبينة يف العريضة أو  -مبعرفة الفرقاء -إذا مل تكن القضية قد أقفلت بعد، تتقصى اللجنة - د

. ضروريا ومستصوباوميكن للجنة أن جتري حتقيقا، إذا رأت ذلك . التبليغ لتتحقق من صحة الواقعة

  .ومن أجل فعالية إجراء التحقيق، تطلب اللجنة كل التسهيالت الضرورية فتوفرها هلا الدول املعنية

وميكنها . ميكن للجنة أن تطلب إيل الدولة املعنية أن تزودها بأية معلومات ذات صلة باملوضوع - هـ

املعنيون أو أن تتلقى بيانات خطية  أن تستمع إىل أقوال يدىل �ا الفرقاء -إذا طلب إليها ذلك –

 .منهم

تضع اللجنة نفسها حتت تصرف الفرقاء املعنيني �دف التوصل إىل تسوية ودية للقضية على  -و

  أساس احرتام حقوق اإلنسان املعرتف �ا يف هذه االتفاقية

شروط القبول  غري أنه ويف احلاالت اخلطرية وامللحة، يكفي تقدمي عريضة أو تبليغ مستوٍف لكل     

لكي جترى اللجنة حتقيقا مبوافقة مسبقة من الدولة اليت أدعي حصول االنتهاك على  املطلوبة الشكلية

  .أراضيها

من املادة  ) و( 1وفقا للفقرة  - فتشري إىل أنه إذا ما إذا مت التوصل إىل تسوية ودية  49 أما املادة -

ل نسخا منه إىل مقدم العريضة وإىل الدول األطراف فإن اللجنة يف هذه احلالة تعد تقريرا وحتي - 48

وحيتوي التقرير . يف هذه االتفاقية، مث ترسل نسخة عنه إىل األمني العام ملنظمة الدول األمريكية لنشره

ويزود أي فريق يف القضية بأكرب قدر ممكن  . على بيان مقتضب للوقائع واحلل الذي مت التوصل إليه

   .ذلكاملعلومات، إذا طلب  من

على أنه ويف حالة ما إذا مل يتم التوصل إىل تسوية، تعد اللجنة، ضمن  50يف حني تنص املادة      

كليا  إذا كان التقريرو . يه الواقعة وتعرض استنتاجا�ااملهلة احملددة يف نظامها األساسي، تقريرا تبني ف

وتضاف . ىل التقرير رأيا منفصالأو جزئيا، ال ميثل إمجاع أعضاء اللجنة، ميكن ألي عضو أن يضم إ

على أن يرسل   .48من املادة ) هـ(أيضا إىل التقرير أقوال الفرقاء وبيانا�م اخلطّية طبقا للفقرة ا 

وعند إرسال هذا التقرير، ميكن للجنة أن تقدم  .التقرير إىل الدول املعنية، ولكن ال حيق هلا نشره

  .االقرتاحات والتوصيات  اليت تراها مناسبة

إذا مل تعد القضية أو مل تر فيها اللجنة أو الدولة املعنية إىل :" فتنص على أنه 51 أما املادة     

مل يقبل اختصاص هذه األخرية، خالل ثالثة أشهر من تاريخ إرسال تقرير اللجنة إىل  احملكمة أو

 برأيها واستنتاجا�ا الدول املعنية، ميكن للجنة عندئذ وباألغلبية املطلقة ألصوات أعضائها أن تديل

اقرتاحات  - كلما كان ذلك مالئما  -كما هلا أن تقدم  . بشأن املسألة املطروحة عليها للنظر فيها
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ذات صلة باملوضوع، وحتدد مهلة ينبغي على الدولة أن تتخذ خالهلا اإلجراءات املفروض عليها 

تلك املهلة احملددة، تقرر اللجنة  وبعد انقضاء. اختاذها؛ ملعاجلة الوضع الذي مت النظر فيه وتقضيه

باألغلبية املطلقة ألصوات أعضائها ما إذا كانت الدولة قد اختذت اإلجراءات املالئمة وما إذا كان 

  ."جيب أن تنشر تقريرها

  في النظام اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب:الفرع الثالث

ظام الشكاوى كآلية من آليات الرقابة تعتمد اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب على ن     

على تطبيق امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ويف سبيل ذلك، فإ�ا تعتمد على إجراءات 

  :حمددة ميكن تصنيفها كالتايل

  اإلجراءات الخاصة بالشكاوى المقدمة من الدول األطراف في الميثاق -أوال 

، وجـــب )شـــكاوى الـــدول( هـــذا النـــوع مـــن الشـــكاوى قبـــل احلـــديث عـــن إجـــراءات النظـــر يف      

التــذكري بأنــه مل يــتم الــنص فيهــا علــى شــروط حمــددة للمقبوليــة عــدا شــرط اســتنفاذ وســائل اإلنصــاف 

أمــا عــن إجــراءات النظــر يف  -والــذي ســيتم التطــرق إليــه أثنــاء التطــرق للشــكاوى الفرديــة -الداخليــة

  :تم وفق مراحل جنملها يف اآليتالشكاوى املقدمة من الدول، فإن هذه العملية ت

تقوم الدولة الـيت تـدعي : مرحلة تقديم الشكوى للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب -1

وقـوع انتهاكـات ألحكــام امليثـاق اإلفريقـي حلقــوق اإلنسـان والشــعوب بلفـت نظـر الدولــة الـيت قامــت 

لجنـة اإلفريقيـة وإىل األمـني العـام بذلك االنتهاك، وذلك عن طريق رسالة، توجه إىل كل من رئيس ال

  .1ملنظمة الوحدة اإلفريقية

ــين الــدولتين -2 مــن امليثــاق  47تتحــدث املــادة : مرحلــة محاولــة التوصــل إلــى تســوية مرضــية ب

اإلفريقـــي يف شـــقها األخـــري علـــى واجبـــات الدولـــة الـــيت وجهـــت إليهـــا الرســـالة بتقـــدمي توضـــيحات أو 

أشـهر مـن تـاريخ اسـتالمها الرسـالة، علـى أن  03ة ال تتجاوز بيانات مكتوبة حول املسألة خالل فرت 

تتضمن هـذه التوصـيات والبيانـات قـدر اإلمكـان بيانـات عـن القـوانني واللـوائح اإلجرائيـة املطبقـة، أو 

  .2اليت ميكن تطبيقها، وكذلك عن وسائل اإلنصاف اليت استنفذها بالفعل أو اليت ال تزال متاحة

                                                             
1

  .99محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
2

إذا كانت لدى دولة طرف في ھذا المیثاق أسباب معقولة لالعتقاد بأن دولة :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بأنھ 47تنص المادة  
حدة  أخرى طرفا فیھ قد انتھكت أحكامھ، فإن لھا أن تلفت نظرھا كتابة لھذا االنتھاك، وتوجھ ھذه الرسالة أیضا إلى األمین العام لمنظمة الو

، وإلى رئیس اللجنة وعلى الدولة التي وجھت إلیھا الرسالة  أن تقدم توضیحات أو بیانات مكتوبة حول ھذه المسألة خالل فترة ال تتجاوز اإلفریقیة
ة، أو المطبقثالثة أشھر من تاریخ استالمھا للرسالة، على أن تتضمن ھذه التوصیات والبیانات بقدر اإلمكان بیانات عن القوانین واللوائح اإلجرائیة 

  ".التي یمكن تطبیقھا، وكذلك عن وسائل اإلنصاف التي استنفذھا بالفعل أو التي ال تزال متاحة
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ـــة الـــيت بعثـــت املراســـلة وتعـــد هـــذه املرحلـــة        مـــن اإلجـــراءات مبثابـــة مرحلـــة دبلوماســـية بـــني الدول

 03تعطــي مهلــة  1مــن امليثـاق 48 كمــا أن املـادة. والدولـة املســتلمة هلـا، قصــد التوصـل لتســوية وديـة

أشهر للوصول لتسوية مرضية بني الـدولتني،عن طريـق املفاوضـات الثنائيـة، أو مـا شـا�ها وإال يصـبح 

لـدولتني عـرض هـذه القضــية علـى اللجنـة بـإبالغ رئيســها وإخطـار الدولـة األخــرى مـن حـق كـل مــن ا

  .2املعنية واألمني العم ملنظمة  الوحدة اإلفريقية

يف حـال عـدم : مرحلة اإلجراءات العملية أمام اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشـعوب -3

مل ترد الدولة، جيـوز لكلتـا الـدولتني  أشهر، أو إذا 03التوصل إىل تسوية مرضية بني الدولتني خالل 

املعنيتني عرض القضية على اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، بعد إبالغ رئيسها وإخطـار  

  .3من امليثاق 49املادة  وفقا لنصكل من الدولة املعنية واألمني العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية، 

ال جيوز للجنة النظر يف أي موضـوع يعـرض عليهـا :" من امليثاق على أنه 50وقد نصت املادة       

إال بعــد التأكــد مــن اســتنفاذ كــل وســائل اإلنصــاف الداخليــة إن وجــدت مــا مل يتضــح أن إجــراءات 

حـني يـتم  وجيب احرتام مبادئ القانون الدويل املعرتف �ـا،.  4"النظر فيها قد ظلت ملدة غري معقولة

 .5استنفاذ هذه الطرق

كمــا أنــه جيــوز للجنــة اإلفريقيــة أن تطلــب مــن الــدول األطــراف املعنيــة تزويــدها بأيــة معلومــات       

مـــن امليثـــاق، تتــوىل اللجنـــة بعـــد حصــوهلا علـــى املعلومـــات  52ووفقـــا للمــادة . 6ذات صــلة باملوضـــوع

لوســـائل الــيت تراهـــا ضـــرورية مـــن الــدول األطـــراف املعنيـــة، أو أي مصـــادر أخــرى بعـــد اســـتنفاذ كافـــة ا

املالئمة للتوصل إىل حل ودي قائم على احرتام حقوق اإلنسـان والشـعوب، ويف حـال عـدم التوصـل 

إىل حل ودي، فإ�ا تقوم بإعداد تقرير تضمنه الوقائع والنتائج املتوصل إليها خالل مـدة معقولـة مـن 

ــــه يف املــــادة  ــــة، ويرفــــع48تــــاريخ اإلخطــــار املشــــار إلي ــــة املعني إىل رؤســــاء الــــدول  ، مث حيــــال إىل الدول

  .7واحلكومات

                                                             
1

إذا لم تتم خالل ثالثة أشھر من تاریخ الرسالة األصلیة من جانب الدولة :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بأنھ 48تنص المادة  
حو مرض لكال الطرفین المعنیین عن طریق المفاوضات الثنائیة أو أي إجراء آخر، یحق لكل من الدولتین الوجھة إلیھا تسویة القضیة على ن

  ".عرض ھذه القضیة على اللجنة بإبالغ رئیسھا وإخطار الدولة األخرى المعنیة واألمین العام لمنظمة الوحدة اإلفریقیة
  .99نسان ، مرجع سابق ، صمحمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإل 2
یجوز ألي دولة طرف في ھذا المیثاق إذا  47مع مراعاة أحكام المادة :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بأنھ 49تنص المادة  3

لمنظمة الوحدة اإلفریقیة رأت دولة أخرى طرفا فیھ قد انتھكت أحكامھ أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجیھ رسالة إلى رئیسھا وإلى األمین العام 
  ".والدولة المعنیة

كافة وسائل المراجعة الداخلیة القضائیة واإلداریة، إذ یجب على مقدم الشكوى احترام المواعید واإلجراءات : ویقصد بوسائل اإلنصاف الداخلیة 4
  .المنصوص علیھا  في القوانین الداخلیة الساریة المفعول

  .253، ص2009، جوان 09شكاوى أملم القضاء اإلفریقي لحقوق اإلنسان، مجلة الباحث االجتماعي، العدد یوسف بوالقمح، شروط تقدیم ال -
5

  .100محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
6

  .   من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 51ُینظر المادة  
7

  .   من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 52ُینظر المادة  
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قليـل جـدا، وقـد كانـت  -شكاوى الـدول -وما ميكن اإلشارة إليه هو أن هذا النوع من الشكاوى     

أول شكوى تُقدم مـن دولـة طـرف إىل اللجنـة، هـي الشـكوى املقدمـة مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة 

دور�ـا الثالثـني املنعقـدة يف بـاجنول بغامبيـا ضد بورندي ورواندا وأوغندا، حيث قـررت اللجنـة آنـذاك يف 

  .1عقد دورة غري عادية لبحث الشكوى املذكورة 2001/أكتوبر/27و 13بنييف الفرتة املمتدة 

إن اإلجــراءات اخلاصــة بالشــكاوى الفرديــة تعــين مــا : اإلجــراءات الخاصــة بالشــكاوى الفرديــة -ثانيــا

إىل  55 امليثاق اإلفريقي، وقد أشارت املـواد مـن يصل الدولة من مراسالت من غري الدول األطراف يف

مــن النظـام الــداخلي للجنـة اإلفريقيــة عمـن حيــق هلـم تقــدمي  118إىل  101مـن امليثـاق، واملــواد مـن  58

   .2هذه املراسالت وشروط تقدميها وقبوهلا والنظر فيها

من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب فإنه قـد  56وفقا للمادة : شروط قبول الشكاوى -1

مت النص على مجلة من الشروط لقبول الشكاوى، وهذه الشروط يف عمومهـا تتعلـق بالشـكاوى الفرديـة 

وعليـــه . أمــا شـــكاوى الــدول فلـــم يــتم الـــنص فيهـــا إال علــى شـــرط اســتنفاذ وســـائل اإلنصــاف الداخليـــة

  :3تمثلة يففسنتطرق إىل هذه الشروط إمجاال وامل

واملقصود بذلك أن تكـون الشـكوى مقدمـة ممـن حيـق لـه تقـدمي  :أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ 

ووفقـا . الشكوى، سواء أكـان الشـخص ذاتـه أو مـن املنظمـات غـري احلكوميـة أو مـن جمموعـات األفـراد

  : لفردية همفإن من حيق هلم تقدمي الشكاوى ا ؛من النظام الداخلي للجنة اإلفريقية  114 للمادة

من يدعي بأنه ضحية انتهاك أي حق من احلقوق الـيت يـنص عليهـا امليثـاق مـن قبـل دولـة طـرف، أو  -

  .من يدعي وجود هذا االنتهاك باسم هذه الضحية

وجــود خمالفــة خطــرية وجســيمة حلقــوق اإلنســان  -اعتمــادا علــى إثبــات -أي فــرد أو منظمــة تــدعي -

  .والشعوب

اخلطرية حلقوق اإلنسان يف العديـد مـن الـدول اإلفريقيـة، فـإن امليثـاق اإلفريقـي  واعتبارا لالنتهاكات     

ال يشرتط وجوب تقدمي الشكاوى من قبل الضحايا، أو عائال�م مباشرة، فـيمكن ألي فـرد أو منظمـة 

  .4إيداع الشكاوى لديها

                                                             
  ..120إبراھیم علي بدوي الشیخ، نفاذ التزامات مصر الدولیة في مجال حقوق اإلنسان في النظام القانوني المصري، مرجع سابق،ص 1
2

  .101محمد أمین المیداني ، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، ص 
، ذلك أن البروتوكول االختیاري الملحق بالمیثاق والشعوبلحقوق اإلنسان  فریقیةشارة إلى أن ھذه الشروط ھي ذاتھا للمحكمة اإلتجدر اإل 3

التي تنص على  56اإلفریقي لحقوق اإلنسان لم یأت في مسألة شروط المقبولیة بما ھو جدید إال من قبیل اإلشارة، وقد أحالنا على أحكام المادة 
  .ل الشكاوى المقدمة إلى اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسانشروط قبو

4
  .41محمد كمال رزاق بارة، مرجع سابق ، ص 
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ويعد هذا الشرط قاعدة قانونية قد استقر عليها العمل  :استنفاذ سبل االنتصاف الداخلية -ب

قد تتبع وسائل اإلنصاف  -سواء كان دولة أو فردا - الدويل، ومفادها أن يكون مقدم الشكوى

من امليثاق، بقصد إفساح ا�ال للدول املسؤولة وإتاحة الفرصة هلا  56و 50الداخلية وفقا للمادتني 

. 1لك بوسائلها ويف إطار نظامها الداخلي قبل مقاضا�ا دوليابإصالح الضرر الذي تسببت فيه، وذ

غري أن هذه القاعدة ليست على إطالقها إذ يرد عليها استثناء، حيث ال ميكن األخذ �ذه القاعدة 

  .حال اتضاح  طول إجراءات وسائل االنتصاف بصورة غري معقولة

داية عملها متشددة ترفض الشكاوى وال ومع أن اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان قد كانت يف ب    

وسيلة الطعن  املطروحة أو  تقبلها �رد عدم استنفاذ طريق من طرق الطعن الداخلية، دون البحث يف

النظر فيما أن هذه الوسيلة فعالة أم غري فعالة؛ غري أنه ومع التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على 

القضائية العادية الفعالة وإىل مدى وجود هذه الطرق  نظامها الداخلي أصبحت تنظر لوسيلة الطعن

 ياويف هذا الشأن وعلى سبيل املثال فقد أعلنت اللجنة اإلفريقية يف إحدى القضا. من عدمها

املطروحة أمامها عدم قبوهلا لكو�ا ما زالت قيد الدراسة أمام قضاء وطين، وأردفت أنه باإلمكان 

ذ طرق الطعن الداخلية، أو إذا أثبت مقدم الشكوى أن طرق الطعن قبوهلا فيما بعد إذا ما مت استنفا

  .2هذه غري متاحة أو غري فعالة أو أ�ا طالت بصورة غري عادية

مـن امليثـاق اإلفريقـي حلقـوق اإلنسـان  56/1، فوفقا للمـادة أن تكون الشكوى معلومة المصدر -ج

إىل اللجنـة عـدم ذكـر امســه أو  والشـعوب يسـتوجب علـى مقـدم الشــكوى إظهـار أمسـه، حـىت ولـو طلــب

  .اإلفصاح عن هويته

مبعــىن ، 3أن تكـون الشــكوى متماشـية مــع ميثـاق منظمــة الوحـدة اإلفريقيــة أو مـع هــذا الميثـاق -د

أال تكون الشكوى املقدمة للجنة اإلفريقية أو احملكمة تتعارض مـع ميثـاق منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة، أو 

  .4ن والشعوب أو حىت الربوتوكول امللحق �ذا امليثاقمع امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسا

وهو شرط قد متت اإلشارة إليـه أال تكون الشكوى منطوية على التعسف في استعمال الحق،  -ه

أال تشـكل املراسـلة تعسـفا :"ج من النظام الـداخلي للجنـة، الـيت نصـت علـى/114/3بوضوح يف املادة 

ومــع أن امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق ". مــا نــص عليــه امليثــاق يف اســتعمال حــق تقــدمي املراســالت، مبقتضــى

مــن املــادة  4و 3اإلنســان والشــعوب مل يشــر بــاللفظ هلــذا الشــرط، إال أن ذلــك يستشــف مــن الفقــرتني 

                                                             
1

  .254 -253، مرجع سابق، صشروط تقدیم الشكاوى أملم القضاء اإلفریقي لحقوق اإلنسانیوسف بو القمح،  
2

  .256المرجع نفسھ، ص 
3

  .نسان والشعوبمن المیثاق اإلفریقي لحقوق اإل 56/2ُینظر المادة 
4

  .259، مرجع سابق، صشروط تقدیم الشكاوى أملم القضاء اإلفریقي لحقوق اإلنسان یوسف بو القمح، 
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أن ال تتضمن ألفاظـا نابيـة أو مسـيئة للـدول املعنيـة أو مؤسسـا�ا أو منظمـة " اللتني جاء فيهما ب 56

  "تقتصر فقط على جتميع األنباء، اليت تثبتها وسائل اإلعالم اجلماهرييةأال " و" الوحدة اإلفريقية

وبناء على ذلك فإن الشكوى اليت تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة للدول املعنية أو مؤسسا�ا أو      

ه منظمة الوحدة اإلفريقية ال ميكن قبوهلا، وكذا األنباء اليت يتم مجعها وإذاعتها من وسائل اإلعالم، ألن

 . قد يكون الغرض منها املكايدة �دف الدعاية السياسية اليت من شأ�ا اإلضرار ببعض الدول

على صاحب الشكوى أن يقدمها خالل مدة : أن تقدم الشكوى خالل فترة زمنية معقولة -و

زمنية معقولة، ويكون ذلك ابتداء من تاريخ استنفاذ وسائل اإلنصاف الداخلية، أو من التاريخ الذي 

 ويعود تقدير هذه الفرتة الزمنية املعقولة للجنة أو احملكمة. 1حددته اللجنة، لبدء النظر يف املوضوع

  .اإلفريقيتني

أال تتعلق الشكوى بحـاالت قـد تمـت تسـويتها طبقـا لمبـادئ ميثـاق األمـم المتحـدة وميثـاق  -ي

احملكمـــة اإلفـــريقيتني  ومفـــاد ذلـــك أن اللجنـــة أو.  2منظمـــة الوحـــدة اإلفريقيـــة وأحكـــام هـــذا الميثـــاق

حلقــوق اإلنســان والشــعوب ال تقــبالن الشــكاوى الــيت قــد متــت دراســتها، وتســويتها وفقــا ملبــادئ ميثــاق 

األمم املتحدة، وميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية ،وأحكام هذا امليثاق، أو هي قيد الدراسة مـن قبـل أي 

  .جهة دولية أخرى

حـــدى الـــدول األطـــراف، لحـــق مـــن الحقـــوق أن يكـــون صـــاحب الشـــكوى ضـــحية انتهـــاك، إ -ز

، أي أن يكــــون مقــــدم الشــــكوى ضــــحية انتهــــاك حلــــق مــــن حقوقــــه المنصــــوص عليهــــا فــــي الميثــــاق

املنصـــوص عليهـــا يف امليثـــاق وأن املراســـلة قـــدمت، يف هـــذه احلالـــة باســـم الضـــحية أو مـــن يزعمـــون أ�ـــم 

  .3ضحايا، وأ�م ال يستطيعون تقدميها أو اإلذن بتقدميها

يف حـــال قبـــول اللجنـــة اإلفريقيـــة الشـــكوى املقدمـــة إليهـــا، مـــن : فـــي الشـــكاوى ودراســـتها النظـــر -2

حيث الشكل، فإ�ا تقوم بإعالم مقـدم املراسـلة �ـذا القبـول، عـن طريـق األمـني العـام، ويف أقـرب وقـت 

أن  وميكـن للجنـة. ممكن، كما تُعلم اللجنة من جهة أخـرى الدولـة املعنيـة إذا كانـت قـد بلغـت باملراسـلة

تقبــل مراســلة قــد ســبق هلــا وأن رفضــتها مــن حيــث الشــكل، إذا بلغهــا مقــدم املراســلة أو مــن ينــوب عنــه  

كتابيا بأن أسباب الرفض قد زالت، كما جيـوز للجنـة أن ترتاجـع عـن قرارهـا بقبـول املراسـلة، مـن حيـث 

  .4الشكل، بناء على املعلومات أو التصرحيات اليت ميكن أن تقدمه الدولة املعنية

                                                             
1

  .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 56/6ُینظر المادة  
2

  .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 56/7ُینظر المادة  
3

  .من النظام الداخلي للجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 114 من المادة 3ُینظر الفقرة  
4

  .105محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
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ويتعني علـى رئـيس اللجنـة اإلفريقيـة وقبـل النظـر يف جـوهر موضـوع الشـكوى إخطـار الدولـة املعنيـة      

كمـا حيـق هلـذه اللجنـة أن تطلـب مـن هـذه الدولـة اختـاذ تـدابري مؤقتـة؛ حـىت ال .1بأية مراسـلة متعلقـة �ـا

فـإن عليهـا  ،كوىفـإذا مـا قبلـت اللجنـة اإلفريقيـة الشـ .يتعرض مقدم الشكوى لضرر ال ميكـن إصـالحه

ومـــن  ؛أن ختطــر الدولــة املعنيــة ومقــدم الشــكوى، وبأســرع وقــت، عــن طريــق األمــني العــام بقرارهــا هــذا

ويرســــل هــــذا الــــرد إىل مقــــدم  ،أشــــهر، بــــالرد علــــى اللجنــــة كتابيــــا 04جهتهــــا تقــــوم الدولــــة ويف خــــالل 

  .2الشكوى

ويف مرحلـة تاليــة تقــوم اللجنــة اإلفريقيـة بــالنظر يف املراســلة مــن حيـث املوضــوع يف جلســات مغلقــة،      

وتقــدم اللجنــة مالحظا�ــا عــن طريــق األمــني العــام، إىل مــؤمتر رؤســاء دول وحكومــات منظمــة الوحــدة 

البـاب سـرية حـىت  ويطبع عمـل اللجنـة السـرية، إذ تظـل كافـة التـدابري املتخـذة يف نطـاق هـذا. 3اإلفريقية

  .4يقرر مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات خالف ذلك

املنــوط �ــا تلقــي  -مــن امليثــاق فــإن اللجنــة اإلفريقيــة  58و 55طبقــا للمــادتني  :قــرارات اللجنــة -3

مفوضــة باختــاذ القــرارات والتوصــيات الالزمــة يف هــذا الشــأن، ويشــمل  -الشــكاوى الفرديــة والنظــر فيهــا

تقــدمي توصــيات خبصــوص التعويضــات الضــرورية إلصــالح األضــرار املرتتبــة عــن  هــذا التفــويض صــالحية

االنتهاكــات الـــيت يـــتم إثبا�ـــا، حيـــث إذا ثبـــت أن دولـــة مــا قـــد خرقـــت أي حـــق مـــن احلقـــوق املبينـــة يف 

وقـف مواصـلة االنتهـاك وتعـويض الضـرر امليثاق فإنه يطلب منها الوفاء بالتزاما�ا واليت ترتكـز باخلصـوص يف 

  .5تسبب فيهالذي 

واحلقيقة أن اهلدف من التعويض عن الضـرر، إمنـا يعـود باألسـاس إىل إرجـاع الضـحية إىل الوضـعية      

غري أنه ونظـرا لصـعوبة حتقيـق هـذا التعـويض عمليـا . اليت كانت عليها قبل االنتهاك إذا كان ذلك ممكنا

تعـــويض جيـــد حلولـــه بصـــفة يف كثـــري مـــن األحيـــان، فـــإن بعضـــا مـــن أعضـــاء اللجنـــة يـــرون أن موضـــوع ال

  .6أنسب يف التشريعات الوطنية، وأمام اجلهات القضائية احمللية بصفة أساسية

فـــإن الشـــكاوى املقدمـــة إىل  -وكمـــا يقـــول الـــدكتور إبـــراهيم علـــي بـــدوي الشـــيخ -واجلـــدير بالـــذكر     

كوى، شــ 202مل تتعــد  1997 اللجنــة اإلفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعوب قليلــة، حيــث وحــىت ســنة

كمــــا أن معاجلــــة . األمــــر الــــذي يعــــين أن الكثــــريين ال يعلمــــون عــــن إمكانيــــة اللجــــوء للجنــــة للشــــكوى

                                                             
1

  .  من المیثاق اإلفریقي، مرجع سابق 57ُینظر المادة  
  .105سابق، ص محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع 2
  .106المرجع نفسھ، ص 3
4

  .  من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 59ُینظر المادة  
5

، 05بین مھام الترقیة ووجوب الحمایة،المجلة العربیة لحقوق اإلنسان، العدد: محمد كمال رزاق بارة، اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 
  .48،تونس،ص1998جانفي 

6
  .48المرجع نفسھ،ص 
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الشكاوى اليت قدمت بالفعل قد ال تشـجع الكثـريين بـاللجوء للجنـة نظـرا لطـول الوقـت الـذي يسـتغرقه 

  .1حبث الشكوى

  الشكاوى المقدمة إلى األجهزة القضائية: المطلب الثاني

، وفضــال عمــا اخلاصــة حبقــوق اإلنســاناإلقليميــة واملواثيــق اإلشــارة إىل أن االتفاقيــات لقــد ســبقت      

ممثلـة يف جلا�ـا واملنصـوص عليهــا  -تعتمـده مـن أجهـزة شـبه قضـائية أنـيط �ــا تلقـي الشـكاوى ودراسـتها

 فإ�ــا ترتكــز علــى أجهــزة أخــرى قضــائية، أوكلــت إليهــا مهمــة الرقابــة علــى تطبيــق -يف هــذه االتفاقيــات

أحكامهــا، كـــاحملكمتني األوربيــة واألمريكيـــة حلقــوق اإلنســـان، وكــذا احملكمـــة اإلفريقيــة حلقـــوق اإلنســـان 

والشــعوب، حيــث حيــق لألفــراد التقــدم ببالغــا�م عــن أي انتهــاك قــد يتعرضــون لــه حيــال أي حــق مــن 

  .حقوقهم املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات واملواثيق

الثاين لتكوين هذه األجهزة واختصاصا�ا، فإننا سنتطرق يف هذا  وبعد أن تطرقنا يف الفصل       

املطلب لإلجراءات املعتمدة يف تلقي الشكاوى ودراستها من قبل هذه احملاكم يف ثالثة فروع، خنصص 

الفرع األول لإلجراءات اليت تعتمدها احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، على أن نتناول إجراءات 

حلقوق اإلنسان يف فرع ثان، أما الفرع الثالث فنفرده لإلجراءات اليت تقوم عليها  احملكمة األمريكية

  .احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

 المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان: الفرع األول

أضحت  ،1998سبقت اإلشارة إىل أنه وبعد دخول الربوتوكول احلادي عشر حيز النفاذ سنة      

وربية حلقوق اإلنسان اجلهاز الوحيد املنوط به الرقابة على تطبيق االتفاقية األوربية حلقوق احملكمة األ

ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل أن . من شكاوىهذه احملكمة اإلنسان، خصوصا فيما تتلقاه 

من  33احملكمة كجهاز قضائي، هلا أن تتلقى شكاوى مقدمة من الدول وفقا ملنصوص املادة 

من االتفاقية  34اقية األوربية املعدلة، كما هلا أن تتلقى شكاوى األفراد وفقا ملنصوص املادة االتف

  .2ذا�ا

                                                             
1

المجلة العربیة لحقوق  -تقییم ونظرة مستقبلیة - إبراھیم علي بدوي الشیخ، عشرة أعوام في حیاة اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 
  .37،تونس، ص1998، جانفي 05اإلنسان، العدد

2
ألي طرف سام متعاقد أن یحیل إلى المحكمة أي انتھاك :" بأنھ 11للبرتوكول من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان المعدلة وفقا  33تنص المادة  

للمحكمة : " من نفس االتفاقیة فتنص على أن  34أما المادة ". مزعوم ألحكام االتفاقیة والبروتوكوالت الملحقة بھا من جانب طرف سام متعاقد أخر
ة أفراد تدعي أنھا ضحیة انتھاك من جانب أحد األطراف السامیة المتعاقدة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غیر حكومیة، أو مجموع

یل للحقوق المنصوص علیھا في االتفاقیة، أو في البروتوكوالت الملحقة بھا، وتتعھد األطراف السامیة المتعاقدة بأن ال تعرقل بأي وسیلة سب
  ".الممارسة الفعالة لھذا الحق
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وابتداء وقبل التطرق لإلجراءات املتبعة يف التقاضي أمام احملكمة األوربية خبصوص الدعاوى      

ر للمحكمة، فسنتناول يف الفردية اليت تشكل أمهية خاصة من خالل متكني األفراد من االلتجاء املباش

  .النقطة األوىل الدعاوى املقدمة من الدول

  اإلجراءات المعتمدة بخصوص الشكاوى المقدمة من الدول:أوال

فإنه من  11 من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان املعدلة وفقا للربوتوكول 33بالرجوع إىل املادة      

بإخطار احملكمة عن أي انتهاك للحقوق واحلريات حق أي دولة طرف يف هذه االتفاقية أن تقوم 

وهذا يعين . ضد دولة طرف أخرى املنصوص عليها يف االتفاقية ذا�ا أو يف الربوتوكوالت امللحقة �ا

ولعل . أن الدولة املعنية تعد خاضعة للمحكمة يف املسائل اليت من شأ�ا أن متس بالنظام العام األوريب

   .1ته ضمانة مشرتكة وطابع موضوعي حلقوق اإلنسان األوريبإجراء كهذا يشكل يف حد ذا

والدولة الطرف الراغبة يف رفع شكواها أمام احملكمة عن أي انتهاك تراه، عليها أن تودعه لدى      

  :2قلم احملكمة، مراعية جلملة اإلجراءات والتدابري يف العريضة املقدمة، واليت ميكن تلخيصها يف اآليت

  .ضة على اسم الدولة املتعاقدة املدافعة عن الشخص املتضرر من االنتهاكاحتواء العري -

  .عرض وقائع القضية بوضوح -

  .عرض موجز للمخالفات املدعاة -

عرض املالحظات واملعايري املتعلقة بقبول الدعوى؛ ومنها استنفاذ طرق الطعن الداخلية، وكذا  -

  .- الستة أشهر -احرتام اآلجال القانونية

  .أمساء وعناوين األشخاص املعنيني كممثلني أو وكالء يف القضيةذكر  -

  .اخل...إرفاق خمتلف الوثائق ذات العالقة مبوضوع القضية من نسخ وصور وقرارات وأحكام قضائية -

قبل مباشرة احملكمة نظر الدعوى املعروضة أمامها ال بد وأن : شروط قبول شكاوى الدول -1

  :ن الشروط حىت تكون حمل قبول نذكرها كاآليتتتأكد أوال من توافر مجلة م

وهو شرط قد متت  -وفقا لقواعد القانون الدويل املعرتف به استنفاذ طرق الطعن الداخلية -أ

كشرط عام لكل   113 من االتفاقية األوربية املعدلة مبقتضى للربوتوكول 35اإلشارة إليه يف املادة 

فإنه ال ميكن للقاضي األوريب يف إطار احملكمة األوربية  -االلتماسات فردية كانت أم بني الدول

حلقوق اإلنسان النظر يف قضية مل يصدر فيها القاضي الوطين حكما �ائيا بشأ�ا، حيث تعد احملكمة 
                                                             

1
  .72ابق، صعبد هللا محمد الھواري، مرجع س 
، 1010/2011شمس الدین معنصري، اآللیات األوربیة لحقوق اإلنسان، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة  2

  .72عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص: كما یمكن الرجوع إلى. 137ص
3

ال یجوز للمحكمة أن تنظر في األمر إال بعد أن تكون جمیع سبل " أنھمن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان المعدلة على  35تنص المادة  
  "نھاإلنصاف المحلیة قد استنفذت وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف بھا عموما، وفي غضون فترة ستة أشھر من تاریخ اتخاذ قرار نھائي بشأ
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يعود إىل سد العجز يف النظام األوربية هنا مبثابة الدرجة الثانية من درجات التقاضي، ومرد ذلك 

  .1القضائي الوطين املتخصص يف جمال محاية احلقوق واحلريات األساسية لإلنسان

واحلقيقة أن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية يكون �دف منح القضاء الداخلي الفرصة كاملة      

الربوتوكوالت امللحقة �ا،  ملنع أو إصالح االنتهاكات واالعتداءات الواقعة على نصوص االتفاقية أو

  .2وهو ما يتطابق وقواعد القانون الدويل املعرتف به

أ من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان املعدلة مبقتضى /35وفقا للمادة : مهلة الستة أشهر -ب

الربوتوكول احلادي عشر، فإن تقدمي الطلب أو االلتماس يكون خالل ستة أشهر من تاريخ اختاذ 

  .النهائي الداخليالقرار 

يبدأ من تاريخ آخر قرار داخلي صدر  - مهلة الستة أشهر - وبداية احتساب هذه املهلة     

ويف هذا دليل على حرص . 3خبصوص آخر طعن من طرق الطعن الداخلية الذي قد مت استنفاذه

ق اإلنسان الطرف املشتكي على تبليغ هذه احملكمة بوجود خمالفة ألحكام االتفاقية األوربية حلقو 

  .4وعرض شكواه عليها

إن تقرير قبول هذا النوع من الشكاوى من عدمه إمنا يعود إىل : دراسة وفحص شكاوى الدول -2

وعندما يعلن هذا القاضي املقرر قبول . القاضي املقرر الذي تقوم بتعيينه الغرفة املشكلة لنظر الدعوى

نصوص، وكل الوثائق األخرى اليت من شأ�ا الدعوى املقدمة، يرفع إىل الغرفة تقارير ومشروعات 

  . 5مساعدة الغرفة يف القيام بوظائفها

واحلقيقة أنه يتعني على رئيس احملكمة الذي يقوم بإرسال القضية إىل إحدى غرف احملكمة أن      

بتقدمي  ُخيطر الدولة املعنية �ذه القضية، كما يتوىل تشكيل الغرفة ويدعو الدولة املعنية املدَّعى عليها

بواسطة قلم كتاب  -لرتسل تلك املالحظات فيما بعد. مالحظا�ا كتابيا خبصوص قبول الدعوى

كما ميكن هلذه الغرفة . إىل الدولة الشاكية، واليت ميكنها الرد كتابة على تلك املالحظات -احملكمة

لتعقد عقب ذلك . دعوة األطراف بأن يقدموا هلا مالحظات إضافية مكتوبة إذا رأت أن ذلك ضروريا

جلسة قبول، بناء على طلب من األطراف أو اعتمادا على قرار من الغرفة نفسها، وبعد التشاور مع 

األطراف املعنية حيدد رئيس الغرفة املدد اليت جيب على األطراف املعنية احرتامها إليداع مالحظا�م 
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ا إلصدار احلكم يف موضوع لُتفصح بعدها الغرفة عن نيتها يف قبول الطلبات متهيد. املكتوبة

  .1الدعوى

ونظرا للتشابه يف مسألة الفصل يف موضوع الدعوى بني تلك املقدمة من الدول وااللتماسات      

  .الفردية، فسرتجئ احلديث عنها إمجاال إىل حني احلديث عن دراسة وفحص الشكاوى الفردية

حقيقته نادر احلدوث يف الواقع، إال  ومع أن التجاء الدول لتقدمي الشكاوى ضد دولة أخرى يف     

أن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان قد مت التقدم إليها ببعض الشكاوى، من دولة ضد دولة أخرى، 

واليت  1996ونذكر من ذلك الدعوى اليت مت قبوهلا من قبل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان سنة 

خرية للجزيرة واالنتهاكات اجلسيمة حلقوق تقدمت �ا قربص ضد دولة تركيا، إثر غزو هذه األ

وقد أعلنت احملكمة يف قرارها الصادر . اإلنسان املرتكبة من طرف العسكريني األتراك

حق احلياة، : عن وقوع سلسلة من االنتهاكات من قبل تركيا للحقوق األساسية 01/05/2001:يف

  ...2والرأي والضمري، احلق يف طعن فعلياملعاملة غري اإلنسانية، حق احلرية واألمن، حرية التعبري 

كما ميكن اإلشارة للدعوى اليت مت قبوهلا من قبل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، املقدمة من       

الذي هو من أصل كردي وقد تعرض ) كمال كوك(الدامنارك ضد تركيا، واملتعلقة باملواطن الدامناركي 

، بعد أن جاء حلضور جنازة 05/07/1996يق معه يف أنقرة يف للمعاملة السيئة أثناء توقيفه والتحق

وعقب اصطحابه ملركز الشرطة يف أنقرة وجهت إليه �مة مساعدة تنظيم غري شرعي . أخيه

وقد تقدمت حينها الدمنارك برفع شكوى . ، أين متت إدانته بأربع سنوات ونصف سجنا"PkK"يدعى

لتقوم . ا من أضرار مادية ومعنوية تسببت فيها تركياللمحكمة األوربية ضد تركيا عما حلق مواطنه

،  )الدامنارك - تركيا(بإصدار قرار يقضي بالتسوية الودية بني احلكومتني  2000أفريل   05احملكمة يف 

كورون، إضافة إىل   450000تُقدم مبوجبه السلطات الرتكية للحكومة الدامناركية تعويضا مقداره 

كما سامهت هذه القضية يف تبين تركيا لتشريعات وقوانني . إلساءاتإعالن اعتذار رمسي عن تلك ا

  .3جديدة ختص تطوير وحتسني املعاملة يف جمال حقوق اإلنسان

  اإلجراءات المعتمدة بخصوص الشكاوى الفردية: ثانيا

 -11كما عدلت وفقا للربوتوكول رقم   -من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 34تنص املادة      

للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غري حكومية، أو جمموعة أفراد :" أنه على

                                                             
1

  ..108المرجع نفسھ، ص 
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  .105دیدییھ روجیھ، مرجع سابق، ص 
3
 Vincent Berger, jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme, édition Dalloz, Paris,11 éditions, 

2009, p 46. 
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تدعي أ�ا ضحية انتهاك من جانب أحد األطراف السامية املتعاقدة للحقوق املنصوص عليها يف 

لة وتتعهد األطراف السامية املتعاقدة بأن ال تعرقل بأي وسي. االتفاقية أو يف الربوتوكوالت امللحقة �ا

  ".سبيل املمارسة الفعالة هلذا احلق

وانطالقا من ذلك فإنه من حق أي شخص طبيعي أو منظمة غري حكومية، أو جمموعة أفراد      

تدعي أ�ا ضحية انتهاك من قبل أحد األطراف السامية املتعاقدة ألي حق من احلقوق املتضمنة يف 

امللحقة �ا يف أن تتقدم بشكوى للمحكمة األوربية االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان أو الربوتوكوالت 

  .حلقوق اإلنسان

وقد حددت هذه االتفاقية معايري وإجراءات للتقاضي أمام احملكمة يف شقيها الشكلي      

واملوضوعي، وتبعا لذلك سنتطرق ابتداء إىل شروط قبول الشكاوى على أن نتطرق بعدها إلجراءات 

  .الفحص والدراسة

إن من واجب احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان وقبل أن تشرع : شروط قبول الشكاوى الفردية -1

يف دراسة وفحص أي شكوى أن تتأكد أوال من توافر الشروط الشكلية للشكوى وفقا ملا تضمنته 

  :أحكام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، وميكن حتديد هذه الشروط كالتايل

إذ من الواجب أن يكون امللتمس الذي يتقدم بالشكوى إىل  :ى من ذي صفةأن تقدم الشكو  -أ

كما عدلت   -من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 33احملكمة ذي صفة، وفقا ملا نصت عليه املادة 

أي ال بد من حتقق الصفة يف امللتمس وأن يكون ضحية اعتداء على  - 11وفقا للربوتوكول رقم 

  .االتفاقيةحقوقه املتضمنة يف 

إن حق اللجوء إىل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يكون معرتفا به لكل شخص : صفة الملتمس -

طبيعي أو منظمة غري حكومية، أو جمموعة أفراد تدعي أ�ا ضحية انتهاك للحقوق املنصوص عليها 

  . 1يف االتفاقية أو الربوتوكوالت امللحقة �ا

لطبيعي امللتمس ذي الصفة يكون تصرفه بدون أية قيود، حيث و�ذا اخلصوص فإن الشخص ا     

ة أو الكفاءة، أو شرط املعاملة باملثل ،أو األهلي ،أو احلالة املدنية ،أو اإلقامة ،ال يشرتط فيه اجلنسية

للتقدم بالشكوى؛ إذ حيق ألي شخص طبيعي وبدون استثناء أن يطلب احلماية القضائية من احملكمة 

من قبل األطراف املتعاقدة ، يشعر بأن حقوقه األساسية قد مت االعتداء عليها حينما ،األوربية

  .2السامية

                                                             
1
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كما تستفيد من حق التقدم بالعرائض والدعاوى الفردية للمحكمة املنظمات غري احلكومية        

كالشركات التجارية، والنقابات واملنظمات الدينية واألحزاب السياسية، إضافة إىل بعض األشخاص 

كما أنه حيق للحكمة تلقي . ملعنوية للقانون العام كمنظمات غري حكومية مستقلة عن الدولةا

الشكاوى من أي جمموعة من األفراد تدعي أ�ا ضحية انتهاك من قبل األطراف املتعاقدة للحقوق 

واليت املذكورة يف االتفاقية أو الربوتوكوالت امللحقة �ا، واملتكونة من اثنني فأكثر من األشخاص 

  .1تتشكل لفرتة مؤقتة، وفقا لطبيعة القوانني الداخلية لكل بلد

إن الشخص ضحية االعتداء هو الذي بإمكانه مباشرة الطلب الفردي : مفهوم ضحية االعتداء -

أمام احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان على احلقوق املضمونة بواسطة االتفاقية أو أحد الربوتوكوالت 

،أي أن امللتمس أو 2ذي تكون له مصلحة شخصية تربر رفعه للشكوى أمام احملكمةامللحقة �ا، وال

احملتج جيب أن يكون ضحية فعلية النتهاك حق من حقوقه املتفق واملنصوص عليها يف املعاهدة، 

  . 3وتكون له مصلحة شخصية

بينه وبني االعتداء كما أن رافع الدعوى ميكن اعتباره كضحية عندما توجد رابطة كافية ومباشرة      

والطلب ال ميكن قبوله إال إذا كان رافعه يبدو أنه ضحية االعتداء فعال، وهذا على عكس . املدعى به

  .4ما جنده يف الشكاوى املقدمة من الدول

وفكرة الضحية يف مفهوم اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تتوقف على قدر املصلحة الشخصية      

يه إقامة الدليل على وجودها، سواء أكانت مباشرة أم غري مباشرة، فالشاكي للشاكي، الذي يتعني عل

أو من املمارسة  ،غري القادر على إثبات أنه قد أضري شخصيا من جراء تطبيق التشريع الداخلي

اخل، ال يصدق عليه وصف الضحية، وبالتايل ال ميكنه أن ...أو اإلدارية للدولة الطرف ،القضائية

يطلب حبث شكواه من الناحية ا�ردة دون وجود ارتباط بني صدور التصرف ووقوع ضرر فعلي أثر 

  .5على حقوقه

قه احملكمة أو احلكم الذي أصدرته حب ،كما يفرتض يف الشخص املدعي أمام احملكمة تقدمي القرار      

حلقوق اإلنسان وتقوم اهليئات التابعة للمحكمة األوربية . الوطنية للبلد الذي انتهكت فيها حقوقه

والقضاء األوريب هو  .قصد إثبات صفة الضحية امللتمس ؛بدراسة وافية لاللتماس املعروض عليها

نه وبني االعتداء بي ،مبجرد توافر السبب وحمل السبب ،الذي يفسر بشكل مستقل مفهوم الضحية
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وينبغي أن تظل صفة الضحية قائمة طوال رفع الدعوى أمام احملكمة . الذي يشتكي منه امللتمس

األوربية، كما أنه ويف حالة وفاة امللتمس احلق ملن خيلفونه قانونا االستمرار يف جمريات رفع الدعوى 

  .1أمام احملكمة من عدمه

كالضحية االحتمايل الذي يوضع يف موقف : رى من الضحاياونشري إىل أنه توجد هناك أنواع أخ     

جيعله من املمكن أن يُعتدى على حقوقه، ومثاله املرأة احلامل اليت ميكنها رفع دعوى ضد قانون جييز 

اإلجهاض، وهناك الضحية غري املباشر، وهو الشخص الذي يثبت وجود رابطة بينه وبني الضحية 

حيز النفاذ يُطلب من  14كما أنه وبعد دخول الربوتوكول . املباشر كزوج الضحية أو شقيقها

نه قد تعرض لضرر فادح، سواء أكانت فداحة الضرر كمية، كعدم احرتام أالضحية االلتزام بإثبات 

  .2حق ملكية عقار ذات قيمة كبرية مثال، أو كانت نوعية كاالعتداء على احلق يف احلياة

قت اإلشارة إىل أنه وكقاعدة عامة يف الشكاوى بنوعيها سب: استنفاذ سبل االنتصاف المحلية -ب

يشرتط فيها استنفاذ سبل االنتصاف احمللية �دف إعطاء الفرصة الكاملة للقضاء الداخلي ملنع أو 

إصالح االنتهاكات واالعتداءات على أحكام االتفاقية أو الربوتوكوالت امللحقة �ا، وهو ما ينسجم 

  .3من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 35/1عرتف به وفقا ملنصوص املادة وقواعد القانون الدويل امل

تعــد مـن القواعــد األساسـية الــيت جيـب مراعا�ــا يف تطبيــق  اسـتنفاذ طــرق الطعـن الداخليــةومـن مثــة ف     

احلماية الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسـان، حيـث يـرى بعـض املهتمـني حبقـوق اإلنسـان أن  وضـع هـذا 

من شأنه اإلسـهام يف تفـادي امتنـاع الـدول عـن املصـادقة علـى اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان، كـون  الشرط

املصــادقة تــؤثر علــى ســيادة الــدول، علــى اعتبــار أن الــدول عنــدما تصــادق علــى اتفاقيــة إمنــا تتنــازل عــن 

ة ، وذلـك باعتمـاد قاعـد4جزء من سياد�ا، األمـر الـذي يسـتوجب عـدم جتـاوز القضـاء الـداخلي للـدول

اســتنفاذ ســبل التقاضــي احملليــة، رغــم أن هــذا الشــرط يف حــد ذاتــه قــد ُيضــعف مــن فعاليــة الرقابــة علــى 

  .   حقوق اإلنسان، خصوصا إذا غاب عنه مبدأ التعاون بني احملكمة وهيئات القضاء الوطين املختلفة

مدنيـــة، : هـــي كـــل الطـــرق املعروفـــة يف مجيـــع األنظمـــة القانونيـــة ؛واملقصـــود بطـــرق الطعـــن الداخليـــة     

وهذا يعين أن اللجوء إىل احملكمة يعـد تصـرفا متممـا لتصـرف أصـلي،  .اخل...جزائية، إدارية، دستورية، 

كما أن ضرورة استنفاذ طرق الطعـن الداخليـة ال يعـين تطبيـق هـذه . أال وهو اللجوء إىل احملاكم الوطنية

                                                             
  .139معنصري شمس الدین، مرجع سابق، ص 1
2

  .79 -78عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص
3

ال یجوز أن تنظر في األمر إال بعد أن تكون جمیع سبل :" ،على أنھ11من االتفاقیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 35من المادة 1تنص الفقرة 
  ".أشھر من تاریخ اتخاذ قرار نھائي بشأنھ 06اف المحلیة قد استنفذت ، وفقا لقواعد القانون الدولي المعترف بھا عموما، وفي غضون االنتص

4
  .145محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
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وتشـمل قاعـدة . ريها، وإمنا ينبغي مراعاة أوضاع املشتكي وظـروف القضـية املعروضـة عليـهالقاعدة حبذاف

  .الشكاوى احلكومية والفردية على حد سواء 35استنقاذ طرق الطعن الداخلية وفقا للمادة 

ولإلشارة فإنه ميكن للمحكمة أن تعفي املشتكي منها من تطبيق هذه القاعـدة، وميكـن أن تتنـازل      

وللمحكمــة .ة املشــتكي منهــا عــن مطالبــة املشــتكي بتطبيقهــا قبــل تقــدمي شــكواه إىل هــذه احملكمــةالدولــ

واسـع النظـر فيمـا يتعلــق بتنفيـذ هـذه القاعـدة طبقــا لتفسـريا�ا وشـروحها علـى كــل قضـية تعـرض عليهــا، 

  . 1واليت يهدف من ورائها إىل إرساء محاية فعلية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية

مـــن  35مـــن املـــادة 1وفقـــا للفقـــرة  -وتعـــد هـــذه القاعـــدة : )مهلـــة الســـتة أشـــهر( ة الزمنيـــةالمـــد -ج

شـرطا مـن شـروط قبـول الشـكوى، وهـي تعـين أن يكـون تقـدمي الشـكوى أمـام قضـاء  -االتفاقية األوربية

وتنطبـق هـذه القاعـدة علـى  .2أشهر مـن تـاريخ احلكـم النهـائي الـداخلي 06احملكمة األوربية خالل مدة 

  .ن شكاوى الدول وشكاوى األفرادكل م

ويرتبط هذا الشرط ارتباطا وثيقا بالشـرط السـابق املتمثـل يف اسـتنفاذ سـبل التقاضـي احملليـة، حيـث      

أن بدايــة تلــك املهلــة تبــدأ مــن تــاريخ آخــر قــرار داخلــي صــدر خبصــوص آخــر طعــن مــن طــرق الطعــن 

دايـة مهلـة السـتة أشـهر خنتلـف حسـب مــا إذا  وينبغـي اإلشـارة إىل أن نقطـة ب. الـداخلي قـد مت اسـتنفاذه

ففــي حالــة صــدوره حضــوريا، حبضــور امللــتمس أو مــن ميثلــه . كــان القــرار قــد صــدر حضــوريا أم غيابيــا

 ؛قانونا، فإن يوم النطق بالقرار يعد نقطة بداية مهلة السـتة أشـهر، أمـا إذا كـان  القـرار قـد صـدر غيابيـا

فتكــــون بدايــــة املهلــــة مــــن تــــاريخ إخطــــار امللــــتمس  ؛قانونــــاأو مــــن ميثلــــه  ،أي يف غـــري حضــــور امللــــتمس

  .3بالقرار

أو تعليـق، إال  ،ن مهلـة السـتة أشـهر حتسـب دون انقطـاعفـإ ،بقي أن نشـري إىل أنـه وكقاعـدة عامـة     

أو تعليـق للمـدة املـذكورة، وهـذا  ،أنه ميكن للمحكمة أن تقبل االلتماس املقدم هلا رغم حدوث انقطاع

  .4امللتمس للمربرات اليت تطلبها منه احملكمة عن هذا االنقطاع أو التعليقيف حالة تقدمي 

ويعــين ذلــك أن يكــون : )التصــريح عــن هويــة المشــتكي(أال تكــون الشــكوى مجهولــة المصــدر -د

مـن االتفاقيـة األوربيـة حلقـوق اإلنسـان علـى  35أ من املادة/2مقدم الشكوى معلوما فقد نصت الفقرة 

ولعـــل  ".إذا كـــان غفـــال مـــن االســـم  345مـــة قـــي أي طلـــب يقـــدم مبقتضـــى املـــادة ال تنظـــر احملك:" أنـــه

                                                             
1

  .145المرجع نفسھ ، ص 
2

  .298صمصطفى عبد الغفار ، مرجع سابق ،  
  .98 - 97عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 3
  .98المرجع نفسھ، ص 4
5

للمحكمة أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة :"تنص على أن  11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 34للتذكیر فإن المادة 
حد األطراف السامیة المتعاقدة للحقوق المنصوص علیھا في االتفاقیة أو في غیر حكومیة أو مجموعة أفراد تدعي أنھا ضحیة انتھاك من جانب أ

  ".  وتتعھد الدول األطراف السامیة المتعاقدة بأن ال تعرقل بأي وسیلة سبیل الممارسة الفعالة لھذا الحق. البروتوكوالت الملحقة بھا
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القصــد مــن وراء هــذا الشــرط هــو قطــع الطريــق أمــام كــل حماولــة يــراد �ــا الــتهجم علــى دولــة طــرف يف 

  .1االتفاقية األوربية، أو استغالل عرض الشكوى لإلساءة إليها

ات جمهولــة املصـدر مــا يتعلـق باملصــداقية، أي كمـا قـد يكــون مـن بــني أسـباب عــدم قبـول االلتماسـ      

مصــداقية املعلومــات الــيت مت علــى أساســها تقــدمي االلتمــاس إىل احملكمــة، ومنهــا مــا قــد يتعلــق باجتنــاب 

غــري أنــه ميكـــن للملــتمس املعــروف الشخصــية مــن أن يطلــب إىل احملكمـــة . حــاالت التعســف املختلفــة

  .2للعامةالتكتم على امسه، بأال تكون شخصيته معروفة 

أي أنـه :أال تكون الشكوى قد سبق عرضـها علـى المحكمـة األوربيـة أو علـى أي هيئـة أخـرى -هـ

ال ميكــن تقــدمي شـــكوى ســبق وأن مت عرضـــها علــى احملكمــة األوربيـــة وأصــدرت حكمهـــا حياهلــا، ســـواء 

بـــالرفض أو القبـــول، إال إذا ظهـــرت هنـــاك مســـتجدات ووقـــائع جديـــدة تســـمح بتقـــدمي هـــذه الشـــكوى 

، هذا من جهة، أما من جهة أخرى، فإنه ال جيوز عرض شـكوى فرديـة علـى 3جمددا على هذه احملكمة

احملكمــة األوربيــة حلقــوق اإلنســان وعــرض نفــس الشــكوى علــى هيئــة حتقيــق أو تســوية إقليميــة أو دوليــة 

  .4أخرى

مت فحصــها مــن فلــيس مــن املقبــول تقــدمي التمــاس يتضــمن مــن الناحيــة اجلوهريــة نفــس القضــية الــيت      

قبل احملكمة نفسها أو كان حمل فحص سابق بواسطة جهاز دويل آخر،كلجنة حقوق اإلنسـان التابعـة 

إال أنـــه ميكـــن قبـــول االلتمـــاس اجلديـــد إذا مـــا . اخل...لألمـــم املتحـــدة مـــثال أو منظمـــة العمـــل الدوليـــة، 

  .5مي الطعن األولتضمن وقائع جديدة، حىت ولو كانت تلك الوقائع اجلديدة قد ظهرت بعد تقد

أن تكــون الشــكاوى متفقــة وأحكــام االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا الملحقــة بهــا ومبنيــة علــى أســاس  -و

فإنه ال . 116من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان كما عدلت بالربوتوكول  35/3وفقا للمادة : سليم

ضـمن أو غـري مشـمول باحلمايـة جيوز قبول االلتمـاس إذا كـان احلـق املـدعى بـه مـن قبـل الشـاكي غـري مت

  .يف ثنايا االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، أو كان مبنيا على أساس غري سليم

وفقــا للفقــرة : أال تكــون الشــكوى المقدمــة مشــوبة بعيــب إســاءة اســتعمال الحــق فــي تقــديمها -ي

ا تبـني هلـا أ�ـا تنطـوي فـإن احملكمـة ال ميكنهـا قبـول الشـكاوى املقدمـة إليهـا إذ 35/3 األخرية مـن املـادة

                                                             
1

  .147سابق ، ص محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع 
  .99عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 2
  .147محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 3
4

  .ب من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان/2ف35ُینظر المادة  
  .100عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 5
تقرر المحكمة عدم القبول شكال :" على انھ 11من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان كما عدلت وفقا للبروتوكول 35 من المادة 3تنص الفقرة  6

وترتئي المحكمة  انھ ال یتسق مع أحكام االتفاقیة وبروتوكوالتھا الملحقة بھا، أو أن من الواضح  34بالنسبة ألي طلب فردي یقدم بمقتضى المادة
  ..."ساس سلیمأنھ غیر مبني على أ
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حتقيـــق أهـــداف  -مـــثال-علـــى إســـاءة الســـتخدام احلـــق يف تقـــدميها، كـــأن يكـــون اهلـــدف مـــن وراء ذلـــك

  .1سياسية أو أغراض ختتلف عن تلك املراد حتقيقها مبوجب االتفاقية

 -لغى دورهاقبل أن يُ  -ولعل ما طبقته اللجنة األوربية خبصوص هذا الشرط يف قضايا كثرية     

ق على احملكمة األوربية، حيث أن من مظاهر التعسف يف استعمال احلق يف تقدمي الشكوى يف ينطب

فقه اللجنة األوربية أن يقدم الطاعن شكواه دون شرح لألسباب اليت قدم على أساسها الشكوى، أو 

لفاظ اليت مل يقم باالستفادة من الطرق املتاحة أمامه وفقا للنظام القانوين الداخلي، وأحيانا تشكل األ

  .2استعملها الطاعن وصاغ �ا شكواه تعسفا يف استعمال احلق يف تقدمي الشكوى

الشرط الجديد بمقتضى (أن يكون الضرر الذي لحق بالملتمس كبيرا وخطيرا  -ز

امللحق باالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  14من الربوتوكول  35أدخلت املادة ): 14البروتوكول

شرطا جديدا خبصوص قبول االلتماسات الفردية من جانب احملكمة األوربية، ويتمثل هذا الشرط على 

اخلصوص يف ضرورة  أن يكون الضرر الذي حلق بامللتمس كبريا وخطريا، واحملكمة األوربية حلقوق 

ي حلق بامللتمس، وذلك من خالل إطالعها على اإلنسان هي املخولة بتقدير حجم الضرر الذ

وليس القصد من وراء هذا الشرط احلد من حق األفراد بتقدمي . 3قرارات أو أحكام احملاكم الداخلية

، وإمنا هو يف حقيقته أداة إضافية متكن احملكمة وتساعدها 4الشكاوى وال منع احملكمة من النظر فيها

وصيانة حقوق اإلنسان، متكينا للقضاة األوربيني من ختصيص مزيدا  يف القيام بوظائفها املتعلقة حبفظ

  . 5من الوقت للقضايا اليت تتطلب فحص املوضوع

كما حددته   مراعاة الجانب الشكلي لمضمون االلتماس المقدميضاف إىل هذه الشروط ضرورة 

  :6الئحة احملكمة واملتمثل يف

  .مقدم الطلب اسم وتاريخ ميالد ووظيفة وعنوان وجنسية وجنس -

  اسم ووظيفة وعنوان من ميثله إن وجد -

  .الطرف املتعاقد الذي يوجه ضده الطلب -

  عرض موجز لوقائع الدعوى -

  .عرض موجز ملا يدعي من خمالفات لالتفاقية أو أحد بروتوكوال�ا -

                                                             
  .301محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 1
  .449محمد عبد الرحیم الكاشف، مرجع سابق، ص 2
3

  .104 -103عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
4

  .122محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
5

  ..103الھواري، مرجع سابق، صعبد هللا محمد  
6

  .80 -79المرجع نفسھ، ص 
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  .من االتفاقية 35/1 عرض موجز يتضمن مدى احرتام مقدم الطلب ملعايري قبوله وفقا للمادة -

  .عرض موجز للموضوع أو للهدف من تقدمي الطلب -

  .تقدمي نسخ أو صور من كب الوثائق والقرارات القضائية اخلاصة مبوضوع الطلب -

كما يتعني على امللتمس تقدمي كل العناصر والوثائق والقرارات اليت من شأ�ا أن جتعل الطلب -

فعليه أن يقدم عرضا باألسباب اليت تربر ويف حال عدم اإلفصاح من امللتمس عن شخصيته، . مقبوال

خمالفته لقاعدة علنية اإلجراءات أمام احملكمة، كما عليه أيضا أن يقوم بإخطار احملكمة عن أي تغيري 

  .1يطرأ على عنوانه

متر إجراءات النظر يف الشكاوى املعروضة على احملكمة : إجراءات النظر في الشكاوى الفردية -2

  :سان مبراحل نلخصها يف اآليتاألوربية حلقوق اإلن

نشري ابتداء إىل أن الشكاوى املقدمة للمحكمة األوربية : تقديم الشكوى وفحص مقبوليتها -أ

حلقوق اإلنسان ومسألة فحص مقبوليتها أمر له أمهيته اخلاصة، ملا يرتتب عليه من نتائج، فإما أن 

أن يصدر بالقبول، ومنه يصبح كل  ينتج عنه صدور قرار بعدم القبول وهنا يتوقف كل شيء، وإما

غري أن املطلوب يف هذه املرحلة املهمة هو إحاطتها بكل الضمانات اليت من شأ�ا . شيء ممكنا

  .2حتقيق املصداقية والفعالية للنظام األوريب حلقوق اإلنسان

احلقيقــة أن إجــراءات فحــص الشــكاوى الفرديــة ختتلــف عــن إجــراءات : إجــراءات فحــص المقبوليــة -

فحص شكاوى الدول؛ فبالنسبة لشكاوى األفراد، يقـوم رئـيس احملكمـة بإحالـة الشـكاوى الفرديـة علـى 

قسم من أقسـام احملكمـة، حيـث يعـني رئـيس القسـم قـاض مقـرر لفحـص الشـكوى الفرديـة، وجيـوز هلـذا 

وهلـذه اللجنـة أن تفصـل . كونة من ثالثة قضاة يكـون هـو أحـدهمالقاضي عرض الشكوى على جلنة م

إن كانـت الشــكوى مقبولـة أو غــري مقبولـة، علــى أن يكـون قــرار عـدم قبــول الشـكوى �ائيــا وباإلمجــاع، 

ويف حــــال عــــدم تــــوفر اإلمجــــاع أو قــــدر القاضــــي املقــــرر أن . 3مــــن االتفاقيــــة األوربيــــة 28وفقــــا للمــــادة 

وأن الشــكوى مقبولــة، ففــي هــذه احلالــة تعــرض الشــكوى علــى غرفــة  الشــكوى تتعلــق بقضــية سياســية

  . 4قضاة من احملكمة األوربية 07تتكون من 

وهنــــا تنظــــر الغرفــــة يف الشــــكوى شــــكال وموضــــوعا، ويكــــون علــــى القاضــــي املقــــرر حتضــــري أوراق       

على إثر ذلك تتخـذ الدعوى، ليقوم باالتصال بطريف النزاع اللذين حيق هلما تقدمي مالحظا�م كتابيا، و 
                                                             

  .من النظام الداخلي للمحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان 47یمكن الرجوع للمادة  1
2

  .106عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
3

تقرر بإجماع األصوات، عدم قبولھا شكال أو  یجوز للجنة أن:" ،على أنھ 11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 28تنص المادة  
  ".، حیث یتسنى اتخاذ قرار كھذا دون المضي في بحث القضیة، ویكون القرار نھائیا34حذفھا من قائمة القضایا، طلبا معروضا بمقتضى الملدة

4
  .148محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
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الغرفـــــة قرارهـــــا بقبـــــول الشـــــكوى شـــــكال وموضـــــوعا كـــــل علـــــى حـــــدة، إال إذا قـــــررت احملكمـــــة خـــــالف 

  .  2طبقا ملنصوص االتفاقية1ذلك

قضـاة مـن  07أما فيما يتعلق بالشكاوى احلكومية فتجتمع احملكمـة األوربيـة بغرفتهـا املتكونـة مـن       

لشـكوى بعـد التأكـد مـن اسـتكمال كـل الشـروط املطلوبـة، بينهم قاضي الدولة املشتكى منهـا لفحـص ا

وتتخــذ الغرفــة قرارهــا أيضــا بقبــول الشــكوى شــكال ومضــمونا، كــل علــى حــدة، إال إذا قــررت احملكمــة 

كمـا حيـق هلـا . وجيوز للغرفة أن تدعو جللسـة حيضـرها األطـراف تسـتعرض فيهـا الشـكوى. خالف ذلك

  .من االتفاقية األوربية 30وفقا للمادة  3التنازل عن القضية لصاحل الغرفة الكربى

أن تطلــب املزيــد مــن  ،جيــوز للغرفــة أو الغرفــة الكــربى يف حــال قبــول الشــكوى مــن حيــث الشــكل     

كمـا مسحـت االتفاقيـة  .ودعو�مـا حلضـور جلسـة احملكمـة ،املعلومـات واإليضـاحات مـن طـريف الـدعوى

طبقا ملنصـوص املـادة  ،ئل املعروضة على احملكمةاألوربية حلقوق اإلنسان بتدخل أطراف أخرى يف املسا

364 .  

حلقـوق  إن قبول الشكوى بعد فحصـها مـن احملكمـة األوربيـة: النتائج المترتبة على قبول الشكوى -

، يستلزم مباشرة إجراءات التقاضي والسعي للفصل يف النزاع مبا حيقـق العدالـة واإلنصـاف، ويف اإلنسان

املشـتكني فإ�ـا تقـوم مبحاولـة التوصــل لرتضـية عادلـة و تسـوية وديـة، كمــا  سـبيل ذلـك وإ�ـاء للنـزاع بــني

  .5ينتهي هذا النزاع بشطب الشكوى، وصوال إىل صدور حكم احملكمة النهائي

أن تعمـل علـى التوصـل إىل تسـوية  حلقـوق اإلنسـان األوربيـة أول ما تقوم به احملكمة: التسوية الودية* 

وهـو مسـعى �ـدف إليـه كـل  .أم حكوميـة ،ودية بني طريف النزاع، سواء أكانت الشكوى املقدمـة فرديـة

  14اآلليــات اإلقليميــة حلمايــة حلقــوق اإلنســان، وقــد مت تعزيــزه يف النظــام األوريب خصوصــا بــالربوتوكول

  .كما سبقت اإلشارة إىل ذلك

تضـع :"من االتفاقية األوربية، على أن احملكمـة" ب"يف فقر�ا األوىل يف البند 38فقد نصت املادة      

نفسها حتت تصرف األطراف املعنية �دف التوصـل إىل تسـوية وديـة لألمـر علـى أسـاس مراعـاة حقـوق 

  ".اإلنسان، كما نصت عليه االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة �ا

                                                             
  . 148، صالمرجع نفسھ1
2

  .من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان 3ف29ُینظر المادة  
3

  .149محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ، ص 
على الدائرة  في جمیع القضایا المعروضة على دائرة أو -1:"،على أنھ 11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 36تنص المادة 4

  . عالكبرى، یكون للطرف السامي المتعاقد الذي یقدم أحد مواطنیھ طلبا إلى المحكمة، حق تقدیم تعلیقات مكتوبة والمشاركة في جلسات االستما
عني غیر یجوز لرئیس المحكمة ، توخیا لمصلحة إقامة العدل ، أن یدعو أي طرف سام متعاقد لیس طرفا في اإلجراءات ، او أي شخص م  -2 

  ". مقدم الطلب ، إلى تقدیم تعلیقات مكتوبة أو المشاركة في جلسات االستماع 
5

  .150محمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
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مــــن االتفاقيــــة األوربيــــة حلقــــوق  38مــــن املــــادة  2ليهــــا الفقــــرة وجتــــدر اإلشــــارة وفقــــا ملــــا أشــــارت إ      

وجيــوز . 1اإلنســان، بــأن اإلجــراءات الــيت تقــوم �ــا احملكمــة يف ســبيل التوصــل لتســوية وديــة تكــون ســرية

مــن شــطب القضــية بقــرار  39للمحكمــة يف حــال التوصــل إىل تســوية وديــة، وتطبيقــا ملــا ورد يف املــادة 

  .2ئع وللحل املعتمديقتصر على عرض موجز للوقا

 Malone v. Unitedجيمس مالون ضد اململكة املتحدة(ومتثيال لذلك، ميكن اإلشارة إىل قضية      

Kingdom(3 : حيث أن)1977مـواطن بريطـاين متـت إدانتـه يف شـهر مـارس مـن عـام ) جـيمس مـالون 

مـن حمادثاتـه اهلاتفيـة ومت إخـالء سـبيله بعـد حماكمـة أظهـرت بـأن واحـدة . جبنحة إخفاء أغراض مسـروقة

، أمـام احملكمـة العليـا ضـد مـدير 1978دعوى مدنية يف شهر أكتوبر ) مالون(فرفع . مت التنصت عليها

شرطة  لندن الكربى موضحا يف دعواه، أن التنصت على مكاملاته، مت من دون موافقته، وهـو مـا يعتـرب 

  .28/2/1978كن مت رفض دعواه يف ول. غري قانوين حىت ولو مت التنصت برتخيص من وزير الداخلية

ـــــــاريخ ) مـــــــالون(فقـــــــام       ـــــــة األوروبيـــــــة حلقـــــــوق اإلنســـــــان بت ـــــــة بتقـــــــدمي شـــــــكوى، إىل اللجن يف البداي

كمــا أوضــح بأنــه مقتنــع بأنــه مت . ، تتعلــق بالتنصــت علــى مكاملــة مــن مكاملاتــه اهلاتفيــة19/07/1979

على مكاملاته اهلاتفيـة، وأن هاتفـه كـان اإلطالع، بأمر من الشرطة، على مراسالته ومراسالت زوجته، و 

واعتـــرب نفســـه ضـــحية خمالفـــة . مربـــوط جبهـــاز تنصـــت خـــاص يســـجل كـــل األرقـــام الـــيت مت االتصـــال �ـــا

  . من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 13و 8املادتني 

، بأنـــه مت انتهـــاك 17/12/1982أوضـــحت اللجنـــة األوروبيـــة حلقـــوق اإلنســـان، يف قرارهـــا تـــاريخ      

مــــن االتفاقيــــة األوروبيــــة حلقــــوق اإلنســــان، ونصــــوص  8املنصــــوص عليهــــا يف املــــادة ) مــــالون(حقــــوق 

مـن  13ومتـت كـذلك خمالفـة املـادة . على مكاملة من مكاملاتـه" التنصت"التشريعات الربيطانية، بسبب 

" التنصـت"فعلـي يف حـال متـت  هذه االتفاقية األوروبية ألن القانون الربيطاين ال يسمح بالتظلم بشكل

ومل تبحــث اللجنــة األوروبيــة فيمــا إذا حلــق ضــرر باملشــتكي . مــن دون تــرخيص مــن الســلطات املختصــة

  .بسبب تّعداد مكاملاته اهلاتفية

كما أوضحت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان من جهتهـا، ويف جلسـة بكامـل أعضـائها، بتـاريخ        

وبينت أيضا هذه . ال تتعلق إال بالتنصت على املكاملات اهلاتفية) مالون(، بأن قضية 02/08/1984

مت بطلــب مــن الشــرطة وبنــاء علــى تصــريح مــن قبــل وزيــر ) مــالون(احملكمــة بــأن التنصــت علــى مكاملــات 

                                                             
1

دیة ، شطبت المحكمة القضیة من إذا تم التوصل إلى تسویة و:"،على أنھ 11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 39تنص المادة  
  ". قائمتھا بقرار یقتصر على بیان موجز بالوقائع وبالحل الذي تم التوصل إلیھ 

2
  .151محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
3

، 2012المعلومات والتأھیل لحقوق اإلنسان، الیمن، الطبعة الثانیة، محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مركز  
  .298 - 296ص



262 
 

كمـــا أشـــارت إىل أن . اخلاصـــة ومراســـالته) مـــالون(ورأت يف ذلـــك تـــدخال يف حرمـــة حيـــاة . الداخليـــة

الربيطــاين الــذي يســمح بالتنصــت لصــاحل الشــرطة غــامض ويــتم تفســريه بطــرق خمتلفــة، ممــا ينــتج القــانون 

الواجـــب توافرهـــا يف " ســـيادة القـــانون"عنـــه عـــدم تـــوافر احلـــد األدىن مـــن احلمايـــة القانونيـــة الـــيت تتطلبهـــا 

كمـــة وأكـــدت احمل. جمتمـــع دميقراطـــي، ممـــا يعـــين بـــأن التـــدخل يف احليـــاة اخلاصـــة مل يـــتم بشـــكل قـــانوين

األوروبيـــة يف املقابـــل، علـــى أنـــه مـــن املقبـــول وجـــود تشـــريع يســـمح بالتنصـــت علـــى املكاملـــات مـــن أجـــل 

، "محايــة النظــام وجتنــب وقــوع املخالفــات اجلنائيــة"مســاعدة الشــرطة بالقيــام بواجبا�ــا الضــرورية بقصــد 

. توخـــاة منـــهولكــن جيـــب أن حيــيط نظـــام احلمايــة هـــذا ضـــمانات كافيــة حـــىت ال خيــرج عـــن األهــداف امل

مـن دون موافقتـه، وتسـجل األرقـام الـيت مت ) مـالون(وبينت احملكمة من جهة ثانية بـأن تّعـداد اتصـاالت 

مــــن االتفاقيــــة األوروبيــــة حلقــــوق  8االتصـــال �ــــا، يشــــكل انتهاكــــا للحقــــوق الــــيت نصــــت عليهــــا املــــادة 

مـــن  8ام املـــادة وخلصـــت احملكمـــة بإمجـــاع أصـــوات أعضـــائها، إىل وجـــود انتهاكـــات ألحكـــ. اإلنســـان

الــــيت قامــــت �ــــا الشــــرطة الربيطانيــــة، وعمليــــة تّعــــداد ) التنصــــت(االتفاقيــــة األوروبيــــة بســــبب عمليــــات 

  .املكاملات اهلاتفية اليت مارستها

مـن االتفاقيـة األوروبيـة  8ويناء على ذلك حكمت احملكمة باإلمجاع بوجـود خمالفـة ألحكـام املـادة      

وقـــررت .علـــى املكاملـــات، ومعرفـــة الشـــرطة بتعـــداد هـــذه املكاملـــاتحلقـــوق اإلنســـان، بســـبب التنصـــت 

  .13صوتا ضد صوتني، بأنه ال داعي للفصل يف الشكوى املتعلقة باملادة  16بأغلبية 

، بـني احلكومـة الربيطانيـة )تسوية وديـة(، استلمت احملكمة نص 1985ويف الشهر الثاين من عام      

نفقـات الـدعوى وأتعــاب ) (مـالون(جنيــة إسـرتليين إىل  9011غ ، تـدفع مبوجبهـا احلكومـة مبلـ)مـالون(و

جنيــة إســرتليين كتعــويض عــن املبــالغ الــيت  3774.10، وتــدفع مبلــغ )احملــامني الــيت ُصــرفت يف بريطانيــا

دفعت هليئات االتفاقيـة األوروبيـة عـن طريـق املسـاعدة القضـائية الـيت تكفلـت بالنفقـات الـيت صـرفت يف 

وبينـت أخـريا هـذه احملكمـة، وبإمجـاع أعضـائها، بـأن . مبدينـة سرتاسـبورغ الفرنسـية مقر احملكمة األوروبيـة

  .حسب أحكام نظامها الداخلي مما يسمح هلا أن تشطب القضية من أمامها" عادلة"التسوية كانت 

من االتفاقية األوربية حلقـوق اإلنسـان للمحكمـة شـطب الشـكوى  37 جتيز املادة: شطب الشكوى* 

ا، إذا قــدرت أن مقــدم الشــكوى لــيس يف نيتــه متابعــة طلبــه، أو أن األمــر قــد عــرض لــه املعروضــة عليهــ

  .1على حل، أو أن تقر احملكمة بأنه مل يعد هناك مربرا ملواصلة النظر يف الشكوى املقدمة

                                                             
1

المذكورة أعاله، حیث شطبت ) Malone v. United Kingdomجیمس مالون ضد المملكة المتحدة ( وقد تمت اإلشارة إلى ذلك في قضیة 
  .  الشكوى، بعد التسویة الودیة
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غـري أنـه جيــوز للمحكمـة متابعــة النظـر يف الـدعوى املقدمــة رغـم املــربرات املقدمـة إذا رأت أن هــذا       

تقتضـــيه احلمايـــة املطلوبـــة حلقـــوق اإلنســـان كمـــا نصـــت عليـــه االتفاقيـــة األوربيـــة أو الربوتوكـــوالت  األمـــر

ألن مصـلحة حقـوق اإلنسـان وضـرورة السـهر علـى حسـن تطبيقهـا، هـي وال شـك مهمـة . 1امللحقة �ـا

كمــا جيــوز إعــادة تســجيل الشــكوى الــيت ســبق للمحكمــة . موكولــة للمحكمــة األوربيــة حلقــوق اإلنســان

  .  2شطبتها إذا ارتأت أن الظروف تتطلب ذلك وأن

تكتسي مرحلة دراسة وفحص موضوع الشـكوى أمهيـة كبـرية، :دراسة وفحص موضوع الشكوى -ب

ملـا ينتظــر منهــا مــن قـرارات وأحكــام جتســد االنتصــاف املطلـوب للمشــتكني، وتســهم يف إضــفاء احلمايــة 

  .الالزمة حلقوق اإلنسان

بعـد تقــدمي االلتمـاس مـن األفـراد للمحكمــة، تقـوم هـذه األخــرية : النظـر فـي الشـكوى أمــام الغـرف -

بتحويــل هــذا االلتمــاس للغرفــة املشــكلة مــن ســبعة قضــاة للنظــر فيهــا، وفقــا للقواعــد الــيت حتكــم جلســة 

مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة األوربيــــة حلقــــوق  70إىل  63االســــتماع املشــــار إليهــــا يف املــــواد مــــن 

رفــة املــداوالت بـــإدارة املناقشــات، وإعطــاء حــق الكــالم لكــل األطـــراف اإلنســان، حيــث يقــوم رئــيس غ

ويف حـال تغيـب أحــد األطـراف عـن حضــور تلـك اجللسـات، فعلــى . وممثلـيهم ومستشـاريهم ومنــدوبيهم

وللغرفـة أو . الغرفة أال تنظر القضية، إذا تبـني هلـا أن عـدم احلضـور يتعـارض مـع اإلدارة السـليمة للعدالـة

ويف حـال التغيــب عـن احلضــور، . أن يقــرر مسـاع الشــهود واخلـرباء أو أي شـخص آخــرلرئيسـها احلـق يف 

الطـرف املتعاقـد  -بناء على طلـب رئـيس الغرفـة -أو يف حالة رفض أداء الشهادة، خيطر كاتب احملكمة

وللقاضـي احلــق أثنــاء املناقشــات يف أن يطــرح مــا يشــاء . واجلهـة الفضــائية املختصــة املتعــني املثــول أمامهــا

أسئلة على امللتمسني وممثليهم ومستشاريهم، وعلى الشهود واخلرباء، كما أنه حيـق مـن جهـة أخـرى  من

  .3ملستشاري مقدمي الطلبات أن يطرحوا أسئلتهم على الشهود واخلرباء

مــــن النظــــام األساســــي للمحكمــــة األوربيــــة حلقــــوق اإلنســــان فــــإن األصــــل يف  33 ووفقــــا للمــــادة     

علنية، إال إذا رأت غرفة املداوالت من تلقـاء نفسـها، أو بنـاء علـى طلـب  جلسات االستماع أن تكون

  .أحد األطراف، أو أي طرف آخر عكس ذلك بسبب ظروف استثنائية

تكون الغرفة الكـربى خمتصـة بـالنظر يف كـل القضـايا احملولـة :النظر في الشكوى أمام الغرفة الكبرى -

فعنـدما تثـري قضـية منظـورة أمـام . د األطـراف يف الـدعوىإليها من غرفة املداولة، أو بناء علـى طلـب أحـ

                                                             
1

  .ربیة لحقوق اإلنسانمن االتفاقیة األو 37ُینظر المادة  
2

  .152محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق، مرجع سابق ، ص 
3

  . 119عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص
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غرفــة املداولــة مســألة خطــرية تـــؤثر علــى االتفاقيــة أو الربوتوكــوالت امللحقـــة �ــا، أو مــىت كــان للقـــرار يف 

مسـألة منظـورة أمـام غرفـة املداولـة أثــر يتنـاقض مـع حكـم أصـدرته احملكمــة مـن قبـل، جيـوز لغرفـة املداولــة 

، مــا مل يعــرتض علـى ذلــك أحــد طــريف 1ختصاصـها القضــائي لغرفــة املداولــة الكـربىعنـدها التنــازل عــن ا

  . 2القضية

ويتم إخطار طريف القضية بقرار ختلي غرفة املداولة عن االختصاص القضـائي لصـاحل غرفـة املداولـة      

الكـــربى عـــن طريـــق قلـــم كتـــاب احملكمـــة، ولألطـــراف املعنيـــة حـــق االعـــرتاض علـــى هـــذا القـــرار بإخطـــار 

  .3مكتوب ومسبب يقدم لقلم الكتاب يف مهلة شهر، وإال جاز للغرفة اعتباره غري قانوين

فإنـــه جيــوز ألي مـــن  11مـــن االتفاقيــة األوربيـــة كمــا عــدلت وفقـــا للربوتوكــول 43/1ووفقــا للمــادة      

أطــراف القضــية يف احلــاالت االســتثنائية أن يطلــب إحالــة القضــية إىل غرفــة املداولــة الكــربى يف غضــون 

  .4ثالثة أشهر من صدور حكم غرفة املداولة

الكــربى مثــل هــذا الطلــب إذا كانــت القضــية تثــري مســألة  وتقبــل هيئــة مــن مخســة مــن قضــاة الغرفــة     

خطـــرية تتعلـــق بتفســـري أو تطبيـــق االتفاقيـــة أو الربوتوكـــوالت امللحقـــة �ـــا، أو مســـألة خطـــرية ذات أمهيـــة 

فـإذا مـا قبلـت هيئـة القضـاة املـذكورة ذلـك الطلـب، فـإن الغرفـة الكـربى تبـت يف القضـية بإصــدار . عامـة

  .5حكم فيها

  ادرة عن المحكمة وتنفيذها األحكام الص -ج

تفصـــل احملكمـــة يف النزاعـــات املعروضـــة أمامهـــا حبكـــم قضـــائي مســـبب ال يشـــوبه : صـــدور األحكـــام -

غمــوض، وبأغلبيـــة أصـــوات قضـــا�ا، ويقتصــر اختصـــاص احملكمـــة علـــى البــت يف قانونيـــة الســـلوك حمـــل 

يــة قضــاء تعــويض فقـــط دون ، ومـــن مثــة فيعــد قضــاء احملكمـــة األورب6الطعــن ويف تقريــر التعــويض املالئــم

                                                             
لصالح الدائرة  التنازل عن االختصاص :" ،على  11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 30وبھذا الخصوص تنص المادة  1

على البت الكبرى، حیث تثیر قضیة معلقة أمام دائرة ما مسألة خطیرة فیما یتعلق بتفسیر االتفاقیة أو أحد بروتوكوالتھا، أو حیث یحتمل أن تترتب 
كم، أن تتنازل عن في مسألة معروضة على الدائرة نتیجة مع حكم سبق للمحكمة أن أصدرتھ، یجوز للدائرة في أي وقت سابق على إصدارھا الح

  ".اختصاصھا لصالح الدائرة الكبرى، ما لم یعترض على ذلك أحد طرفي القضیة
   -.120المرجع نفسھ، ص 2
  .من نظام المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان 72/2ُینظر المادة  3
4

ثالثة أشھر من صدور حكم الدائرة، یجوز ألي في غضون :" ،على أنھ 11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 43/1تنص المادة  
  "من أطراف القضیة، في حاالت استثنائیة، أن یطلب إحالة القضیة إلى الدائرة الكبرى

5
  .11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 3و 43/2ُینظر المادة  
في ستراسبورغ لصالح السید أكرم األغا ضد الحكومة الرومانیة في  ومن ذلك نذكر الحكم الذي أصدرتھ المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان 6

وتمثل ھذا الحكم في  -أكرم أحمد األغا -بوخارست، في قضیة تتعلق بالطرد واالعتقال غیر القانوني لھذا ا لالجئ الفلسطیني في بوخارست 
. ، واستقر في القاھرة للدراسة1962قد غادر قطاع غزة في عام  عاما كان 65أكرم أحمد األغا ، البالغ من العمر . ، یورو17000تعویض بمبلغ 

وبعد أن حصل .لالجئین الفلسطینیین ، رفضت السلطات المصریة تجدید إقامتھ ، وقررت منحھ وثیقة سفر عراقیة  1973وبعد حرب أكتوبر عام 
، والذي 779، ومن خالل قانون رقم 1998یولیو ،  31 وبتاریخ. ، حیث استقر كرجل أعمال1993على تأشیرة دخول وصل إلى رومانیا في عام 

المدعي لم یكن . یرجع تاریخھ إلى عھد الشیوعیة، سحبت وزارة الداخلیة من األغا حق اإلقامة في البلد ، وأعلن عنھ شخصا غیر مرغوب فیھ
الرجل مكث في المستشفى في . ن مطار أوتوبیني، ألقي القبض علیھ واقتید إلى مركز االعتقال م2000فبرایر   15وفي . على علم بھذا األمر

ً غیر  خمس سنوات من  یولیو وأفرج عنھ على أساس أنھ بعد مضي / إلى تموز  ،  2003فبرایر / شباط  الفترة التي كان قد أعلن فیھ شخصا
  .في مركز لالجئین   مرغوب فیھ قرارا منتھیاً، وقد مكث بعد ذلك
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، حيث أنه إذا ثبت هلا 11من النص املعدل لالتفاقية وفقا للربوتوكول 41اإللغاء، وهذا ما أقرته املادة 

وسـلطة  1أن هناك خرقا ألحكام االتفاقية أن تقرر تعويضا عادال ومرضيا للطرف املتضـرر مـن االنتهـاك

  .2احملكمة هنا هي سلطة تقديرية

ويض العـــادل ال تكـــون يف احلقيقـــة إال تطبيقـــا ملبـــدأ أساســـي يف القـــانون الـــدويل، أال ومســـألة التعـــ     

  .3"كل خمالفة اللتزام جتر التزام التعويض" وهو

وجيوز لقضاة احملكمة أن يرفعوا إعالنا أو عرضا ألرائهـم املنفصـلة، أو املوافقـة أو املخالفـة للحكـم       

مـن الـنص املعـدل  44/1كـربى �ائيـة طبقـا ملـا ورد يف املـادة ، علـى أن تصـبح أحكـام الغرفـة ال4الصادر

  .5، وينشر أخريا احلكم النهائي الصادر عن احملكمة11لالتفاقية وفقا للربوتوكول

 11مــن االتفاقيــة األوربيــة كمــا عــدلت طبقــا للربوتوكــول 44/2واجلــدير بالــذكر أنــه ووفقــا للمــادة      

  :ائيايصبح احلكم الصادر عن إحدى الدوائر �

  .عندما يعلن أطراف القضية أ�م ال يطلبوا إحالة القضية على الغرفة الكربى -

  .بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ صدور احلكم ومل يطلب إحالة القضية للغرفة الكربى -

  .43 عندما ترفض هيئة قضاة الغرفة الكربى طلب اإلحالة املقدم مبقتضى املادة -

ـــذ أحكـــام المحكمـــة - يف احلقيقـــة أن أحكـــام احملكمـــة ال تكـــون قابلـــة للتنفيـــذ إال إذا صـــارت : تنفي

بـالنزول  46/1قطعية أو باتة، فالدول األطراف يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان ملزمة بـنص املـادة 

غـري أن حجيـة أحكـام احملكمـة نسـبية .على مقتضـى األحكـام الصـادرة عـن احملكمـة مـىت صـارت قطعيـة

، وهــذه األحكــام ال تكــون واجبــة التنفيــذ مــن تلقــاء ذا�ــا، رغــم مــا تتمتــع بــه مــن طــابع وليســت مطلقــة

أي أن أحكـــام احملكمـــة مـــرتوك ملطلـــق إرادة الـــدول األطـــراف املعنيـــة �ـــا، ويقتصـــر األثـــر القـــانوين .ملـــزم

م ألحكامها على الدول األطراف بالنزاع فحسب، كما أ�ـا ال ترتـب أي أثـر يف مواجهـة أحكـام احملـاك

ــــر إلغــــائي أو تعــــديلي أو تــــوفيقي يف مواجهــــة  ــــة، فهــــي ليســــت ذات أث الوطنيــــة للــــدول األطــــراف املعني

  .6التصرفات القانونية الصادرة داخل الدولة الطرف املعنية

                                                                                                                                                                                              
من االتفاقیة األوروبیة بشأن ظروف المعیشة في مطار أوتوبیني  3 لسلطات الرومانیة انتھكت المادة رقم وقد أقرت المحكمة األوروبیة بأن ا

المشروع  بشأن الحرمان غیر 5وقرر القضاة أیضا أن ھناك خرقاً أیضاً للمادة . سلم لھ من خالل العاملین في المطار مركز االعتقال الذي كان قد 
  .د االحتجاز، وبأن الحكومة الرومانیة لم تمنحھ التعویضاتمن الحریة والحق في التظلم ض

http://www.elagha.net/index2.php?do=2&id=6033  16/02/2010:التحمیل تاریخ  
  .من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان 41ُینظر المادة 1 
  .305وان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، صمحمد یوسف عل 2
3

  .126عبد هللا محمد الھواري، مرجع سابق، ص 
تعطى أسباب األحكام الصادرة وكذلك أسباب قرارات اعتبار :" ،على أنھ 11من االتفاقیة األوربیة كما عدلت وفقا للبروتوكول 45تنص المادة  4

  ..." الطلبات مقبولة، أو غیر مقبولة شكال
5

  .152حمد أمین المیداني، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان، مرجع سابق ، صم 
6

  .306محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
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مــن  2ف/46وفقــا ملــا ورد يف املــادة :دور لجنــة الــوزراء فــي الرقابــة علــى تنفيــذ أحكــام المحكمــة -

  .1نسان، فإن جلنة الوزراء تسهر على تنفيذ أحكام احملكمة األوربيةاالتفاقية األوربية حلقوق اإل

ومـــع أن جلنـــة الـــوزراء ال متلـــك ســـلطة اختـــاذ تـــدابري قمعيـــة إلنـــزال الدولـــة علـــى حكـــم صـــادر عـــن       

احملكمــة، إال أن إحجــام الدولــة الطــرف يف االتفاقيــة األوربيــة حلقــوق اإلنســان علــى تنفيــذ أحــد أحكــام 

مــن النظــام األساســي �لــس أوربــا واملتضــمن إلــزام الــدول بــاحرتام  2علــى خــرق املــادة احملكمــة ينطــوي 

سيادة القـانون، األمـر الـذي يرتـب جـزاء علـى هـذه الدولـة يتمثـل يف حرما�ـا مـن احلـق يف عضـوية جلنـة 

  . 2الوزراء التابعة للمجلس إىل حني تنفيذها أحكام احملكمة

  لحقوق اإلنسانالمحكمة األمريكية :الفرع الثاني

إن احملكمــة األمريكيــة هــي اجلهــاز الثــاين املخــول بالرقابــة علــى تطبيــق االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق      

ـــة حلقـــوق  ـــة، ويف ســـبيل ذلـــك وتأســـيا باحملكمـــة األوربي اإلنســـان علـــى مســـتوى منظمـــة الـــدول األمريكي

ق باجلانب الشكلي الـذي خيـص اإلنسان فهي تتبع إجراءات يف التقاضي دقيقة وواضحة، منها ما يتعل

  .الشروط الواجب توافرها لقبول الشكوى، واجلانب املوضوعي املتعلق بدراسة وفحص الشكاوى

  شروط مقبولية الشكاوى: أوال

لقـد حــددت االتفاقيــة األمريكيــة حلقـوق اإلنســان مجلــة مــن الشـروط الواجــب توافرهــا يف الشــكوى      

  :وميكن تلخيص هذه الشروط يف. لاملقدمة إىل احملكمة لتكون حمل قبو 

 3مــن االتفاقيــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان 61فطبقــا للمــادة : أن تقــدم الشــكوى مــن ذي صــفة -1

الــدول األطــراف يف : فــإن أصــحاب الصــفة الــذين حيــق هلــم رفــع الشــكوى أمــام احملكمــة األمريكيــة هــم

حيـث ال حيـق للفـرد، أو �موعـة مـن األفـراد، أو .االتفاقية األمريكية واللجنة األمريكية حلقـوق اإلنسـان

يف االتفاقيــة  للمنظمــات غــري احلكوميــة رفــع شــكوى إىل احملكمــة األمريكيــة، عكــس مــا هــو عليــه احلــال

 األوربيـــة حلقـــوق اإلنســـان الـــيت مسحـــت للفـــرد بااللتجـــاء املباشـــر للمحكمـــة األوربيـــة حلقـــوق اإلنســـان،

  .مبقتضى الربوتوكول احلادي عشر

ــة  -2 أن تكـــون الشـــكوى المقدمـــة إلـــى المحكمـــة متعلقـــة بانتهـــاك ألحكـــام االتفاقيـــة األمريكيـ

التبليـــغ  علــــى وقـــائع ميكــــن أن تشـــكل انتهاكــــا  إذ ينبغـــي أن تشـــتمل العريضــــة أولحقـــوق اإلنســــان، 

  .للحقوق اليت تضمنها هذه االتفاقية

                                                             
1

  .153محمد أمین المیداني ، النظام األوربي لحمایة حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 
2

  . 308محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق ، ص 
3

  ."للدول األطراف واللجنة فقط الحق في رفع قضیة أمام المحكمة: " من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان على أن  61/1تنص المادة  
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مـن الضـروري لكـي :" من أنـه 61من املادة  2لقد جاء يف الفقرة :استنفاذ طرق الطعن الداخلية -3

      ."قد استنفدت 50إىل  48تنظر احملكمة يف قضية ما أن تكون اإلجراءات املبينة يف املواد من 

ولإلشارة فإن الدولة اليت تتنازل عن شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية أمام هـذه اللجنـة ال جيـوز      

هلا أن تطالب به أمام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، إذا تعلق األمـر بـنفس القضـية املعروضـة علـى 

  .1اللجنة وعلى احملكمة أيضا

فقـد ورد تلقـي الشـكاوى بـإعالن خـاص، أن تعترف الدولة الطرف باختصـاص المحكمـة فـي  -4

ميكـن أليـة دولـة طـرف، عنـدما تـودع :"من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان على أنه 62/1يف املادة 

ـــــة، أو يف أي وقـــــت الحـــــق، أن تعلـــــن أ�ـــــا تعـــــرتف  وثيقـــــة تصـــــديقها أو انضـــــمامها إىل هـــــذه االتفاقي

باختصـــاص احملكمـــة امللـــزم، يف ذات نفســـه، ودومنـــا حاجـــة إىل اتفـــاق خـــاص، يف كـــل املســـائل املتعلقـــة 

  ".ذه االتفاقية أو تطبيقهابتفسري ه

  إجراءات فحص الشكاوى من قبل المحكمة:ثانيا

علـى اعتبـار أن رفـع القضـايا أمــام احملكمـة األمريكيـة حلقـوق اإلنســان ال يـتم إال عـن طريـق اللجنــة      

األمريكيــة حلقــوق اإلنســان أو الــدول األطــراف يف االتفاقيــة، فإننــا ســنتطرق يف البدايــة إىل دور اللجنــة 

ألمريكيــــة يف تطبيــــق إجــــراءات النظــــر يف الشــــكاوى لنتنــــاول بعــــدها تفصــــيل إجــــراءات فحــــص هــــذه ا

  .الشكاوى أمام احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

وهنـا ميكــن التمييــز بــني دور : دور اللجنـة األمريكيــة فــي تطبيــق إجــراءات النظــر فــي الشــكاوى -1

ة األمريكيـة، ودورهـا يف حـال عـدم رفـع هـذه القضـية اللجنة األمريكية يف حال رفع القضـية أمـام احملكمـ

  .أمام احملكمة

وفقـا ملـا :دور اللجنة األمريكية في حال رفع القضية أمام المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسـان -أ

مـن االتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان فـإن رفـع قضـية أمـام احملكمـة  50إىل 48نصت عليه املواد من 

  :2احل نلخصها يف اآليتاألمريكية مير مبر 

عند قبول اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان عريضة الشكوى املقدمة إليهـا، : مرحلة تلقي الشكوى -

فإ�ا تطلـب معلومـات مـن الدولـة املشـتكي منهـا، ومتنحهـا فرصـة معقولـة، لتقـدمي هـذه املعلومـات، كمـا 

ن تســتمع إىل أقــوال الفرقــاء املعنيــني، أو تقــوم بتزويــدها بنســخة عــن أهــم مــا ورد يف العريضــة، كمــا هلــا أ

وال تقـــــوم اللجنــــة بـــــأي خطــــوات جديـــــدة، إال إذا تأكــــدت أن أســـــاس . تتلقــــى بيانــــات خطيـــــة مــــنهم

                                                             
1

  .176ص محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، 
2

  .92محمد أمین المیداني، المدخل إلى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
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ويف حـال مـا إذا تبـني للجنـة بـأن هـذا األسـاس . االنتهاكات الـيت قامـت عليهـا الشـكوى ال تـزال قائمـة

ق للجنــة أن تعلــن رفضـــها للعريضــة أو للتبليـــغ أو وحيـــ. مل يعــد قائمــا، فإ�ـــا تــأمر وقتهــا بإقفـــال القضــية

  .1بطال�ا على أساس معومات تلقتها فيما بعد

إذا بقيــت القضــية مفتوحــة تقــوم اللجنــة بالتعــاون مــع األطــراف : مرحلــة تقصــي الحقــائق والتحقيــق -

ا بتقصي مالبسـات القضـية املبينـة يف عريضـة الشـكوى �ـدف التحقـق مـن صـحة الواقعـة، كمـا جيـوز هلـ

  .2إجراء حتقيق، وهلا أ، جتري حتقيقا، إذا رأت ذلك ضروريا ومستصوبا

يف هـــذه املرحلـــة تســـعى اللجنـــة إىل حماولـــة التوصـــل إىل تســـوية وديـــة بـــني : مرحلـــة التســـوية الوديـــة -

األطراف املعنية، ويف حال حتقيق مثل هذه التسوية، فإن اللجنة مطالبة بإعداد تقرير وإحالة نسـخ عنـه 

، كما ترسل نسخة عنه إىل األمني العـام ملنظمـة الـدول .اكي، وإىل الدول األطراف يف االتفاقيةإىل الش

األمريكية لنشره، على أن يتناول هـذا التقريـر بيانـا مقتضـبا  بوقـائع الشـكوى، وباحلـل الـذي مت التوصـل 

ال عـدم التوصـل ويف حـ. إليه، وجيوز للجنة تزويد أي طرف يف القضية بأكرب قدر ممكن مـن املعلومـات

 -وفقـا للمهلـة احملـددة مـن النظـام األساسـي -ملثل هذه التسوية فإن على اللجنة أن تقـوم بإعـداد تقريـر

تبــني فيــه الواقعــة وتعــرض اســتنتاجا�ا مضــافا إليــه أقــوال األطــراف وبيانــا�م اخلطيــة، مــع مالحظــة أنــه 

  ...3بإمكان عضو ما أن يضم للتقرير رأيه املنفصل

ــة فــــي حــــال عــــدم رفــــع القضــــية أمــــام المحكمــــة األمريكيــــة لحقــــوق دور اللج -ب نــــة األمريكيــ

جيــب التأكيــد ابتــداء أنــه ال حيــق  رفــع القضــية أمــام احملكمــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان إال : اإلنســان

ويف حـال عـدم رفـع القضـية . للجنة األمريكيـة والـدول األطـراف يف االتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان

كمــة األمريكيــة مــن طــرف اللجنــة أو دولــة مــن الــدول املعنيــة يف خــالل ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ أمــام احمل

إرســـال تقريـــر اللجنـــة، فيجـــوز للجنـــة األمريكيـــة وباألغلبيـــة املطلقـــة ألصـــوات أعضـــائها أن تـــديل برأيهـــا 

  .4واستنتاجا�ا بشأن القضية املطروحة علبيه للنظر فيها

تنظـــر احملكمـــة يف : محكمـــة األمريكيـــة لحقـــوق اإلنســـانإجـــراءات فحـــص الشـــكاوى أمـــام ال -2

. القضــية املرفوعــة أمامهــا، وتتحقــق مــن وجــود خمالفــة أو انتهــاك ألحكــام االتفاقيــة األمريكيــة مــن عدمــه

ويف حال وجود مثل هذه املخالفة فإ�ـا حتكـم بأنـه جيـب علـى املتضـرر التمتـع حيقـه أو حريتـه املنتهكـة، 

وجيـب أن .إصالح الوضع الذي شـكل انتهاكـا لـذلك احلـق أو تلـك احلريـةوهلا أن حتكم أيضا بوجوب 

                                                             
1

  .من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان 48یمكن الرجوع للمادة  
2

  .94 - 93محمد أمین المیداني، المدخل إلى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
3

  .94ص المرجع نفسھ، 
4

  .94المرجع نفسھ، ص 
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وقـد اعتـادت هـذه احملكمـة األمريكيـة، . 1من االتفاقيـة 63/1يدفع تعويض عادل للمتضرر وفقا للمادة

أن تتخذ التـدابري املؤقتـة املناسـبة للشـكاوى الـيت تنظـر فيهـا، وذلـك يف احلـاالت ذات اخلطـورة واإلحلـاح 

  .2يكون ضروريا جتنب إصابة األشخاص بضرر ال ميكن إصالحه وحنيالشديدين، 

يف فقر�ا األوىل أحكاما مسببة، وإذا مل يصدر احلكـم  66تصدر احملكمة األمريكية وفقا للمادة 

مــن  67أمــا املــادة  .بشــكل مجــاعي فإنــه حيــق لكــل قــاض أن يرفــق رأيــه املخــالف أو املنفصــل بــاحلكم

اإلنسان فإ�ا توضح مبا ال يدع جماال للشك بأن حكم احملكمة يكـون �ائيـا  االتفاقية األمريكية حلقوق

  . وغري قابل لالستئناف

أمــا يف حــال اخلــالف علــى مضــمون احلكــم أو نطاقــه، فــإن تفســريه يعــود للمحكمــة، بنــاء علــى 

 .طلب أي من األطراف املتنازعة، شريطة أن يقدم الطلب خالل تسعني يومـا مـن تـاريخ إبـالغ احلكـم

وتقوم عـادة أمانـة احملكمـة بتبليـغ أطـراف القضـية املطروحـة حبكـم احملكمـة، كمـا تقـوم بإرسـال نسـخ إىل 

  . 3الدول األطراف يف االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

  المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب:الفرع الثالث

الذي مت إقراره مبوجب  -ممثال يف احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان -إن القضاء اإلفريقي     

، خيضع يف عمومه هو اآلخر 4الربوتوكول االختياري امللحق بامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان

قوق لإلجراءات املعمول �ا أمام احملاكم واهليئات الدولية ذات االختصاص القضائي املعنية حب

لذا فإن احلديث عن هذه اإلجراءات أمام احملكمة اإلفريقية حيتم علينا ابتداء اإلشارة إىل . اإلنسان

  .شروط مقبولية الشكوى، مث يليها بعد ذلك إجراءات النظر يف موضوع الدعوى والفصل فيها

  شروط قبول الشكاوى: أوال

حلقوق اإلنسان والشعوب مل يأت يف مسألة  إن الربوتوكول االختياري امللحق بامليثاق اإلفريقي     

اليت تنص على  56شروط املقبولية مبا هو جديد إال من قبيل اإلشارة، وقد أحالنا على أحكام املادة 

                                                             
إذا وجدت المحكمة أن ثمة انتھاكا لحق أو حریة تصونھما ھذه االتفاقیة، تحكم المحكمة أنھ  :"من االتفاقیة األمریكیة على أنھ 63/1تنص المادة 1

ب إصالح اإلجراء أو الوضع الذي وتحكم أیضا، إذا كان ذلك مناسبا، أنھ یج. یجب أن تضمن للفریق المتضرر التمتع بحقھ أو حریتھ المنتھكة
  ".شكل انتھاكا لذلك الحق أو تلك الحریة وأن تعویضا عادال یجب أن یدفع للفریق المتضرر

2
  .من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان 63/2ینظر المادة  
3

  .180 -179محمد أمین المیداني ، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
فقد صادقت على البروتوكول االختیاري الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي أسس  2013لإلشارة فإنھ وإلى غایة أبریل  4

مالى،  غامبیا، غانا، كینیا، لیبیا، لیسوتو، الجزائر، بوركینا فاسو، بوروندى، كوت دیفوار، وجزر القمر، غابون،: وھى دولة ، 26لوجود المحكمة 

  .السنغال، تنزانیا، توغو، تونس وأوغندا موریشیوس، نیجیریا، النیجر، جمھوریة الكونغو، رواندا، جنوب أفریقیا، مالوى، موزمبیق، موریتانیا،

ة إلى ومنظماتھا غیر الحكومیة من الوصول مباشر غیر أن ھناك خمس دول فقط قد أصدرت اإلعالنات الخاصة التي تسمح لألفراد من مواطنیھا

  *. فاسو ومالى ومالوى وتنزانیا وغانا المحكمة وھى بوركینا

-خبراء/السابع المصورة، قناة الیوم یطالبون بآلیة لتحریك دعاوى ضد الحكومات،“ األفریقیة لحقوق اإلنسان“أحمد مصطفى، خبراء بـ *

  .02/04/2014: تاریخ التحمیل http://videoyoum7.com/2013/04/24 یطال -اإلنسان-لحقوق -بـاألفریقیة
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، كما أن هذه الشروط يف 1شروط قبول الشكاوى املقدمة إىل اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان

لدول فلم يتم النص فيها إال على شرط استنفاذ عمومها تتعلق بالشكاوى الفردية أما شكاوى ا

 -وكون شروط املقبولية يف احملكمة هي شروط املقبولية ذا�ا يف اللجنة . وسائل اإلنصاف الداخلية

وميكن الرجوع إليها أعاله يف الفرع . فال داعي إلعادة تكرارها -انطالقا من منطق التكامل بينهما

  .ملبحثالثالث من املطلب األول من هذا ا

وجتب اإلشارة هنا إىل أن الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي مل مينح األفراد حق االلتجاء املباشر      

  :3، وإمنا أعطى الصفة واحلق بإخطار احملكمة إىل كل من2إىل احملكمة إال استثناء

  اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب - 

  الدولة الطرف اليت رفعت الشكوى للجنة  -

  .الدولة الطرف اليت رفعت ضدها شكوى إىل اللجنة -

كما يالحظ من جهة أخرى انه قد مت إعطاء ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية األولوية على امليثاق       

ت اليت اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، ولعل ما يبني ذلك جبالء هو مضمون بعض االشرتاطا

تويل منظمة الوحدة اإلفريقية األولوية واالحرتام ألحكامه، ومن ذلك مثال ما تضمنته بعض الشروط 

بالدعوة إىل ضرورة أن تكون املراسلة متماشية أوال مع ميثاق املنظمة، وبعدها مع امليثاق اإلفريقي، 

طبيقا ملبادئ ميثاقها، واحلال وأال تتضمن إساءة إىل هذه املنظمة، وأال تتعلق حباالت متت تسويتها ت

هنا خيتلف مع كل من النظام األوريب حلقوق اإلنسان وكذا النظام األمريكي حلقوق اإلنسان، حيث 

أن التماشي والتوافق مثال يف النظام األوريب حلقوق اإلنسان يف دراسته للشكاوى يكون مع االتفاقية 

قوق اإلنسان تعتمد دراسة الشكاوى فيه على األوربية حلقوق اإلنسان، ويف النظام األمريكي حل

  .4االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

                                                             
1

 :من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب في 56تتمثل شروط قبول الشكاوى وفقا للمادة  
  .جنة عدم ذكر اسمھأن تحمل اسم مرسلھا ، حتى ولو طلب إلى الل -
  .أن تكون متماشیة مع میثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة أو مع ھذا المیثاق -
  .أن ال تتضمن ألفاظا نابیة أو مسیئة للدول المعنیة أو مؤسساتھا أو منظمة الوحدة اإلفریقیة -
  .أال تقتصر فقط على تجمیع األنباء، التي تثبتھا وسائل اإلعالم الجماھیریة -
  .تي بعد استنفاذ وسائل اإلنصاف الداخلیة، إن وجدت ما لم یتضح للجنة أن إجراءات وسائل اإلنصاف ھذه قد طالت بصورة غیر عادیةأن تأ -
  .الموضوعأن تقدم للجنة خالل فترة زمنیة معقولة من تاریخ استنفاذ وسائل اإلنصاف الداخلیة، أو من التاریخ الذي حددتھ اللجنة، لبدء النظر في  -
  .أال تتعلق بحاالت تمت تسویتھا طبقا لمبادئ میثاق األمم المتحدة ومیثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة وأحكام ھذا المیثاق -

  :من النظام الداخلي شرطین آخرین ھما 114من المادة  3وقد أضافت الفقرة       
قوق المنصوص علیھا في المیثاق، وأن المراسلة قدمت، في أن یدعي صاحب المراسلة أنھ ضحیة انتھاك، إحدى الدول األطراف، لحق من الح -

  .ھذه الحالة باسم الضحیة أو من یزعمون أنھم ضحایا، وأنھم ال یستطیعون تقدیمھا أو اإلذن بتقدیمھا
  .أال تشكل المراسلة تعسفا في استعمال حق تقدیم المراسالت، بمقتضى ما نص علیھ المیثاق -
من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان، فإنھ یجوز للمحكمة على سبیل االستثناء أن تسمح  6ة وفي ھذا الصدد ووفقا للماد 2

  .إلى اللجنةلألفراد وللمنظمات غیر الحكومیة، ومجموعات األفراد برفع القضایا أمام المحكمة، ولھذه األخیرة أن تنظر مثل ھذه القضایا أو إحالتھا 
3

  .بروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوبمن ال 5المادة  
4

  . 105 -104محمد أمین المیداني، اللجان اإلقلیمیة لحمایة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق ، ص 
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  إجراءات النظر في موضوع الشكوى: ثانيا

ما ميكن اإلشارة إليه ابتداء هو أن الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب      

وى املقدمة إىل احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان ال يتوسع بتقدمي التفاصيل املتعلقة بدراسة الشكا

حتدد احملكمة يف نظامها : "من هذا الربوتوكول توضح ما يلي 8فاملادة . والشعوب من حيث املوضوع

". الداخلي شروط دراسة الشكاوى اليت تقدم إليها مع األخذ بعني االعتبار التكامل بينها وبني اللجنة

وجيب . تق احملكمة اإلفريقية، من جهة واجب اعتماد نظامها الداخليفهذه املادة إذن تضع على عا

وال جيب أن يهمل . من جهة ثانية، أن يتضمن هذا النظام شروط تقدمي الشكاوى إىل هذه احملكمة

بني احملكمة واللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب " التكامل"أخريا، هذا النظام الداخلي 

  . 1خبصوص تقدمي الشكاوى

  :وميكن تلخيص إجراءات النظر يف موضوع الشكوى كالتايل     

من الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي، فللمحكمة أن تسرتشد بأحكام امليثاق  7وفقا للمادة  -

من امليثاق، حيث ميكنها العودة إىل  61و 60واملبادئ واجبة التطبيق اليت تنص عليهما املادتان 

وميثاق منظمة  ريقية املتعلقة حبقوق اإلنسان والشعوب وأحكام ميثاق األمم املتحدةخمتلف الوثائق اإلف

الوحدة األفريقية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وأحكام سائر الوثائق اليت أقر�ا األمم املتحدة 

والدول اإلفريقية يف جمال حقوق اإلنسان والشعوب، وكذلك أحكام خمتلف الوثائق اليت أقر�ا 

  .2املؤسسات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة اليت تتمتع الدول األطراف يف هذا امليثاق بعضويتها

اعتمادا على الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي، فإن احملكمة عند إخطارها حتاول ابتداء التوصل  -

ة، من أن الصلح والوفاق إىل تسوية ودية للقضية املطروحة، اعتبارا ملا هو سائد يف القارة اإلفريقي

  .3على أن تتم هذه التسوية يف إطار احرتام حقوق اإلنسان والشعوب. والتفاهم هو السبيل األفضل

األصل أن تنعقد جلسات احملكمة بشكل علين، وجيوز استثناء أن تتم اإلجراءات سرا يف القضايا  -

ثال قانونيا، وجيوز أن يتم ذلك ويكون من حق أي طرف أن خيتار مم. اليت يستدعيها صاحل العدالة

كما أن من حق املاثلني أمام احملكمة، سواء أكانوا شهودا أم ممثلني لألطراف، التمتع باحلماية . جمانا

  .4 واحلصانة وفقا للقانون الدويل

                                                             
1

  .319محمد أمین المیداني، دراسـات في الحمایة اإلقلیمیة لحقـوق اإلنسـان، مرجع سابق، ص 
  .319في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، صمحمد أمین المیداني، دراسات  2
3

طموح ومحدودیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : محمد بشیر مصمودي، المحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب 
  .44محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس، ص

4
  .یثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوبمن البروتوكول الملحق بالم 9ُینظر المادة  
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تقوم احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان أثناء الفصل يف القضية املطروحة أمامها باختاذ اإلجراء  -

وللمحكمة حال وجود انتهاك ألحكام امليثاق أن تأمر بتعويض ضحايا . سب ملعاجلة االنتهاكاملنا

كما يكون من حق احملكمة اإلفريقية أن تأمر مبجموعة من التدابري واإلجراءات املؤقتة، . هذا االنتهاك

  .1إذا ما تبني هلا وجود حاالت خطرية أو عاجلة تقع على األشخاص، دفعا للضرر املتوقع

وتتخذ . يوما بعد االنتهاء من التحقيقات 90جيب أن تصدر احملكمة اإلفريقية حكمها يف مدة  -

من  3وجتيز الفقرة . تكون حمال للطعنوتكون قرارا�ا �ائية، وال ميكن أن . قرارا�ا بأغلبية قضا�ا

 2للمحكمة اإلفريقية تعديل حكمها، من دون أن يؤثر ذلك على ما نصت عليه الفقرة  28املادة 

من نفس املادة، إذا استجدت إثباتات مل تكن على علم �ا حني أصدرت حكمها، وحسب 

من هذه  3ويعود أيضا للمحكمة وحسب الفقرة . الشروط اليت حيددها النظام الداخلي للمحكمة

  .املادة، تعليل حكمها

يتم صدور حكم احملكمة يف جلسة علنية بعد إعالم أطراف النزاع، ويكون هذا احلكم معلال، كما  -

  . 2جيوز لقضاة احملكمة إحلاق رأيهم املنفرد أو املخالف للحكم

، الذي يتم إخطار األطراف 3جيب على الدول األطراف التعهد باالمتثال لتنفيذ حكم احملكمة -

ه إىل مجيع أعضاء منظمة الوحدة اإلفريقية، وكذا جملس الوزراء الذي يكون املعنية به، كما يتم إرسال

  .4من حقه مراقبة تنفيذه، نيابة عن اجلمعية العمومية

ويف األخري تقوم احملكمة اإلفريقية بإرسال تقريرها السنوي ملؤمتر قمة رؤساء الدول واحلكومات  -

  .5مل متتثل فيها الدولة حلكم احملكمة باملنظمة، حتدد فيه على وجه اخلصوص احلاالت اليت

وعموما فإن إنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب جاء ليدعم آلية امليثاق اإلفريقي      

حلقوق اإلنسان بتأسيس هيئة قضائية إىل جانب اهليئة شبهه القضائية، واملتمثلة باللجنة اإلفريقية 

سهر هذه احملكمة على حسن تنفيذ الدول األطراف يف هذا حلقوق اإلنسان والشعوب؛ وبقصد أن ت

امليثاق اللتزاما�م، وإلفساح ا�ال أمام ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان للتظلم أمام حمكمة إقليمية 

حلقوق اإلنسان، تفصل يف الشكاوى املقدمة إليها بغرض وقف هذه االنتهاكات وتعويض املتضررين 

  .6كرارهامنها وإجياد السبل ملنع ت

                                                             
  .320محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 1
  .320، صالمرجع نفسھ  2
3

  .من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 26ُینظر المادة  
4

  . لحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوبمن البروتوكول الم 27ُینظر المادة  
5

  من البروتوكول الملحق بالمیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 28ُینظر المادة  
6

  .322محمد أمین المیداني، دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
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  :خالصة

يف سبيل إعمال نظام الشكاوى كأحد اآلليات اليت جاءت �ا االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان     

بغية متابعة مدى تطبيق الدول اللتزاما�ا وتعهدا�ا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، تقوم األجهزة 

لشكاوى املقدمة إليها، وفقا إلجراءات الرقابية املنشأة مبقتضى هذه االتفاقيات بدراسة وفحص هذه ا

  .حمددة ودقيقة

فعندما تتلقى األجهزة الشكاوى املقدمة إليها، وقبل النظر يف أسسها املوضوعية، ال بد أن تنظر      

أوال يف مدى توافر وحتقق شروط املقبولية املنصوص عليها يف ثنايا االتفاقيات الدولية أو الربوتوكوالت 

وشروط املقبولية اليت تنص عليها االتفاقيات الدولية . سري يف موضوع الدعوى من عدمهامللحقة �ا، لل

تتشابه، رغم تعدد موضوعات هذه االتفاقيات والفئات  - عاملية كانت أم إقليمية - حلقوق اإلنسان

  .اليت حتكمها، كما تتشابه إجراءات دراسة وفحص هذه الشكاوى

املربمة يف إطار ولئن كانت هذه اإلجراءات اليت تقوم �ا األجهزة الرقابية املنشأة طبقا لالتفاقيات      

تم بأسلوب شبه قضائي، فإنه على املستوى اإلقليمي، حيث وفضال عن األسلوب األمم املتحدة ت

الشكاوى  شبه القضائي الذي تتم به إجراءات دراسة وفحص الشكاوى، كما هو الشأن مثال مع

املقدمة إىل اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان واللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، فإن هناك 

إجراءات أخرى قضائية صرفة، تتوىل القيام �ا احملاكم اخلاصة حبقوق اإلنسان كما هو عليه احلال مع 

ان، وكذا احملكمة اإلفريقية حلقوق احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنس

  . اإلنسان والشعوب

واحلقيقة أن هذه اإلجراءات جاءت يف احلدود اليت تقبل �ا الدول األطراف يف االتفاقيات      

الدولية حلقوق اإلنسان، حيث ووفقا ملنصوص هذه االتفاقيات ال ميكن أن تتم هذه اإلجراءات إال 

فتا كل من الدولة الشاكية والدولة املشكو ضدها قد اعرت إذا مت تقدميها من ذي صفة، وكانت  

التأكد من استنفاذ مجيع  ومتصراحة، وبإعالن مسبق قبوهلما اختصاص اللجنة خبصوص هذا األمر، 

، وكانت هذه الشكوى مؤسسة ومعلومة طرق الطعن احمللية املتاحة بالنسبة للمسألة موضوع الشكوى

ثر من بانتهاك حق أو أكوأن تتعلق على إساءة الستعمال احلق يف تقدميها،  املصدر وال تنطوي

موضوعها قد حدث بعد نفاذ االتفاقية أو ، ومل يكن احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقيات

، وغري متناقض مع أحكامهما، وأال يكون حمل حبث من قبل هيئة الربوتوكول بالنسبة للدولة املعنية

  .أخرى مبوجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية
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اءات القضائية اليت تتم داخل احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان، فإن عظم الـدور وبعيدا عن اإلجر      

الذي تقوم به اللجان شبه القضائية يف دراستها وفحصـها للشـكاوى يتجلـى فيمـا تتوصـل إليـه مـن آراء 

للـــــدول باختـــــاذ التـــــدابري  واإلجـــــراءات  ومـــــا تقدمـــــه مــــن توصـــــياتوقــــرارات إزاء االنتهاكـــــات احلاصـــــلة 

كـأن تطلـب مـن الدولـة املعنيــة   ؛ووضـع حــد ألي انتهـاك ،بغيـة حتقيـق االنتصـاف للضـحايا ؛يتنيالضـرور 

تعــديل تشــريعا�ا وقوانينهــا الــيت تشــكل انتهاكــا للحقــوق واحلريــات، أو مطالبتهــا القيــام بتحقيــق حــول 

أمــــام االنتهاكـــات ومتابعــــة املســــؤولني علـــى هــــذا االنتهــــاك، أو إعطـــاء الفــــرد ســــبل التقاضـــي الداخليــــة 

طالبــة إخطارهــا يف وقــت . أو تقــدمي التعــويض وجــرب الضــرر الالحــق بــه حماكمهــا، أو تصــحيح الوضــع،

حمـدد ، بأيـة تـدابري تتخـذها لتجسـيد أرائهـا وجعلهـا حمـل تطبيـق، وهـي صـور للحمايـة خناهلـا ذات تــأثري  

جتســيد حقــوق كبــري ُتســهم بشــكل وافــر وفاعــل يف تطــوير احلمايــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان، ومــن مثــة 

  . اإلنسان على أرض الواقع

أما تلك اإلجراءات القضائية اليت تتوىل القيام �ا احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان فتكتسي أمهية      

حبكم قضائي مسبب ال خاصة، حيث يتم التوصل من خالهلا إىل الفصل يف النزاع املعروض أمامها 

عديد القضايا اليت تلقتها هذه ثبته وهو ما تُ . اكم الداخليةيشوبه غموض، كما هو الشأن عليه يف احمل

  .احملاكم وقامت مبعاجلتها والفصل فيها

وعلى الرغم من أنه ال ميكن مقارنة دور وفعالية احملاكم اإلقليمية مع احملاكم الداخلية ملا متتلكه      

قوم به احملاكم اإلقليمية وما تتوصل هذه األخرية من وسائل وآليات لتنفيذ أحكامها وقرارا�ا، فإن ما ت

إليه من أحكام يعد لبنة تضاف إىل صرح احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، وعلى جتسيد احلقوق 

  . واحلريات على أرض الواقع
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  الفصل الرابع

فعالية نظام الشكاوى وأثرها في 

  حماية حقوق اإلنسان
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ال شك من أن فعالية االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان إمنا تتوقف يف املقام األول على فعالية      

، كنظام التقارير ونظام التحقيق وتقصي احلقائق 1آليات تنفيذها وعلى آليات الرقابة اليت تنص عليها

يتعلق على اخلصوص وكون موضوع حبثنا ). شكاوى الدول وشكاوى األفراد:(ونظام الشكاوى بنوعيه

بنظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدويل على اتفاقيات حقوق اإلنسان، فإنه جيب التذكري يف بداية هذا 

وتأثرياته على محاية حقوق اإلنسان، يرتبط يف  ،مدى فعالية نظام الشكاوى هذا سمُّ لً تًـ  الفصل بأنّ 

تقوم به من مهام، أو من حيث  أساسه بتقييم هذا النظام سواء من حيث أجهزته الرقابية وما

اإلجراءات املعتمدة يف سبيل تطبيقه، انطالقا من مجلة من الشكاوى املقدمة إىل اللجان املعنية 

  .     ملعاجلتها

ومنه ميكن القول أن تركيبة أجهزة الرقابة املنشأة طبقا لالتفاقيات واملواثيق املتعلقة حبقوق اإلنسان      

ه من خصائص ومميزات، وما تقوم به من أدور وما تعتمده من إجراءات، هو يف حد ذا�ا، وما حتوز 

الذي تتحدد من خالله فعالية أي آلية من آليات هذه الرقابة وتأثري ذلك على التجسيد الفعلي 

حلقوق اإلنسان على أرض الواقع، خصوصا مع كثري االتفاقيات اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت جتعل 

  .وما تضمنته من حقوق وحريات ،ية للرقابة على تطبيق أحكامهامن نظام الشكاوى آل

ومن مثة وبعد أن تعرضنا فيما سبق من فصول، آلليات التطبيق الدويل التفاقيات حقوق       

شكاوى الدول والشكاوى  -اإلنسان بصورة عامة، وصوال إىل التعريف بنظام الشكاوى بنوعيه

دولية ، وأجهزة الرقابة املنوط �ا تلقي ودراسة هذه الشكاوى يف خمتلف االتفاقيات واملواثيق، - الفردية

كانت أم إقليمية بصورة خاصة، إضافة إىل إجراءات تقدمي وفحص هذه الشكاوى، فإننا سنحاول يف 

إحداث الفعالية املطلوبة، انطالقا من تقييم مدى نظام الشكاوى هذا يف  وتقييمهذا الفصل، تتبع 

به من أدوار، أو أجهزة الرقابة يف حد ذا�ا، من حيث تكوينها، وما متتاز به من خصائص، وما تقوم 

من حيث اإلجراءات وما حتدثه من آثار، ال سيما يف حتقيق احلماية املطلوبة حلقوق اإلنسان وحرياته 

  .وفقا ملا تنص عليه االتفاقيات

   :التاليني بحثنياملومنه فسنقسم هذا الفصل إىل      

   املربمة على مستوى األمم املتحدة تفعالية نظام الشكاوى يف االتفاقيا :املبحث األول -

  . فعالية نظام الشكاوى على مستوى االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية :املبحث الثاين -

  

                                                             
1

، رسالة دكتوراه في القانون الدولي، كلیة 2001سبتمبر  11دة األمریكیة بعد أحداث جغلول زغدود، حقوق اإلنسان وسیاسة الوالیات المتح 
  .33، ص2010/2011باتنة، الجزائر،  -الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
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  المبحث األول

  المبرمة على مستوى األمم المتحدة تفعالية نظام الشكاوى في االتفاقيا

ما ميكن التأكيد عليه هنا هو أن نظام الشكاوى املعمول به على مستوى االتفاقيات املربمة يف      

إطار األمم املتحدة، يعد نظاما شبه قضائي، وهذا ما متت مالحظته بشكل واضح فيما سبق من 

دوار يف حديث، خصوصا فيما تقوم به األجهزة املختصة بالرقابة على تطبيق هذا النظام من مهام وأ

هذا اجلانب، فضال عن اإلجراءات املتبعة يف تطبيقه، وما مت طرحه من قضايا عاجلتها بعض اللجان 

  .هااملختصة وأصدرت حياهلا آراءً 

وكون الشكاوى ُتطرح وتقدم إىل األجهزة املختصة بالرقابة على االتفاقيات اخلاصة حبقوق      

ستها وتتبع إجراءات حمددة يف ذلك، فإننا سنتناول هذا اإلنسان، وهي اليت يُوكل إليها فحُصها ودرا

املبحث يف مطلبني مستقلني، خنصص املطلب األول ألجهزة الرقابة والدور الذي تؤديه يف معاجلة 

القضايا من حيث تقييم فعالية األجهزة يف حد ذا�ا، وكذا اإلجراءات الرقابية املعتمدة ومدى التجاء 

آلراء وقرارات اللجان ومتابعة :النظام، على أن نتطرق يف املطلب الثاين األطراف املعنية ملثل هذا

تطبيقها، من حيث صور احلماية املكفولة من اللجان لضحايا االنتهاكات، وكذا اإلجراءات املنتهجة 

يف متابعة تطبيق هذه اآلراء والقرارات وما هلا من تأثري على مستوى جتسيد حقوق اإلنسان واحلريات 

  .ية اليت تضمنته االتفاقيات الدولية املختلفة املتعلقة حبقوق اإلنساناألساس

  أجهزة الرقابة ودورها في معالجة القضايا: المطلب األول

إذا قلنا أن هذه الفعالية  - وحنن نتحدث عن فعالية نظام الشكاوى -لعلنا ال جنانب الصواب     

ة يف حد ذا�ا ومن الدور الذي تقوم به، وكذا من طبيعة تكوين األجهزة الرقابي -ابتداء -تـَُتلمس 

يف دراسة وفحص الشكاوى، أثناء معاجلة القضايا املطروحة عليها، وصوال إىل ما  اإلجراءات املعتمدة

يُنتظر أن حتققه من انتصاف حيال االنتهاكات احلاصلة، ومن مثة إضفاء التجسيد املأمول حلقوق 

  .اإلنسان على أرض الواقع

وتبعا لذلك فسنعاجل هذا املطلب يف فروع ثالث، حيث نتطرق يف الفرع األول لتقييم فعالية      

أجهزة الرقابة املنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى، على أن خنصص الفرع الثاين لتقييم فعالية اإلجراءات 

فيه ملدى االلتجاء الرقابية املعتمدة يف فحص ودراسة الشكاوى املقدمة، أما الفرع الثالث فنتعرض 

  .- نظام الشكاوى -ملثل هذا النظام 
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  تقييم فعالية أجهزة الرقابة المنوط بها تلقي ودراسة الشكاوى :الفرع األول

وجبت اإلشارة أوال إىل أن األجهزة املكلفة بالرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، تتعدد      

هلا جهازها اخلاص  - كما سبق وأن رأينا- ه االتفاقيات بتعدد هذه االتفاقيات، وكل اتفاقية من هذ

ومع اتساع منط االتفاقيات تتسع هذه اللجان، ويكثر عدد . املكلف بالرقابة على تطبيق أحكامها

  . خربائها، مع ما متثله من تشابه يف تكوينها وما تتميز  به من خصائص ومواصفات

لجان كأجهزة خمتصة أنيط �ا القيام بتلقي ودراسة واجلدير بالذكر، وفضال عن مسؤولية هذه ال     

، فإنه ال ينبغي من ناحية أخرى إغفال أن هذه األفراد الشكاوى بنوعيها شكاوى الدول وشكاوى

األجهزة ذا�ا مكلفة بأداء أدوار ومهام أخرى، فهي املنوط �ا القيام بتلقي التقارير ودراستها، كما 

  .زيارات الدول كنظام من أنظمة الرقابةيقوم بعضها بإجراءات التحقيق و 

ولذلك فعند احلديث عن تقييم فعالية هذه األجهزة ينبغي النظر إليها مع مراعاة هذه      

االعتبارات، سواء من حيث طبيعة الرتكيبة البشرية اليت تتشكل منها أو من حيث املهام واألدوار اليت 

  .تقوم �ا

  األجهزة الرقابيةتركيبة أعضاء طبيعة من حيث  :أوال

سبق وأن أشرنا يف الفصل الثاين من هذا البحث أثناء احلديث عن األجهزة الرقابية املنوط �ا      

تلقي الشكاوى إىل أن كل جهاز من هذه األجهزة يتكون من عدد حمدد من اخلرباء، وفقا ملنصوص  

وعلى الرغم من أن بعضا . دد لهكل اتفاقية، وكل جهاز من هذه األجهزة يؤدي دوره وفقا لإلطار احمل

من هذه اللجان الرقابية ميكنها االستعانة بلجان فرعية أخرى تساعدها يف أداء الدور املنوط �ا، إال 

أنه وبالنظر إىل التقارير اليت تقدم دوريا لكل من هذه اللجان، وكذا تعداد الشكاوى املطروحة على 

به من حتقيق وزيارات للدول، جيعل العبء ثقيال  بعض منها، فضال على ما أنيط ببعضها القيام

أمامها جبانب عدد اخلرباء الذي يبدو يف عمومه قليال نوعا ما، وقد ال يتناسب وحجم املهام املنتظر 

  . القيام �ا من قبل هذه األجهزة، رغم الزيادة اليت طرأت على بعض اللجان

وفقا  -املنوط �ا القيام بتلقي الشكاوى  1فقد وصل إمجايل عدد أعضاء هذه اللجان التسع     

 172،  2012إىل غاية  - لتقرير املفوضية السامية بشأن تعزيز اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان

، وهذا بعد الزيادات اليت مست 2010يف بداية  125و 2000يف سنة   خبريا 97مقابل  ،خبريا 

هاجرين واللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي عضوية جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية بالعمال امل
                                                             

1
نة مناھضة التعذیب ولجنة القضاء على للتذكیر فإن اللجان التعاھدیة التسع المنوط بھا القیام بتلقي الشكاوى ھي اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان ولج 

واللجنة  التمییز العنصري ولجنة القضاء على التمییز ضد المرأة واللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واللجنة المعنیة باالختفاء القسري
  .جنة حقوق الطفلالمعنیة بالعمال المھاجرین وأفراد أسرھم ولجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ول
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اإلعاقة واللجنة الفرعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

وال شك من أن تزايد هذا العدد استدعته احلاجة، نتاج تعدد املهام وكثرة التقارير والشكاوى . 1املهينة

  . ة معاجلةاليت هي حباجة إىل سرع

 2013خصوصا وأن تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة خبصوص إصالح األمم املتحدة لسنة      

تقريبا جمموع عدد التصديقات يف إطار  يشري إىل هذا التزايد املطرد من نواح عديدة، فقد تضاعف

قية حقوق الطفل، املعاهدات األساسية التسع، والربوتوكولني االختياريني املصدق عليهما التفا

والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

ويساوي عدد . تصديقا 1641تصديقا إىل  912من  2000املهينة منذ عام   الالإنسانية أو

 2316تصديقات مجيع الدول على هذه املعاهدات التسع، والربوتوكوالت االختيارية سالفة الذكر 

تقريرا  20.3متوسطه   وتستعرض حاليا كل هيئة من اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات ما. تصديقا

ارا بشأن وجاهة البالغات قر  140وباإلضافة إىل ذلك، تتخذ اهليئات إمجاال ما متوسطه . السنة  يف

تقارير الدول األطراف تنتظر  تقريرا من 315، كان 2013سبتمرب 1ويف . املقدمة من األفراد سنويا

 ويتطلب تقدير. األفراد تنتظر االستعراض الشكاوى املقدمة من شكوى من 614النظر فيها، وكانت 

ي فيها حماولة التخلص من األعمال تكاليف األعمال املتأخرة املرتاكمة حتديدا للفرتة اليت جتر 

املرتاكمة؛ وكلما طالت هذه الفرتة، كان تراكم األعمال املتأخرة اجلديدة أكرب، ما مل ختصص موارد  

  .2كافية للحيلولة دون هذا الرتاكم

 51(ولعل ذلك ما جاء انعكاسه على الزيادة يف عدد اجللسات فقد زادت مدة اجللسات بشدة      

، وهناك عدد من )2012أسبوعا يف عام  74و  2010أسبوعا يف عام  72و  2000 أسبوعا يف عام

  .3الطلبات للحصول على قدر أكرب من مدد اجللسات يف مراحل اإلحالة املختلفة إىل اجلمعية العامة

، منحت اجلمعية العامة ثالث 2013و  2000بني عامي املمتدة خالل الفرتة يف هذا الشأن و و      

اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، (جلان 

ويف الوقت نفسه، طلبت . زيادة دائمة يف الوقت املخصص لالجتماعات) وجلنة مناهضة التعذيب

ية العامة الكثري من هذه الطلبات معظم اللجان ختصيص وقت إضايف لالجتماعات، وقبلت اجلمع

أن ختصيص وقت إضايف رمبا يكون قد عاجل يف بعض احلاالت تراكما   حني يف. على أساس كل حالة
                                                             

، A/66/860 تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان، الجمعیة العامة لألمم المتحدة، الدورة السادسة والستون،  1
  .20، ص26/06/2012

2
، A/68/606 ورة الثامنة والستون، التدابیر والمقترحات ، الد: مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بخصوص إصالح األمم المتحدة 

  .6، ص19/11/2013
3

  .21،المرجع نفسھ، صA/66/860تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان،  
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التدبري املسألة األساسية املتمثلة يف زيادة عبء العمل، وبالتايل  مل يعاجل هذاو يف األعمال املتأخرة، 

  . 1دتراكم األعمال املتأخرة يستمر يف التزاي فإن

وعلى الرغم من كل هذه التدابري اإلصالحية، يبقى النقص يف اإلمكانيات املادية والبشرية يف      

، والشكاوى املقدمة لألجهزة الرقابية أحد املعوقات اليت ُتضعف من 2مواجهة العدد الكبري من التقارير

بالتايل ضياع املزيد من الوقت قدرات هذه األجهزة يف التعامل السريع مع القضايا املطروحة أمامها، و 

يف املعاجلة، وكل ذلك على حساب منتهكي احلقوق باالنتصاف هلم يف الوقت املناسب، وهو ما 

  .يؤثر سلبا على جتسيد احلماية الالزمة حلقوق اإلنسان

تدعيم وتعزيز غري أنه من جهة أخرى ينبغي تثمني كل اجلهود والتدابري اإلصالحية املتخذة ل       

األجهزة الرقابية، سواء من حيث التزايد النسيب يف الرتكيبة البشرية املشكلة لألجهزة الرقابية الية أداء فع

وال شك من أن لذلك انعكاساته وآثاره اإلجيابية على . أو من حيث الوقت املخصص لالجتماعات

األمر املتوخى من وهو  -سواء يف عدد القضايا املنظور فيها أو يف مدد معاجلتها  -مستوى األداء

عملية التطوير املقصودة على مستوى هذه األجهزة، يف سبيل تدعيم وتعزيز قدر�ا على متابعة 

التطبيق اجليد والفعال ألحكام االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، وبالتايل جتسيد احلماية املطلوبة 

  . هلذه احلقوق على أرض الواقع

  ستقالليتها من حيث مواصفات اللجان وا:ثانيا

لعل ما يسجل لصاحل األجهزة الرقابية من إجيابية، هو حرص االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان      

اليت نصت على ضرورة حتقيق مجلة من املواصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف هاته اللجان إلعطائها 

ن بينها حتقيق مبدأ اليت م. وضعا مستقال، بغية حتقيق اإلشراف الفعال على تطبيق أحكامها

استقاللية اللجان استقالال تاما، حىت تكون يف منأى عن أي ضغوطـ، قد تشكك يف مصداقيتها، 

وكذا ممارسة أعضائها ألعماهلم بصفتهم الشخصية، وليسوا كممثلني لدوهلم، وهو تأكيد ثان 

  .لالستقاللية املطلوبة

ا يف اخلرباء كالكفاءة والنزاهة والتخصص يف يضاف إىل ذلك بعض املتطلبات اليت ينبغي توافره     

ميدان حقوق اإلنسان، مع ضمان متثيل املدنيات املختلفة والنظم القانونية الرئيسية، واخلصال اخللقية 

  .الرفيعة والتجرد والنزاهة، وصوال إىل تأدية القسم أو تقدمي التعهد الرمسي

                                                             
1

  .6، مرجع سابق، صA/68/606 مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بخصوص إصالح األمم المتحدة ، 
2

  .276سابق، صبوجمعة غشیر، مرجع  
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ومع أن كل هذه املواصفات تعد مبثابة الضمانة احلقيقية اليت من شأ�ا أن ُتسهم بشكل كبري      

وفاعل يف حتقيق االستقاللية املقصودة لألجهزة الرقابية، وبالتايل تأدية أعضاء اللجان لألدوار املنوطة 

 ؛يا املطروحة أمامهم�م بعيدا عن كل ضغط أو تأثري على أعماهلم اليت يقومون �ا، حيال القضا

وبكل جترد  ،فيحققون االنتصاف املطلوب لضحايا االنتهاكات، ويُعاِملون األطراف على قدم املساواة

خصوصا وأن عملية الرتشيح واالنتخاب تُعترب يف حد ذا�ا عامًال حاًمسا ذا أمهية  ؛ونزاهة وحيادية

  .. حلقوق اإلنسان قصوى بالنسبة خلربة وكفاءة كل هيئة من اللجان التعاهدية

إال أن الواقع ُيربز أن هذه االستقاللية يشو�ا نوع من الغبش، حيث أنه ومع ترشيح أعضاء      

، إال أن طريقة اختيارهم والتصويت عليهم تتم من قبل بصفا�م الشخصية وسرية انتخا�م اللجان

وقوع نوع من االهتزاز يف احلكومات، األمر الذي قد يغلب والءات البعض حلكوما�م، وبالتايل 

  .املصداقية

يف نقده املوجه للجان الرقابة على تطبيق اتفاقيات  - ويف هذا الشأن يرى األستاذ بومجعة غشري    

أن عدم استقاللية اخلرباء وارتباطهم باملوقف السياسي لبلدا�م، يؤدي إىل عدم  -حقوق اإلنسان

م حكومية وحيصلون على عضوية اللجان كرتقية أو ميارسون مها %50 فعالية بعض اللجان، حيث أن

خوفا  ؛جزاء، ووجود مثل هؤالء اخلرباء حيرج زمالءهم ممن يريدون الذهاب بعيدا يف حتليال�م النقدية

  .1من فقدان االنسجام املطلوب داخل اللجنة

نسان، ألن على تعزيز استقاللية وخربة أعضاء اللجان التعاهدية حلقوق اإلولذا وجب العمل      

مستوى األداء اجليد والفاعل إمنا يتوقف يف املقام األول على مستوى االستقالل الفعلي وامللموس، 

  .وحيادية أعضاء األجهزة الرقابية حلقوق اإلنسان

و�ذا اخلصوص ميكن اإلشارة إىل ما قرره رؤساء اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان يف االجتماع      

بإعداد واعتماد مبادئ توجيهية بشأن استقالل ) 2011/ 01/07إىل  30/06 من(الثالث والعشرين 

وحياد أعضاء اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان يف اجتماعهم املنعقد بعد ذلك يف أديس أبابا يف 

حيث أشار رؤساء األجهزة إىل أن مثل هذه املبادئ التوجيهية ينبغي أن تأخذ . 2012يونيو عام 

على النحو الواجب املبادئ التوجيهية احملددة للهيئات املنشأة مبوجب اتفاقيات حقوق بعني االعتبار 

وقد مت اإلشارة إىل أمهية وجود مثل هذه املبادئ التوجيهية مراًرا وتكرارًا يف . اإلنسان حول االستقاللية

  .2سياق املشاورات املختلفة حول تعزيز اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان

                                                             
1

  .276بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
2

  .104تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
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ك من أن وجود مثل هذه املبادئ التوجيهية ذاتية التنظيم بشأن استقاللية وحيادية أعضاء وال ش     

اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان، يساهم يف ضمان أعلى مستوى ممكن من اخلربة املستقلة لنظام 

يُعد  اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان، خاصة وأن حتقيق مثل هذا املعيار من االستقاللية واحليادية

وهو تقدمي  ؛شرطًا مسبًقا لتحقيق اهلدف النهائي اخلاص بنظام اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان

تقييم وتوجيهات أكثر موضوعية، واحرتاًما للدول األطراف يف الوفاء بالتزاما�ا اخلاصة باتفاقيات 

بالنسبة جلميع األجهزة  كما أن مثل هذه املبادرة قد تعزز وجود تفاهم و�ج متوافقني  .حقوق اإلنسان

الرقابية بشأن مسألة العضوية، مبا يف ذلك احلاالت احملتملة لتضارب املصاحل اليت تؤثر على مشاركة 

  .1اخلرباء يف ممارستهم ملهامهم

ويف هذا الشأن وتدعيما ملا سبق ذكره، وإسهاما يف مزيد من االستقاللية لألجهزة الرقابية، يقرتح      

ضبط معايري لعضوية اللجنة، تُقصي كل دولة تكون وضعية حقوق اإلنسان "األستاذ بومجعة غشري 

تعطي قدرا كبريا من  وهو معيار خناله من املعايري اليت من شأ�ا أن. 2"والدميقراطية فيها غري مرضية

املصداقية هلذه األجهزة الرقابية، وقد يكون ذلك دافعا آخر للدول األطراف يف اتفاقيات حقوق 

اإلنسان، بأن تعيد النظر يف تشريعا�ا ومنظوما�ا القانونية، باختاذ ما يلزم من تدابري إضافية، فيما 

وهذا انطالقا من أحكام االتفاقيات . يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية على وجه اخلصوص

الدولية حلقوق اإلنسان اليت صدقت أو انضمت إليها، وتعهدت مبوجبها بأن تتخذ مثل هذه التدابري 

  .التشريعية وغري التشريعية، وجتسدها يف قوانينها

  من حيث دور ومهام األجهزة في معالجة القضايا المطروحة أمامها: ثالثا

من تزايد عدد اخلرباء، إال أن نسبة املعاجلة مل تكن ملبية ملستوى الطموح  إنه وعلى الرغم     

فعالوة على ما تقوم به . من الدول على خمتلف االتفاقيات 3املنتظر، خصوصا مع تزايد التصديقات

قرارا سنويا بشأن الشكاوى الفردية، ومن  120اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان باعتماد ما متوسطه 

 478و  2000شكوى سنة  214 هناك، شكاوى الفردية اليت بقيت قيد انتظار الفحصهذه ال

، أما بشأن متوسط الوقت بني التسجيل والقرار النهائي للقضية 2012فرباير  01شكوى حىت تاريخ 

ثالث سنوات ونصف، أما جلنة : بالنسبة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان -مثال -فهي :املطروحة

                                                             
1

  .105المرجع نفسھ، ص 
2

  .277بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
، زاد ھذا اإلجمالي بنسبة 2012وفي عام . تصدیقا 927، 2000لقد استقطبت معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة الرئیسیة ساریة المفعول في عام  3

وإذا أحصینا جمیع معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة الرئیسیة وبروتوكوالتھا االختیاریة ذات . تصدیقا 1586في المائة حیث بلغ  50أكثر من 
وتشمل معاھدات حقوق اإلنسان الدولیة الرئیسیة التسع ). 2012ماي  8اعتبارا من  1953(تصدیقا  2000الصلة، فإن عدد التصدیقات یقترب من 

اثنان للجنة حقوق الطفل التي لدیھا التزامات لتقدیم التقاریر؛ والبروتوكول االختیاري التفاقیة مناھضة التعذیب (والبروتوكوالت االختیاریة الثالثة 
  ).ة الذي ینطوي على إجراء زیاراتوغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھین
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فسنتان : وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة مناهضة التعذيب

فبمعدل عامني وجلنة القضاء على : ونصف يف حني أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  ...1عام ونصف: التمييز العنصري

عدم االمتثال اللتزامات تقدمي التقارير وباإلضافة ل - ومن التحديات اليت تواجه األجهزة الرقابية     

فهناك الرتاكم يف الشكاوى الفردية، حيث أن العدد املتزايد من  -  2والرتاكمات احلاصلة يف فحصها

، وهو )شكوى 480، 2011بلغ متوسط الشكاوى الفردية اليت تنتظر الدراسة يف عام (االلتماسات 

فعلى سبيل املثال، وبالنسبة للجنة املعنية . جراءما أدى إىل حدوث حاالت تأخر كثرية يف هذا اإل

قضية معلقة، فإن متوسط التأخر بني التسجيل وصدور القرار  333حبقوق اإلنسان، ومع وجود 

ومتوسط الفارق الزمين بالنسبة للجنة مناهضة . بشأن إحدى القضايا يقارب ثالث سنوات ونصف

قضية  115قاسية أو الالإنسانية أو املهينة، اليت لديها التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ال

وهذا له تأثري سليب على مقدمي االلتماسات الذين يعانون من طول . معلقة، هو عامان ونصف

االنتظار للبت يف قضاياهم، وعلى الدول األطراف اليت غالبا ما تواجه طلب احملكمة لتنفيذ 

  . 3من الزمن اإلجراءات الداخلية على مدى فرتة طويلة

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض الدول ال تتعاون مع اللجان رغم التذكري املتكرر بإرسال مالحظا�م      

، وذلك ما يعرب عنه 4بشأن شكاوى األفراد، وبالتايل حدوث مزيد من التأخري يف النظر يف الشكوى

، وهو أمر له 5دي مع اللجاناألستاذ بومجعة غشري بغياب اإلرادة السياسية للدول يف التعامل اجل

الذي ينتظر منه الكثري يف سبيل وقف  -نظام الشكاوى -على فعالية هذا النظام -وال شك -تأثريه

االنتهاكات وحتقيق االنتصاف املطلوب يف الوقت املناسب، وبالتايل اإلسهام يف جتسيد محاية حقوق 

  .اإلنسان على أرض الواقع

                                                             
  .23تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 1
2

ھریا من أجل إن تقدیم التقاریر الدوریة ُیعد التزاما قانونیا رئیسیا ونفاذ األفراد في الوقت المناسب إلى حمایة نظام المعاھدات یُعتبر مطلبا جو 
  . تحقیق الحمایة الفعالة لألفراد أو مجموعات أصحاب الحقوق الفردیة

نصري والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق اتفاقیة القضاء على التمییز الع(والمعاھدات الست األقدم 
المھینة واتفاقیة القضاء  االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو

ویشھد عدد التصدیقات . دولة من الدول األطراف في كل منھا 150ال یقل عن   لدیھا ما) قوق الطفلعلى جمیع أشكال التمییز ضد المرأة واتفاقیة ح
في المائة في التصدیق على المعاھدات خالل العقد الماضي، وھو ما ُیعد أمرا 59على المعاھدات الجدیدة تزایدا سریعا، حیث بلغت نسبة الزیادة 

في الوقت ذاتھ، تواجھ الدول التي أصبحت طرفا في معاھدات متعددة تحدیا جراء زیادة التزاماتھا الخاصة و. إیجابیا لتعزیز وحمایة حقوق اإلنسان
  25المرجع نفسھ، ص. بتقدیم التقاریر وتنفیذ ھذه االلتزامات

تقریرا من  281مات تصل إلى و حتى في ظل ھذا المستوى من عدم االمتثال كما ھو مبین أعاله، فإن اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان تواجھ تراك
ونتیجة لذلك، وكما ھو الحال في الوقت الراھن، فإن الدول األطراف ) . 2012مارس  21إلى تاریخ (تقاریر الدول األطراف التي تنتظر الفحص 

  . لخاصة بھاالتي تقضي وقتا إلعداد تقاریرھا تضطر إلى االنتظار إلجراء الحوار البناء لعدة سنوات بعد تقدیمھا للتقاریر ا
3

  .31تقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
4

  .31المرجع نفسھ، ص 
5

  .279بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 



284 
 

خبصوص  2013جاء يف تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة لسنة وما يؤكد هذه النظرة ما      

التدابري اإلصالحية املقرتح اختاذها والذي أبان أن عدد البالغات اإلمجالية ملختلف األجهزة الرقابية 

ما  01/10/2013املنشأة مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت ال تزال قيد النظر بلغ إىل غاية 

  .1بالغا 534يساوي 

وبغية إعطاء دفع أكرب لعمل األجهزة الرقابية وتعزيز دورها بشكل أفضل، يكون من الالزم      

البحث عن السبل اليت من شأ�ا أن تسهم بفعالية أكرب يف معاجلة القضايا املطروحة أمامها، ويف مدد 

اليت  الحيةاعتماد التدابير اإلصوقد يكون من بني هذه السبل الناجعة، التوجه حنو . معقولة

تستجيب حلجم الشكاوى املطروحة، وما تقتضيه من وقت وجهد؛ لتسريع إجراءات الفحص 

  .والدراسة من قبل األجهزة الرقابية؛ قصد حتقيق االنتصاف املطلوب ويف الوقت املناسب

على ولعل من بني هذه التدابري اإلصالحية اليت تصب يف هذا االجتاه هو ما اقرتحته جلنة القضاء      

خبصوص إنشاء فريق عمل مشرتك بني  09/03/2012التمييز العنصري يف رسالتها املؤرخة يف 

اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان، تكون معنية بالشكاوى، وتتألف من خرباء من خمتلف اللجان 

التعاهدية حلقوق اإلنسان من خالل التوافق على مبادئ توجيهية مكتوبة موحدة، بشأن املسائل 

  . 2جرائية املتعلقة مبعاجلة الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقاتاإل

ويف هذا الشأن يذهب األستاذ بومجعة غشري إىل حد اقرتاح تشجيع التعاون بني اللجان الرقابية      

اجلامعة العربية، النظام : فيما بينها، وبني اللجان واآلليات األخرى مبا يف ذلك غري األممية مثال

حبقوق اإلنسان يف هذه اإلفريقي، اتفاقيات الشراكة املتوسطية، من أجل إعمال االلتزامات املتعلقة 

  . 3اآلليات

على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان وتعزيز ذلك ألجهزة الرقابة لعمل املشرتك وال شك من أن ا     

وتشجيعه، من شأنه إحداث قفزة نوعية لتذليل الصعاب، والتسريع يف وترية إجراءات الشكاوى، 

  .كون تأثريا�ا واضحة على واقع حقوق اإلنسانوبالتايل اإلسهام يف حتقيق الفعالية املطلوبة اليت ت

  تقييم فعالية اإلجراءات الرقابية المعتمدة: الفرع الثاني

سبقت اإلشارة لإلجراءات التفصيلية املعتمدة من قبل األجهزة الرقابية يف إعمال نظام      

الشكاوى، وحيث أن أول ما تقتضيه هذه اإلجراءات هو الوقوف على مدى حتقق الشروط الشكلية 

                                                             
1

  .12، مرجع سابق، صA/68/606 مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بخصوص إصالح األمم المتحدة ، 
2

  . 99السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة لحقوق اإلنسان،صتقریر المفوضیة 
3

  .279بوجمعة غشیر، مرجع سابق، ص 
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مبا متثله من اشرتاطات، فسنتطرق أوال لتقييم فعالية اإلجراءات الرقابية من حيث االشرتاطات 

على أن نتناول يف النقطة الثانية تقييم هذه الفعالية من حيث دراسة وفحص ) الشروط الشكلية(

  .الشكاوى

  )الشروط الشكلية(من حيث االشتراطات -أوال

لقد الحظنا أن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت تتيح العمل بنظام الشكاوى كآلية للرقابة      

تباشر أجهز�ا الرقابية النظر يف موضوع الشكوى املطروحة أمامها  على تطبيق أحكامها، وقبل أن

و�ذا اخلصوص ميكن القول أنه وبقدر . التأكد من استيفاء هذه الشكاوى للشروط الرمسية للمقبولية

ما تكون هذه االشرتاطات مطلوبة كشروط شكلية لصحة قبول الشكاوى ومباشرة دراستها وفحصها 

عنية، بقدر ما قد يكون فيها من العوائق ما يقلل وُيضعف من الفعالية املرجوة من اللجان الرقابية امل

من هذا النظام، سواء فيما تعلق بشكاوى الدول، أو ما يُعطيه لألفراد من حق يف التقدم ببالغا�م 

  .مباشرة إىل اللجان املعنية

احلماية، يف كون ومع ما نسجله من تطور إجيايب آلليات   -مثال -بخصوص شكاوى الدول -1

ال يستلزم على الدولة املتقدمة بالبالغ أن يكون االنتهاك الواقع قد ترتب عليه مساس حبق أو أنه 

مصلحة مشروعة هلا فقط، كأن يكون االنتهاك قد حدث ألحد رعاياها أو أحد املقيمني على 

فيها انتهاكا ألحكام  إقليمها حىت تتقدم بالبالغ، وإمنا جيوز هلا تقدمي شكواها يف أي حالة ترى

. االتفاقية قد وقع من دولة أخرى طرف، ولو كان هذا االنتهاك قد مس مواطين الدولة املشكو ضدها

وهو ما يعد ضمانة مهمة حلماية احلقوق واحلريات اليت وردت يف هذه االتفاقيات، غري أن النص على 

املقدمة، رغم ما هلا من وجاهة إال  حيال الشكوى) الشروط الشكلية(اشرتاطات معينة يُطلب توافرها

أ�ا من ناحية أخرى تعد نوعا من التقييد الذي حيد من التحرك الالزم جتاه ما يالحظ من انتهاكات 

  :للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف ثنايا االتفاقيات، ومنها

شكو ضدها طرفا أنه يشرتط لقبول النظر يف الشكوى أن تكون كل من الدولة الشاكية والدولة امل -

يف االتفاقية، وقد أعلنتا اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى من الدول بإعالن مسبق، حيث ال يكفي 

تصديق الدولة على االتفاقية، بل ال بد من أن تكون كل من الدولة الشاكية والدولة املشكو ضدها 

وهو . 1اليت تتقدم �ا قد أصدرتا إعالنا تقرران فيه قبول اختصاص اللجنة بتلقي ونظر الشكاوى

قد حيد من فاعلية  - و�ذا الشكل -شرط، وإن كان يستشف منه مراعاة مبدأ سيادة الدولة، فإنه 

                                                             
1

  ...من اتفاقیة حقوق الطفل 12/2من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة 41ُیمكن الرجوع إلى كل من المادة 
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سابقا يف هذا  - ولعل ما أشري إليه . النظام فيما يُنتظر منه لتحقيق احلماية املطلوبة حلقوق اإلنسان

الدويل للحقوق املدنية  دولة طرفا يف العهد 140كانت هناك حنو   2004بأنه وإىل غاية  -البحث

من املادة  1دولة فقط قد أصدرت اإلعالن املنصوص عليه يف الفقرة 48كانت من بينهم   والسياسية

  .كله يصب يف هذا االجتاه  28/03/1979من العهد اليت بدأ نفاذها يف  41

ضد دولة أخرى إال بعد التأكد من أنه ال جيوز للجان املعنية بالرقابة أن تنظر يف أي بالغ دولة  -

استنفاذ مجيع طرق الطعن احمللية املتاحة بالنسبة للمسألة موضوع الشكوى، ومع أن هذا الشرط قد 

قـُيَّد جبعله ال يسري يف احلاالت اليت تستغرق فيها إجراءات التظلم الداخلي فرتات تتجاوز احلدود 

ل من القضايا املراد طرحها تستغرق من الوقت الشيء إال أنه يعد أحد القيود اليت قد جتع. املعقولة

الكثري، خصوصا مع حاالت استمرار االنتهاكات، يضاف إىل ذلك اشرتاط انقضاء مهلة زمنية حتدد 

  ... بني الدولة الشاكية والدولة املشكو ضدها للرد، وذلك يف حماولة لتسوية ترضي الطرفني

كن اعتبارها إجراء ذا طابع احتياطي، كون املقاضاة القضائية كما أن آلية الشكاوى �ذا املعىن مي      

يف انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة من قبل دولة ما، تقع مسؤوليتها يف املقام األول على عهدة 

احملاكم الوطنية، وال تأيت آلية الشكاوى إال بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، أي بصفة احتياطية، 

دولة الطرف املعنية بواجبها يف ضمان احرتام هذه احلقوق، وحال عدم توفر شرط حني ال تقوم ال

وحىت أن قرار الرفض يف حد ذاته غري . استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، يتم رفض االلتماس املقدم

   .، مما يغلق الطريق يف سبيل متابعة الطرف املتضرر حلقوقه1قابل لالستئناف أو الطعن

أنه وفضال عن شرط استنفاذ مجيع طرق الطعن  - مثال - ، فنذكر األفرادبخصوص شكاوى  -2

احمللية املتاحة بالنسبة للمسألة موضوع الشكوى املشار إليه أعاله وغريه، فإن هناك الكثري من الشروط 

شرط إصدار الدولة الطرف إعالنا تعرتف فيه صراحة بقبول تقدمي  - مثال -األخرى، نذكر منها 

، وقد تكون مسألة االعرتاف هاته من الدولة الطرف املعنية اليت ينتمي هلا هذا 2الشكاوى ضدها

الفرد، هي اليت جعلت الكثري من الدول ُحتجم عن إصدار مثل هذا اإلعالن، وهو األمر الذي 

ولعل ما قاله األستاذ . يشكل أحد الصعوبات والعوائق يف طريق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

لعناين يف هذا الشأن من أنه قد تبني علميا أن هذا الشرط قد ساهم بشكل كبري يف إبراهيم حممد ا

                                                             
1

  .97ھیثم مناع، اإلمعان في حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
2

من اتفاقیة مناھضة  22/2من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، والمادة 14ُیمكن الرجوع بھذا الخصوص إلى كل من المادة  
  . الخ...من اتفاقیة حمایة جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم 77التعذیب، والمادة المادة 
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إضعاف التجاء األفراد مباشرة إىل اجلهات املعنية بالرقابة، نتيجة لعدم قبول هذا األمر من بعض 

  . اخل...يوافق هذا الرأي1الدول اليت يتبعو�ا

  من حيث دراسة وفحص موضوع الشكاوى -ثانيا

إن ما ميكن تسجيله من حيث دراسة الشكاوى وفحصها، هو أ�ا متر مبراحل غاية يف الدقة      

واألمهية، خصوصا وأن هذه اإلجراءات تسري وفق األسلوب القضائي، مع أن األجهزة اليت تقوم �ذه 

 الطرف مع سعيها إىل أن يتم التعامل بني. اإلجراءات ليست قضائية، وقرارا�ا وآراؤها غري ملزمة

املشتكي والدولة املعنية على قدر املساواة طول مدة نظرها يف القضية، مع إتاحة حق التعليق على 

حجج اآلخر، وأن يكون التوصل هلذه القرارات بتوافق اآلراء بني أعضائها، وهو أمر يعطي هذه 

خمتلفة ألعضائها، القرارات نوعا من القوة، رغم عدم إلزاميتها من جهة، وإجازة تقدمي وجهات نظر 

  .2سواء أكانت مؤيدة أو معارضة آلراء اللجنة من جهة أخرى

غري أنه وبالنظر إىل املراحل املختلفة اليت متر �ا الشكوى وما يتخللها من إجراءات، ابتداء من      

رق هذا مرحلة تقدميها إىل اللجنة الرقابية وإىل غاية البت النهائي فيها من قبل هذه اللجنة، فقد يستغ

ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو ما متت اإلشارة إليه يف تقرير املفوضية  .3األمر عدة سنوات كاملة

السامية بشأن تعزيز اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان، واليت أشري إليه أعاله، من أنه وإىل غاية 

ة املعنية حبقوق فإن متوسط التأخر بني التسجيل وصدور القرار يف القضايا بالنسبة للجن 2011

ومتوسط الفارق الزمين بالنسبة للجنة مناهضة التعذيب، اليت . اإلنسان يقارب ثالث سنوات ونصف

  . 4قضية معلقة، هو عامان ونصف 115لديها 

الصادر عن جلنة مناهضة  63/19975إىل البالغ رقم  - مثال -و�ذا اخلصوص ميكن اإلشارة      

والذي مل يتم  1996ديسمرب  16: ث أرانا ضد فرنسا بتاريخخوسو أركاو : التعذيب املقدم من

، أي بعد ثالث سنوات كاملة، حيث خاطب السيد أركاوث 1999نوفمرب  9: الفصل فيه إال بتاريخ

من  16و 3مدعيًا أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتني  1996ديسمرب  16اللجنة يف 

                                                             
  .55، ص1993سنة  16ء الدولي لحمایة حقوقھ، مجلة الدبلوماسي، السعودیة، العددإبراھیم محمد العناني، حق اإلنسان في اللجو 1
  .53بطاھر بوجالل، مرجع سابق، ص 2
3

  ..25اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان ، ص: ، الحقوق المدنیة والسیاسیة) 1التنقیح(15صحیفة الوقائع رقم 
4

  .31-30حقوق اإلنسان،صتقریر المفوضیة السامیة بشأن تعزیز اللجان التعاھدیة ل 
، جامعة 1996دیسمبر 16: خوسو أركاوث أرانا ضد فرنسا بتاریخ: المقدم من 63/1997مستند لجنة مناھضة التعذیب بخصوص البالغ رقم  5

: ، تاریخ التحمیل http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat63.html: عمنیسوتا، مكتبة حقوق اإلنسان على الموق

09/11/2012  
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املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة نظراً  اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب

  :من االتفاقية مت ما يلي 22من املادة  3ومبوجب الفقرة . إلبعاده إىل إسبانيا

وطلبت اللجنة من الدولة . 1997جانفي  13أحالت اللجنة البالغ إىل الدولة الطرف يف  -

امها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إىل إسبانيا من نظ 108من املادة  9الطرف، مبوجب الفقرة 

  . أثناء نظر اللجنة يف بالغه

وأشارت . ، حيث طعنت يف مقبولية البالغ1997أكتوبر  31مل يأت رد  الدولة الطرف إال يف  -

، وهو التاريخ الذي اُختذ ونُفذ فيه قرار الطرد، مل تكن على علم 1997جانفي  13إىل أ�ا يف 

، ومن مث مل تتمكن من 1997جانفي  14يقاف الذي أرسلته اللجنة والذي تلقته يف بطلب اإل

  ... أخذه يف احلسبان 

م البالغ على رد الدولة الطرف، إىل الوقائع واإلجراءات اليت شرحها يف  - جاءت تعليقات مقدِّ

  . رسالته السابقة وكرر مالحظاته بشأن مقبولية البالغ

  . قررت جلنة مناهضة التعذيب، بأن البالغ مقبول 1998ماي من عام  19ويف  -

  . 1999جانفي  4جاء رد الدولة الطرف يف مالحظا�ا بشأن قرار اللجنة مبقبولية البالغ يف   -

  تعليقات مقدم البالغ -

  مالحظات الدولة الطرف بشأن املوضوع -

ده إىل إسبانيا سيعرضه يكرر مقدم البالغ أن هناك أسبابا حقيقية تبعث على االعتقاد بأن طر  -

  للتعذيب

مداوالت اللجنة وإعادة النظر يف مسألة املقبولية يف ضوء املالحظات اليت أبد�ا الدولة الطرف  -

  .1999نوفمرب  9: وبتها يف املوضوع بتاريخ. بشأن قرار اللجنة باعتبار البالغ مقبوال

يف معاجلة القضية املطروحة على  فمن خالل هذه القضية يبدو واضحا طول املدة املستغرقة     

اللجنة، وهو ما يشكل حتديا أما مهمة اللجان الرقابية يف إجياد الكيفية املثلى لتخطي مثل هذا 

  اإلشكال الذي يؤثر بشكل سليب على فعالية هذه اإلجراءات

املقدم إىل جلنة القضاء على التمييز  15/1999كما ميكن �ذا اخلصوص اإلشارة إىل البالغ رقم       

من املواطن اهلولندي الذي هو من أصل سورينامي ضد دولة هولندا  1998ماي  4: العنصـري بتاريخ

وقد مرت هذه القضية بسلسلة طويلة من .20011مارس  21: واليت مل يتم الفصل فيه إال بتاريخ

                                                             
، جامعة منیسوتا، مكتبة حقوق اإلنسان، على 21/03/2011: طبقا آلراء اللجنة بتاریخ 15/1999:مستند لجنة مناھضة التعذیب بخصوص رقم 1

  09/11/2012: ، تاریخ التحمیلhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd15.htmlالموقع 
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إىل  -لدولة املشتكي ضدها من جهة أخرىبني الشاكي من جهة  وا -اإلجراءات والردود املختلفة

  .حني إعطاء اللجنة رأيها النهائي بالتاريخ املذكور أعاله

املقدم إىل اللجنة املعنية بالتمييز ضد املرأة من مركز  6/20051:وميكن اإلشارة إىل البالغ رقم     

نيابة عن بانو وغولني وميليسا فيينا للتدخل ضد العنف العائلي والرابطة املعنية بتحقيق العدالة للمرأة، 

، وقد أ�ت اللجنة نظرها يف 21/07/2004:، ضد دولة النمسا بتاريخ)فاطمة يلدرمي: ذرية املتوفاة(

  .سنوات كاملة، بعد سلسلة من اإلجراءات 03، أي بعد 06/08/2007:البالغ بتاريخ

أخرى وما سارت عليه إن ما يالحظ يف معاجلة هذه البالغات وغريها من بالغات وشكاوى      

من إجراءات، انطالقا من مرحلة التلقي إىل النظر يف شروط املقبولية، مث مرحلة الفحص والدراسة 

وصوال للبت يف القضية، وما ختلل ذلك من ردود وتعليقات ومالحظات لطريف القضية، كل ذلك قد 

اختاذ تدابري إصالحية، حتاول من  األمر الذي يدعو اللجان الرقابية إىل السري يف. استغرق وقتا طويال

  . خالهلا التسريع من وترية معاجلة القضايا يف مدد أقل

  مدى االلتجاء لنظام الشكاوى: الفرع الثالث

من طرف األطراف املعنية، جيرنا إىل  -نظام الشكاوى -إن االلتجاء من عدمه ملثل هذا النظام     

، والشكاوى اليت تقدم من األفراد )شكاوى الدول(ضرورة التمييز بني الشكاوى املقدمة من الدول

غريها من ، إذ يالحظ أن هناك نوعا من العزوف عن تقدم الدول بالشكاوى جتاه )الشكاوى الفردية(

الدول األخرى، عكس ما هو عليه احلال متاما مع نظام الشكاوى الفردية، حيث يتم إعمال هذا 

  . النوع من الشكاوى بشكل كبري وواضح ومستمر

  شكاوى الدول:أوال

وجب التذكري بأنه وعلى الرغم من كون الشكاوى املفرتض تقدميها من الدول يعد من أهم      

لرقابية املعتمدة واملنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، واليت مت الوسائل واإلجراءات ا

ختويل جلان الرقابة املنشأة مبوجب هذه االتفاقيات على تلقي مثل هذه الشكاوى من دولة طرف ضد 

نظام  -خصوصا وأن وجود هذا النظام. دولة أخرى طرف، بغية كفالة احرتام هذه احلقوق ومحايتها

والقبول به يعترب يف حد ذاته أحد العوامل املهمة، واملؤشرات اإلجيابية، اليت تربز  -ى الدولشكاو 

الدولية تفاقيات االمدى قبول الدولة الطرف واستعدادها للمساءلة أمام الدول األطراف األخرى يف 

                                                             
1

/ 06:بتاریخ  39، طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة 6/2005:مستند اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البالغ رقم 
  CEDAW/C/39/D/6/2005:، وثیقة رقم08/2007
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يف هذه  قوق اإلنسان، يف حالة اإلخالل وعدم الوفاء بالتزاما�ا التعاهدية املنصوص عليهاحل

  . 1االتفاقيات

كما أنه ومن ناحية أخرى يعد هذا األمر وازعا إضافيا للدول اليت تقبل به، جيعلها تشعر بضـرورة        

وال شــك أن شــعورا كهــذا . 2احرتامــه وااللتــزام بــه، وهــي مــن امليــزات اإلجيابيــة الــيت تســجل هلــذا اإلجــراء

نســان إىل أن تكــون أكثــر وفــاء بالتزاما�ــا، حــىت الشــعور يــدفع الــدول األطــراف يف اتفاقيــات حقــوق اإل

جتنب نفسها املواقف احملرجة أمام غريها من الدول األخرى، بل أن ذلك جيعـل معظـم الـدول األطـراف 

تتوخى احلذر وتكون أكثر حيطة، من أن تضـع نفسـها يف هكـذا موقـف، أو مـن أن توصـم بأ�ـا ختـرق 

  .3ض إراد�ا أن تكون طرفا فيهابعض أحكام هذه االتفاقيات اليت ارتضت مبح

هـو أن اإلجـراءات الـيت تضـمنها تتسـم يف الغالـب باحملدوديـة،  ما يؤخـذ علـى هـذا النظـامغري أن      

  : بل وتفتقر إىل الوسائل الفعالة للتطبيق، وذلك لعدة اعتبارات

 إذا كانت كل إذ ال ميكن للجان الرقابة تلقي الشكوى من دولة ضد دولة أخرى والنظر فيها، إال -1

من الدول الشاكية والدولة املشكو ضدها قد أعلنتا القبول املسبق الختصاص اللجـان يف هـذا الشـأن، 

حيث ال يكفـي تصـديق الدولـة أو انضـمامها للمعاهـدة، للقـول باختصـاص اللجنـة بالشـكاوى املقدمـة 

  .4منها أو ضدها

قـوق اإلنسـان الـيت تـنص علـى هـذا اإلجـراء و�ذا اخلصوص نشري إىل أن جل االتفاقيات الدولية حل    

تـــرهن اســـتخدامه باملوافقـــة الصـــرحية واملســـبقة مـــن الـــدولتني املعنيتني،كمـــا هـــو احلـــال مـــع العهـــد الـــدويل 

للحقوق املدنيـة والسياسـية، واالتفاقيـة الدوليـة ملناهضـة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية أو 

قية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الالإنسانية أو املهينة، واالتفا

  .5الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

ومنه ومـع كـون هـذا النظـام مـرتوك لتقـدير الـدول األطـراف ذا�ـا، يف أن تقبـل بـه أو ال تقبـل، فـإن      

ولعـل ذلـك يعـود إىل أن . تـه، وبالتـايل حمدوديـة فعاليتـهااللتجاء إليه يصبح نادرا وهو ما يعكـس حمدودي

الــدول األطــراف ختشــى مــن إعمــال هــذا اإلجــراء، ألنــه وإن كانــت اليــوم مدعيــة ضــد غريهــا مــن الــدول 

  .6األخرى، فقد تصبح يف الغد مدعى عليها

                                                             
  .63جنیدي مبروك، مرجع سابق، ص 1
  .152إبراھیم علي بدوي الشیخ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان ، مرجع سابق ، ص 2 
3

  .63جنیدي مبروك، مرجع سابق، ص 
4

  .535عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
5

  .272محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى ، مرجع سابق ، ص 
6

  .272نفسھ، صالمرجع  
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بيـق اتفاقيـات اليت تربز عدم تقدم الدول بشكاواها لألجهزة املعنية بالرقابـة علـى تط ومن الشواهد     

مـا حيـدث يف مصـر :نـذكر مـن ذلـك علـى سـبيل املثـال -:حقوق اإلنسان رغـم العديـد مـن االنتهاكـات

بعــــد عــــزل الــــرئيس املنتخــــب، حيــــث أن االنتهاكــــات للحقــــوق واحلريــــات  -2013جويليــــة  03بعــــد 

بعــة واضـحة للعيــان ويراهـا كــل العــامل ويشـهدها، خصوصــا مـا جــرى مــن قتـل للمــدنيني داخـل ميــداين را

العدوية والنهضة، وما سبقهما يف ساحة احلرس اجلمهوري وحادثة املنصة بالقاهرة، حيـث قتـل الكثـري، 

وما أعقب ذلك من قتل وتعذيب واعتقاالت لكـل صـوت معـارض ومصـادرة للحريـات، ومل متـس هـذه 

ـــه إىل النســـاء واألطفـــال حـــىت ســـت فهنـــاك اعتقـــاالت باجلملـــة م. االنتهاكـــات الرجـــال فقـــط، بـــل تعدت

  .العديد من النساء واألطفال، يف أحناء مصر من طرف السلطة احلاكمة

، 24/11/2013يضـاف إىل ذلــك قــانون التظــاهر الصــادر عــن الــرئيس املؤقــت عــديل منصــور يف      

والذي ُعدَّ من القوانني ا�حفة والكاحبة للحريات وحلقوق اإلنسان اليت أقر�ـا كـل االتفاقيـات واملواثيـق 

والذي أعقبته احتجاجات ومظاهرات يف أحناء مصر تنديدا به، من العديد من شـرائح ا�تمـع  الدولية،

السـتمرار حـاالت (ويف هـذا املضـمار وكنتيجـة ... املصري من أحـزاب سياسـية، ومنظمـات، ونقابـات،

 ... االستنكار ورفـض قـانون التظـاهر، قـررت جلنـة احلريـات بالنقابـة العامـة للمحـامني املصـريني آنـذاك،

ــــرفض قــــانون التظــــاهر، حتــــت شــــعار ــــة "  : اخلــــروج يف مظــــاهرات عارمــــة ل الشــــعب يريــــد حتقيــــق العدال

وهو ما مت بالفعل، وقد قوبلت احلركـات االحتجاجيـة . 1") من عيش وحرية وكرامة إنسانية االجتماعية

  . باستعمال القوة من طرف قوات األمن املصرية صاحبتها اعتقاالت للعديد من املتظاهرين

يأيت كل ذلك، رغم أن مصر مصدقة على معظم اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، ناهيك عن      

واألمثلة يف هذا  . تتحرك أي دولة بشكوى ضد مصراملواثيق اإلقليمية، وعلى الرغم من كل هذا مل

  ... الشأن كثرية ومتعددة

أنه ال جيوز اللجوء إىل اللجـان الرقابيـة إال بعـد قيـام الدولـة الشـاكية بـإبالغ الدولـة املشـكو ضـدها  -2

مبوضوع االنتهاك، وهذا كله من أجل التوصل إىل تسوية وديـة ترضـي الطـرفني، ويف حـال عـدم التوصـل 

 حــل ودي فــإن اللجنـــة ال ميكنهــا التصـــدي للمســألة مـــن تلقــاء نفســـها، وإمنــا يتطلـــب ذلــك إحالـــة إىل

األمـر إليهــا مـن إحــدى الـدولتني، وال شــك يف أن أمـرا كهــذا مـن شــأنه التـأثري علــى فعاليـة هــذا النظــام، 

يكـون هلـدف  خصوصا إذا افرتضنا أن قيام الدولة الشـاكية. وبالتايل على فعالية احرتام حقوق اإلنسان

غري معلن، كأن يكون اهلدف من وراء إثارة موضوع االنتهاك هو الضغط علـى الدولـة املشـكو ضـدها، 
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فرتضــخ هــذه األخــرية لطلبــات الدولــة الشــاكية غــري املعلنــة، فتقــوم هــذه الدولــة بالتنــازل عــن الشــكوى 

  . هاك، ومنه ضياع حق ضحايا هذا االنت1وتسوية األمر وديا رغم استمرار االنتهاك

أن دور اللجان املشرفة علـى تطبيـق هـذا النظـام  ينحصـر باألسـاس يف السـعي حملاولـة إجيـاد تسـوية  -3

وديـة للنـزاع حمــل النظـر، يعقبــه إعـداد تقريـر يتضــمن عرضـا مــوجزا للوقـائع واحلـل الــذي مت التوصـل إليــه، 

ى تضــمني تقريرهــا عرضــا ويف حالــة عــدم التوصــل ملثــل هــذا احلــل فــإن اللجنــة املشــرفة يقتصــر دورهــا علــ

  . 2موجزا للوقائع ووجهات نظر الدولتني املعنيتني وإبالغهما �ذا التقرير

واقعيا فإنه يف الغالب يعد من غري املتصور أن تقوم دولة بتقـدمي شـكوى إىل اللجنـة املعنيـة بالرقابـة  -4

الــذين ال حيملــون  ضــد دولــة أخــرى خالفــت أحكــام اتفاقيــة مــن االتفاقيــات يف مواجهــة بعــض األفــراد

. 3جنســيتها، وبالتــايل تعــريض عالقتهــا مــع هــذه الـــدول لعــدم االســتقرار، �ــرد محايــة هــؤالء األجانـــب

ولعل ذلك ما يبني قلة الدول اليت تصدر إعالنات اعرتاف باختصاص جلنـة مـن اللجـان، وعزوفهـا عـن 

  .استخدام هذا اإلجراء

 2004لحقــوق املدنيـة والسياســية، فإنــه وإىل غايــة وكمثـال علــى ذلــك، وخبصـوص العهــد الــدويل ل     

ومل يـــتم التقـــدم إىل اللجنــــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان بأيــــة . دولـــة فقـــط �ــــذا اإلعـــالن 48مل تتقـــدم إال 

  . 4شكوى فيما بني الدول من هذا القبيل

   شكاوى األفراد:ثانيا

 -هــــذا النــــوع مــــن الشــــكاوىعلـــى عكــــس شــــكاوى الــــدول الـــيت يعــــد االلتجــــاء إليهــــا غائبــــا فـــإن      

يف إطــار االتفاقيــات املربمــة يف إطــار األمــم املتحــدة، وكونــه امللجــأ لألفــراد منتهكــي  -الشــكاوى الفرديــة

احلقــوق فــإن الواقــع يثبــت أن االلتجــاء هلــذه اآلليــة كثــري الوقــوع، وهــو مــا تثبتــه القضــايا املطروحــة أمــام 

  .5قوق اإلنساناللجان املعنية بالرقابة على تطبيق اتفاقيات ح

كانـــت قـــد ســـجلت اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق اإلنســـان   2004ومتثـــيال لـــذلك فإنـــه وإىل غايـــة جـــوان      

شكوى، منها ما مت رفضه وفقا ملعايري القبول املنصوص عليها يف الربوتوكول االختيـاري، ومنهـا  1295
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  .27اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص: ، الحقوق المدنیة والسیاسیة) 1التنقیح(15صحیفة الوقائع رقم 
فإن اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لم  2010في أوت  69نشیر إلى أنھ ووفقا للتقریر الصادر عن اللجان التعاھدیة في الدورة  5

. 2010فبرایر /تسجل حتى ھذا التاریخ أیة بالغات فردیة، لكن أعضاءھا ذكروا أنھا ستنظر في بالغات ألول مرة خالل دورتھا القادمة في شباط
أسرھم واللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ولوحظ أیضا أن كال من اللجنة المعنیة بحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد 

  .وذكر ممثلو لجنة حقوق الطفل . والثقافیة لم تنظرا حتى ھذا التاریخ في أي بالغات فردیة ألن األحكام أو الصكوك ذات الصلة لم یجِر تفعیلھا بعد
تنفیذ الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان، الدورة التاسعة والستون : یتھامستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بخصوص تعزیز حقوق اإلنسان وحما -

  .20،ص08/2010/ 06، المؤرخ فيA 5/6/ 190: ،وثیقة رقم
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شــــــكوى،  362رفـــــض  ومنـــــه فقـــــد مت. مـــــا مت قبولـــــه والنظـــــر فيـــــه باالســـــتناد إىل األســـــاس املوضـــــوعي

شكوى، ومن هذه الشـكاوى فقـد وجـد أنـه قـد حـدثت انتهاكـات للعهـد الـدويل للحقـوق  452وقبول

شــــكوى قيــــد  305وبقيــــت ...شــــكوى 178كمــــا قــــد مت ســــحب .حالــــة 349املدنيــــة والسياســــية يف 

  .1النظر

 قد سجلتفاقية فمن االت 14يما يتعلق بلجنة القضاء على التمييز العنصري، وتطبيقا للمادة فأما      

ومن هذه . دولة طرفاً  54 شكوى تتعلق ب 52،  2013وإىل غاية  1984  اللجنة، منذ عام

. شكوى أخرى 17الشكاوى، أوقفت اللجنة النظر يف شكوى واحدة، وأعلنت عدم قبول 

شكوى وتيقنت من حدوث  29واعتمدت اللجنة قرارات �ائية بشأن األسس املوضوعية يف 

       .2وبقيت مخس شكاوى تنتظر البت فيها. منها 13قية يف انتهاكات لالتفا

و�ذا اخلصوص فقد بلغ متوسط الشكاوى الفردية اليت تنتظر الدراسة من قبل اللجان املعنية      

  .20113شكوى يف عام  480بالرقابة على اتفاقيات حقوق اإلنسان 

كثري احلدوث، مثل ما تربزه بشكل   -)الشكاوى الفردية( -وكون االلتجاء ملثل هذا النظام      

واضح الشكاوى املقدمة من األفراد لألجهزة املعنية بالرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، فإنه 

  : ميكن تسجيل املالحظات التالية

قابة مدعيا انتهاك حق أو أكثر من حقوقه املنصوص إن التجاء الفرد ببالغه أو شكواه للجان الر  -

عليها يف اتفاقية أو أكثر من االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يعد يف حد ذاته إسباغا لنوع 

هذا النظام، واعرتافا جبديته يف حتقيق االنتصاف املطلوب، بل إن التقدم على من املصداقية 

ملجأ يشعر الفرد معه  - نظام الشكاوى الفردية - ل من هذا النظام بالبالغات إىل هذه اللجان جيع

  .اضي الداخليبثقة يف هذه اآللية كطريق بديل عن التق

إن اإلجراءات املختلفة خبصوص النظر يف الشكاوى املقدمة، وما تتطلبه من متكني لألطراف من  -

ام كآلية يُتوخى منها حتقيق احلماية ُيستشفُّ منه مدى القبول �ذا النظ موردوده مالتقدم مبالحظا�

. الالزمة حلقوق اإلنسان وحرياته املكفولة قانونا مبقتضى نصوص االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان

وما يزيد األمر تأكيدا هو جتاوب الدولة املعنية مع إجراءات هذا النظام بشكل جدي، سواء تعلق 

كان األمر خيص اختاذ بعض التدابري العاجلة اليت تنفذها   األمر بردودها املختلفة يف كل املراحل، أو
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الدولة بناء على طلب اللجنة الرقابية املعنية، وذلك ما نالحظه يف الكثري من البالغات املقدمة واليت 

  .مت النظر فيها

وفضال عن طول الوقت املستغرق الذي يتم فيه تطبيق هذا  -غري أن ما يؤاخذ على هذا النظام     

هو أن ضحايا انتهاكات حقوق  -ظام من وقت تقدمي شكاوى األفراد وإىل حني البت فيهاالن

ضاف إىل يُ اإلنسان وا�تمع املدين على غري دراية كافية باإلجراءات املعقدة هلذه األجهزة وإمكانيا�ا، 

ن يف ضعف التغطية اإلعالمية هلذه األجهزة، وضعف اتصال هذه األجهزة بواقع حقوق اإلنساذلك 

الدول، خاصة مع اقتصار اجتماعا�ا على جنيف ونيويورك، وعدم استخدام نظام زيارة الدول يف 

  .1إطار اتفاقييت مناهضة التعذيب، والقضاء على التمييز ضد املرأة

  آراء وقرارات اللجان ومتابعة تطبيقها وأثر ذلك على فعالية حقوق اإلنسان:المطلب الثاني

جان الرقابية بعد سلسلة اإلجراءات املتبعة يف دراسة الشكاوى املقدمة إن خالصة عمل الل     

تتمثل باخلصوص يف الوصول إىل تقدمي آرائها وقرارا�ا جتاهها، والتوصل ملثل  -حسب ما رأينا - إليها

هذه اآلراء والقرارات ميثل أمهية كبرية، ناهيك عما يعقب ذلك من متابعة على تطبيق هذه اآلراء 

ت يف أرض الواقع، كتحقيق االنتصاف املطلوب لضحايا االنتهاكات، وتقدمي التعويض الذي والقرارا

  ...يتناسب واالنتهاك احلاصل 

والشك أن ما تقوم به األجهزة الرقابية خبصوص الشكاوى املقدمة إليها، وما ختلص إليه من      

ان اليت تضمنتها خمتلف استنتاجات وآراء، يبدو تأثريه واضحا يف جتسيد محاية حقوق اإلنس

االتفاقيات الدولية، وهو ما يالحظ على مستوى صور احلماية اليت كفلتها اللجان لضحايا 

االنتهاكات، من خالل اآلراء والقرارات الصادرة عنها �ذا اخلصوص، كمطالبة الدولة املعنية باختاذ ما 

  ...يلزم لتصحيح االنتهاك احلاصل منها 

تقوم به هذه األجهزة من متابعة لتطبيق هذه اآلراء، األمر الذي يزيد من  يضاف إىل ذلك ما     

وتبعا لذلك فإننا سنتعرض يف هذا املطلب آلراء وقرارات . تأثري هذا النظام ويكسبه فعالية أكرب

اللجان وكيفية متابعة تطبيقها هلذه اآلراء والقرارات املتخذة، من خالل فرعني مستقلني، نتناول يف 

األول صور احلماية املكفولة من اللجان لضحايا االنتهاكات، على أن نتطرق يف الفرع الثاين  الفرع

  .لإلجراءات املنتهجة يف متابعة تطبيق اآلراء والقرارات
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  صور الحماية المكفولة من اللجان لضحايا االنتهاكات: الفرع األول

يتضح من خالل كثري القضايا اليت متت دراستها، أن اللجان الرقابية يف العموم ملا تتأكد من      

، 1وقوع انتهاك ألي حق من حقوق اإلنسان املكفولة مبقتضى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

ما يلزم من  فإ�ا تقوم بتقدمي آرائها بشكل واضح، مطالبة الدولة املعنية صاحبة االنتهاك باختاذ

وعلى الرغم من أن هذه اآلراء ليست من قبيل األحكام والقرارات . إجراءات لتصحيح الوضع

القضائية، إال أن ذلك يُنبئ بدور هذه اللجان يف إحداث الفعالية املطلوبة، وبالتايل تأثريها اإلجيايب 

 منتهكي احلقوق و�ذا اخلصوص وكون ما ختلص إليه اللجان لصاحل. على محاية حقوق اإلنسان

  :تتعدد صوره، فإنه ميكن تلخيص صور هذه احلماية يف

  إقرار مسؤولية الدولة عن التعويض وجبر الضرر :أوال

وترتتب مسؤولية الدولة هنا من خالل مطالبتها بالتدخل لتعويض الضحايا أو أقار�م، خصوصا      

حاالت التعذيب، وحاالت : ك، مثليف احلاالت اليت يكون قد فات األوان فيها إليقاف االنتها

 ؛اإلعدام، وغريها، وهو ما مت النص عليه بوضوح يف ثنايا االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

من  5، حيث ورد يف الفقرة 14و 9نذكر من ذلك العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية يف مادتيه 

أو إيقافه بشكل غري قانوين احلق يف تعويض قابل  لكل من كان ضحية القبض: " على أنه 9املادة 

  ."للتنفيذ

لكل شخص أوقعت به العقوبة بسبب حكم �ائي :" على أنه 6يف فقر�ا  14 املادة كما نصت       

صادر عليه يف جرمية جنائية احلق يف التعويض طبقا للقانون، إذا ألغي احلكم أو نال العفو بعد ذلك، 

اقعة جرى اكتشافها حديثا، وكشفت بشكل قاطع إخفاقا يف حتقيق العدالة، بسبب واقعة جديدة أو و 

ما مل يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة ا�هولة يف حينه يعود يف أسبابه كلية أو جزئيا إىل هذا 

  ".الشخص

                                                             
ما یجب  وجب التذكیر ھنا إلى أن اللجان الرقابیة تتخذ قراراتھا وتبدي آراءھا في الشكاوى المقدمة إلیھا إما بالتأكید على حدوث انتھاك فترى  1

دم وجود انتھاك ، نذكر منھا فعلھ عقب ذلك، وإما تقوم بنفي ھذا االنتھاك تماما، كما ھو الشأن في الكثیر من القضایا التي توصلت فیھا اللجان لع
والتي  1999/ 09/08: الدانمارك بتاریخ التقدیم:ضد. ب. ت. السیدة إ: المقدمة إلى لجنة مناھضة التعذیب من 146/1999مثال الشكوى رقم 

ً من قبل الدانمرك للمادة  لكنھ وبعد إجراءات النظر من االتفاقیة، و 3تدعي فیھا أن عودتھا إلى جورجیا بعد رفض طلبھا للجوء یمثل انتھاكا
وبالتالي وعمالً بموجب . خلصت اللجنة إلى أن مقدمة الشكوى لم تثبت باألدلة ادعاءھا أنھا تواجھ خطر التعرض للتعذیب لدي عودتھا إلى جورجیا

نیة أو المھینة، إلى أن إبعاد مقدمة من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسا 22من المادة  7الفقرة 
  . من االتفاقیة 3الشكوى إلى جورجیا ال یمثل انتھاكاً للمادة 

: تاریخ التحمیل http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat146.html، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة146/1999: الیالغ رقم -
09/11/2012.  

س إلى لجنة مناھضة التعذیب ضد استرالیا والذي أن إبعاده من أسترالیا إلى . ب. المقدم من السید م 138/1999:كما یمكن اإلشارة إلى الشكاوى -
أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو  من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 3سیر النكا یمثل انتھاكا من قبل أسترالیا للمادة 

  .الخ...من االتفاقیة 3أن ما یدعیھ الشاكي ال یمثل انتھاكاً للمادة . وقد خلصت فیھ اللجنة إلى. المھینة
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من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب  14/1و�ذا اخلصوص فقد نصت املادة      

تضمن كل دولة طرف يف نظامها :" املة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من أنهاملع

القانوين، إنصافا ملن يتعرض لعمل من أعمال التعذيب ومتتعه حبق قابل للتنفيذ يف تعويض عادل 

نتيجة ومناسب مبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، ويف حالة وفاة املعتدى عليه 

  ..."لعمل من أعمال التعذيب، يكون لألشخاص الذين كان يعوهلم احلق يف التعويض

املقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق  1039/2001رقم  بالغوميكن اإلشارة يف هذا الصدد لل     

الفقرة  أنه ومبوجب، واليت خلصت فيها إىل بيالروسضد  بوريس سفوزكوف وآخروناإلنسان من 

أنه من حق أصحاب البالغ ، 1من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 2ملادة من ا  )أ(3

  .2مبا يف ذلك التعويض، احلصول على انتصاف مالئم

املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من  400/1990:كما ميكن اإلشارة إىل الشكوى رقم      

 24من املادة  2و 1حدوث انتهاك للفقرتني موناكو ضد دولة األرجنتني، حيث خلصت اللجنة إىل 

، ألن الدولة مل تكفل احلماية للضحية اليت يستوجبها 3من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

  . 4مركزها كقاصر، وأوصت بتقدمي تعويض إىل مقدمة الشكوى وحفيد�ا

املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من  516/1992كما ميكن اإلشارة إىل الشكوى رقم       

من العهد  26سيمونيك وآخرون ضد مجهورية التشيك، وانتهت اللجنة إىل حدوث انتهاك للمادة 

، وأوصت، إما بإعادة ممتلكات أصحاب الشكوى أو تعويضهم، 5الدويل للحقوق املدنية والسياسية

   6.إن كان رد املمتلكات غري ممكن

املقدم من إنغا إبراموفا إىل اللجنة املعنية مبنع التمييز  23/2009:كن اإلشارة للبالغ رقمكما مي     

، تدعي فيها انتهاكا حلقوقها مبوجب الفقرات 03/04/2009:ضد املرأة ضد دولة بيالروسيا بتاريخ

                                                             
1

التعویض المناسب تتعھد كل دولة في االتفاقیة الحالیة، أن تكفل ألي شخص :" أ من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  بأن/2/3تنص المادة  
  ".في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحریات المقررة لھ في االتفاقیة، حتى لو ارتكب ھذا االعتداء من أشخاص یعملون بصفة رسمیة

2
لدورة اطبقا لآلراء المعتمدة في  ، زفوزكوف وآخرون ضد بیالروس،1039/2001مستند اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان بخصوص البالغ رقم  

88 ،2006 ،A/64/40/(V.ll)..  
لكل طفل الحق في إجراءات الحمایة التي یستوجبھا  -1:"على أنھ 2و1من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في فقرتیھا  24تنص المادة  3

أو اللغة أو الدیانة أو األصل القومي مركزه كقاصر على أسرتھ، وعلى كل المجتمع والدولة، وذلك دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس 
  .".یسجل كل طفل فور والدتھ ویكون لھ اسم - 2.أو االجتماعي أو الملكیة أو الوالدة

، الملحق 51، الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة 400/1990: عن الشكوى رقم .488عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 4
40)A/51/40(92،ص1996ي للجنة المعنیة بحقوق اإلنسان ،التقریر السنو.  

جمیع األشخاص متساوون أمام القانون ومن حقھم التمتع دون أي تمییز :"من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بأن 26تنص المادة 5
عالة ضد أي تمییز، سواء كان ذلك على وبالتساوي بحمایتھ، ویحرم القانون في ھذا المجال أي تمییز ویكفا لجمیع األشخاص حمایة متساویة وف

دة أو أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكیة أو صفة الوال
  ".غیرھا

، الملحق 49یة للجمعیة العامة، الدورة ، الوثائق الرسم516/1992: عن الشكوى رقم .488عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق ، ص 6
40)A/49/40(93،ص.  
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قضاء على من اتفاقية ال 5من املادة ) 3(، والفقرة 3، واملادة2من املادة) و(و) ه(و) د(و) ب(و) أ(

وبعد النظر يف هذا البالغ بسلسلة إجراءاته املختلفة، خُلصت . 1مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

اللجنة إىل مطالبة الدولة املعنية بتقدمي تعويض مناسب إىل صاحبة البالغ، مبا يف ذلك التعويض املايل 

  .2الكايف الذي يعادل خطورة انتهاك حقوقها

املقدم من ماريا دي لورديس إىل اللجنة املعنية بالتمييز ضد  17/2008:رقمونشري أيضا للبالغ      

ضد دولة الربازيل، نيابة عن أسر�ا، تدعي فيه انتهاك احلق يف احلياة  30/11/2007:املرأة بتاريخ

من اتفاقية القضاء على مجيع  12و 2والصحة للسيدة ألني دا سيلفا بيمنتل تيكسريا مبوجب املادتني 

وبعد النظر قد خلصت اللجنة إىل مطالبة الدولة املعنية بتقدمي تعويضات . 3التمييز ضد املرأة أشكال

مناسبة، مبا يف ذلك تعويضا مناسبا لصاحبة البالغ وابنة السيدة دا سيلفا بيمنتل تيكسريا مبا يتناسب 

  .4مع خطورة االنتهاكات اليت مورست ضدها

  القوانين أو القرارات التي تشكل انتهاك لحقوق اإلنسانمطالبة الدول بإلغاء أو تعديل :ثانيا

كثريا ما تطلب أجهزة الرقابة من الدول إلغاء أو تعديل القوانني أو القرارات اليت تراها تشكل       

انتهاكات حلقوق اإلنسان، أو أية أحكام أو أوامر قضائية تكون قد صدرت بناء على إجراءات 

، وهي ما تعد صورة مهمة من صور احلماية املطلوبة حلقوق اإلنسان 5أهدرت من خالهلا تلك احلقوق

                                                             
1

  :" من اتفاقیة منع التمییز ضد المرأة فإن الدول األطراف تتعھد ب 2وفقا  للمادة  
أدمج فیھا حتى اآلن، إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة  أو تشریعاتھا المناسبة األخرى، إذا لم یمن ھذا المبدأ قد ): أ( -

  .وكفتاة التحقیق العلمي لھذا المبدأ من خالل التشریع وغیره من الوسائل المناسبة
  .اتخاذ المناسب من التدابیر، تشریعیة وغیر تشریعیة، بما في ذلك ما یناسب من جزاءات، لحظر كل تمییز ضد المرأة):ب( -
  .ة تمییزیة ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات و المؤسسات العامة، بما یتفق وھذا االلتزاماالمتناع عن مباشرة أي عمل تمییزي أو ممارس): د( -
  .اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ): ھـ( -
إبطال القائم من القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل  اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة بما في ذلك التشریعي منھا، لتغییر أو): و( -

  .".تمییزا ضد المرأة
تتخذ الدول األطراف في جمیع المیادین، وال سیما المیادین السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة :" من نفس االتفاقیة فتنص على أن 3أما المادة 

لك التشریعي منھا، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملین، وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق اإلنسان والحریات والثقافیة كل التدابیر المناسبة بما في ذ
  .".األساسیة والتمتع بھا على أساس المساواة مع الرجل

ألنماط االجتماعیة والثقافیة لتغییر تغییر ا -1:تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي:" من االتفاقیة فتنص على أن 5أما المادة 
سین سلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجن

سلیما لألمومة بوصفھا وظیفة اجتماعیة،  كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما -2.أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطیة للرجل والمرأة
میع واالعتراف بكون تنشئة األطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین األبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة األطفال ھي االعتبار األساسي في ج

  .".الحاالت
2

جویلیة  49، ، طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة 23/2009: بخصوص البالغ رقم - لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة - مستند األمم المتحدة 
2011، CEDAW/C/49/D/23/2009.  

تتخذ الدول األطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز   -1:"من االتفاقیة الدولیة لمنع التمییز ضد المرأة على ؟أن  12تنص المادة  3
ن تضمن لھا، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعایة الصحیة، ضد المرأة في میدان الرعایة الصحیة من أجل أ

من ھذه المادة تكفل الدول األطراف للمرأة خدمات مناسبة فیما یتعلق  1بالرغم من أحكام الفقرة  -2.بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظیم األسرة
  .ط.فرة لھا خدمات مجانیة عند االقتضاء، وكذلك تغذیة كاملة أثناء الحمل والرضاعةبالحمل والوالدة وفترة ما بعد الوالدة، مو

 ،2011جویلیة  39، طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة 17/2008:مستند لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البالغ رقم 4
CEDAW/C/49/D/17/2008.  

5
الفردیة في إطار األجھزة التعاھدیة لحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، مجلة العلوم اإلنسانیة، شبل بدر الدین، إجراءات معالجة الشكاوى  

  .23، ص201، جوان 26بسكرة، العدد  -جامعة محمد خیضر
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وحرياته األساسية اليت مكنت األجهزة الرقابية من بسط رقابتها على القوانني أو القرارات اإلدارية اليت 

  .1تشكل انتهاكا للحقوق املقررة يف االتفاقية

 1585/2007: يف الشكوى رقم ذلك اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ى مثلأكدت عل وقد     

حقوق  قد انتهكت أن دولة أوزباكستان اليت تدعي فيه ،أوزباكستانضد ) باتريوف(املقدمة من 

، حيث 2من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 12 ادةامل من 3و 2 والدها مبوجب الفقرتني

بعد و  ...انية بصورة غري مشروعة،الرتكم - ألقي عليه القبض ووجهت له �مة عبور احلدود األوزبكية

فإ�ا من العهد،  12 ادةامل من املذكورتني أعالهللفقرتني أن خُلصت اللجنة إىل حدوث انتهاك 

 طرف بأن تتيح لصاحب البالغطلبت من الدولة المن العهد، ت 2أ من املادة /3ومبوجب الفقرة 

بإجراءات اخلروج، حبيث متتثل ألحكام فضال عن تعديل تشريعا�ا املتعلقة ...سبيل انتصاف فعال

  .3مبنع حدوث انتهاكات مماثلة يف املستقبلالتزام  العهد، كما يقع على عاتق الدولة الطرف

القضاء على التمييز ضد املرأة من إىل جلنة املقدم  20/2008: كما ميكن اإلشارة إىل البالغ رقم      

ضحية انتهاكات من جانب وقعت تدعي أ�ا  ايبلغار دولة مواطنة من  ، وهي)ك.ف: (السيدةطرف 

ومن بني ما طلبته . من اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة 16و 5و 2و1الدولة الطرف للمواد 

من قانون احلماية من العنف العائلي حبذف املدة  10/1املعنية هو تعديل املادة  اللجنة من الدولة

أوامر احلماية دون أن تلقي أعباء إدارية وقانونية على الزمنية احملددة بشهر، وضمان أن تتاح 

  .4امللتمسني

وال شك من أن هذه الصورة من صور احلماية اليت ُتسهم بإضفائها األجهزة الرقابية من خالل      

آرائها اليت تتوصل إليها بعد الدراسة والفحص، تزدادا أمهيتها بشكل الفت لالنتباه، خصوصا وأن 

حقوق هذه اآلراء تتطرق إىل القرارات الصادرة من السلطات يف الدول األطراف يف اتفاقيات 

اإلنسان، مىت ثبت أن هذه القرارات قد انتهكت أيّا من احلقوق املنصوص عليها يف هذه االتفاقيات، 

  . وتطلب من الدول إلغاء مثل هذه القرارات

  

                                                             
1

  .491عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 
، وتضیف الفقرة " لكل شخص حریة مغادرة أي قطر بما في ذلك بالده :"من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  على أنھ 12/2تنص المادة  2
ال تخضع الحقوق المشار إلیھا أعاله ألیة قیود، عدا تلك المنصوص علیھا في القانون، والتي تعتبر ضروریة لحمایة : " من نفس المادة على أنھ 3

وتتمشى كذلك مع الحقوق األخرى المقررة في االتفاقیة . ریات اآلخریناألمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العمة، أو األخالق، أو ح
  ".الحالیة

3
، 96الدورة طبقا لآلراء المعتمدة في  ، باتیروف ضد أوزباكستان،1585/2007مستند اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان بخصوص البالغ رقم  

2009 ،A/64/40/(V.ll).  
4

جویلیة  49، ، طبقا لآلراء المعتمدة في الدورة 20/2009: بخصوص البالغ رقم - لى التمییز ضد المرأةلجنة القضاء ع - مستند األمم المتحدة 
2011، CEDAW/C/49/D/20/2008.  
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  .هاومتابعة المسؤولين عن الحاصلةنتهاكات االمطالبة الدول بالتحقيق في  :ثالثا

إن مطالبة الدول بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان هي إحدى صور احلماية األخرى اليت      

تضمنتها بعض من آراء اللجان الرقابية املختلفة، اليت تدعو من خالهلا الدول بالتحقيق اجلدي وإحالة 

 متنع عدم تكرار مثل من تثبت مسؤوليته عن ارتكا�ا إىل العدالة، مع اختاذ ما يلزم من اإلجراءات اليت

هذه االنتهاكات مستقبال، وغالبا ما حيدث ذلك يف الشكاوى اليت تتضمن ادعاءات بارتكاب 

والدولة هنا . تعذيب ضد األشخاص املعتقلني، أو ما تعلق باختفاء قسري أو انتهاك للحق يف احلياة

  . 1تكون مطالبة مبالحقة ومعاقبة من تثبت مسؤوليته جنائيا

وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  ناهضة التعذيبالدولية ملتفاقية االمن  12فطبقا للمادة      

تضمن كل دولة طرف قيام سلطا�ا املختصة بإجراء حتقيق سريع :" القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

ارتكب يف  ونزيه، كلما وجدت أسبابا معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد

  ".أي من األقاليم اخلاضعة لواليتها القضائية

املقدم  16/1999وهو ما نراه يف فتوى جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن البالغ رقم      

، ضد دولة الدامنارك الذي )ممثال مبحام(من طرف السيد كاشيف أمحد  1999/ 05/ 28بتاريخ 

وعند . 2من االتفاقية 6واملادة  2من املادة ) د( 1الفرعية  يدعي فيه أنه ضحية انتهاكات للفقرة

دراسة وفحص هذا البالغ أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام الشرطة والنائبني العامني 

بالتحقيق على النحو الواجب يف اال�امات والشكاوى املرتبطة بأعمال التمييز العنصري، واليت ينبغي 

  .3من االتفاقية 4ون وفقاً للمادة أن يعاقب عليها القان

املقدم إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من إنغا  23/2009ويف البالغ رقم      

إبراموفا ضد دولة بيالروسيا تدعي أ�ا ضحية انتهاك بيالروس حلقوقها، ومن بني اآلراء اليت خلصت 

يق فعال يف إدعاء احملتجزات بشأن املعاملة التمييزية أو إليها اللجنة، هو مطالبة الدولة بضمان حتق

  ...4القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                             
1

  .493عبد الرحیم محمد الكاشف ، ص 
ع الوسائل المناسبة، بنا في ذلك تقوم كل دولة طرف ، بجمی:" من االتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز العنصري من أنھ) د(2/1ورد في المادة  2

  ".سن التشریعات  المقتضاة إذا تطلبتھا الظروف، بحظر و إنھاء ألي تمییز عنصري یصدر  عن أي أشخاص أو جماعة أو منظمة
طنیة وغیرھا من تكفل الدول األطراف ألي إنسان داخل في والیتھا حق الرجوع إلى المحاكم الو:" من نفس االتفاقیة فتنص على أنھ 6أما المادة 

مؤسسات الدولة المختصة لحمایة ورفع الحیف عنھ على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمییز العنصري یكون انتھاكا لما لھ من حقوق 
ترضیة عادلة اإلنسان والحریات األساسیة ویتنافى مع ھذه االتفاقیة، وكذلك حق الرجوع إلى المحاكم المذكورة التماسا لتعویض عادل مناسب، أو 

  ". مناسبة عن أي ضرر لحقھ كنتیجة لھذا التمییز
3

، تاریخ http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd16.htmlجامعة مینسوتا، ،، مكتبة حقوق اإلنسان، 16/1999:البالغ رقم 
  .09/11/2012: التحمیل

4
  .، مرجع سابق23/2009:ستند اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة بخصوص البالغم 
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  مطالبة الدول بااللتزام بتوفير سبل االنتصاف الفعالة: رابعا

من صور احلماية األخرى اليت تضمنتها آراء اللجان الرقابية يف الشكاوى املنظورة واليت نصت      

فاقيات حقوق اإلنسان هو مطالبة الدولة اليت يثبت أ�ا قامت بانتهاك أي حق من عليها بعض من ات

حقوق اإلنسان وحرياته املكفولة يف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان بأن توفر سبل 

  .االنتصاف الفعالة لضحايا هذا االنتهاك أو ذويهم

واحلقيقة أن قضية توفري سبل االنتصاف هو مسة مشرتكة تعمل على حتقيقها كل اللجان كصورة      

من صور احلماية، ولكن ميكن مالحظتها يف كل الصور األخرى، وما إفرادها هنا يف نقطة لوحدها 

قق إال لكو�ا صورة عامة وشاملة، وبقية الصور األخرى تكاد تكون فروع عنها، حيث يكون يف حت

  .أي منها حتقق جلزء من هذا االنتصاف

الذي متت اإلشارة إليه  1039/2001رقم  بالغميكن اإلشارة يف هذا الصدد لل وتطبيقا لذلك     

، واليت بيالروسضد  بوريس سفوزكوف وآخروناملقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من أعاله و

من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية،  2ملادة امن   )أ(3الفقرة  أنه ومبوجبخلصت فيها إىل 

مبا يف ذلك التعويض وإعادة النظر يف ، أنه من حق أصحاب البالغ احلصول على انتصاف مالئم

، كما أن الدولة ملزمة باختاذ اخلطوات الالزمة 221طلب أصحاب البالغ تسجيل مجعيتهم وفقا للمادة 

  .2تقبالملنع حدوث مثل تلك االنتهاكات مس

: املقدم إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان من السيد 1792/2008:ومثال ذلك البالغ رقم     

الذي يزعم فيه أن ترحيله إىل هاييت سيشكل  29/05/2008جون ميكائيل دوفان ضد كندا بتاريخ 

، 3من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 26و 23و 16و 7و 6انتهاكا من جانب كندا للمواد 

وبعد دراسة البالغ وفحصه انتهت اللجنة إىل إلزام الدولة الطرف بأن تتيح لصاحب البالغ وسيلة 

انتصاف فعالة، مبا يف ذلك االمتناع عن طرده إىل هاييت، وإلزام الدولة بعدم حدوث انتهاكات مماثلة 

   .4يف املستقبل

                                                             
لكل شخص الحق في حریة المشاركة مع اآلخرین، بما في ذلك حق :" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  على أنھ 22تنص المادة  1

یود على ممارسة ھذا الحق غیر ما یفرض منھا بقانون، وما تتطلبھ في مجتمع دیمقراطي، ال یجوز وضع الق. تشكیل النقابات أو االنضمام إلیھا
  ..."مصالح األمن الوطني، أو السالمة العامة، أو النظام العام، أو حمایة الصحة العامة، أو حمایة حقوق اآلخرین وحریاتھم

الدورة طبقا لآلراء المعتمدة في  ، زفوزكوف وآخرون ضد بیالروس،1039/2001مستند اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان بخصوص البالغ رقم  2
88 ،2006 ،A/64/40/(V.ll).6، مرجع سابق، ص.  

3
، كما تنص " لكل فرد الحق في أن یعترف بھ كشخص أمام القانون:" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  على أنھ 16لقد ورد في المادة  

...". العائلة ھي الوحدة االجتماعیة الطبیعیة واالساسیة في المجتمع، ولھا الحق في التمتع بحمایة المجتمع والدولة:" العھد على أنمن  23المادة 
جمیع األشخاص متساوون أمام القانون ومن حقھم التمتع دون أي تمییز وبالتساوي بحمایتھ، ویحرم القانون في :" منھ فتنص على أن 26أما المادة 

غة ا المجال أي تمییز ویكفا لجمیع األشخاص حمایة متساویة وفعالة ضد أي تمییز، سواء كان ذلك على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللھذ
  ".أو الدین أو الرأي السیاسي أو غیره أو األصل القومي أو االجتماعي أو الملكیة أو صفة الوالدة أو غیرھا

4
  .مرجع سابق. A/64/40/(V.ll)، دوفان ضد كندا، 1792/2008اإلنسان بخصوص البالغ رقم  مستند اللجنة المعنیة بحقوق 
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  دولة تقديم ما اتخذته من تدابير خالل مدة معينة إليقاف االنتهاكمطالبة ال: خامسا

من صور احلماية اليت أسبغتها بعض من األجهزة الرقابية على ضحايا االنتهاكات واليت تستشف      

من آرائها املعتمدة بعد النظر يف الشكاوى املقدمة إليها، هي مطالبتها الدولة املعنية باالنتهاك بإيفائها 

خصوصا فيما يتعلق بإيقاف . اختذته من تدابري خالل مدة معينة بناء على مالحظات اللجنة عما

  ...االنتهاكات احلاصلة وإزالة األضرار

خوسو : السيد: املقدم إىل جلنة مناهضة التعذيب من طرف 63/1997ومثال ذلك البالغ رقم      

، 16/12/1996م ضد دولة فرنسا، بتاريخ أركاوث أرانا الذي حيمل اجلنسية اإلسبانية، وميثله حما

من  16و 3حيث خاطب السيد أركاوث اللجنة مدعياً أنه ضحية انتهاكات ارتكبتها فرنسا للمادتني 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة نظراً 

 1997/ 12/ 13وكانت قد أحالت اللجنة البالغ إىل الدولة الطرف يف . إلبعاده إىل إسبانيا

من املادة  9لفقرة وطلبت من الدولة الطرف، مبوجب ا. من االتفاقية 22من املادة  3مبوجب الفقرة 

وبعد . من نظامها الداخلي، عدم إبعاد السيد أركاوث إىل إسبانيا أثناء نظر اللجنة يف بالغه 108

إجراءات النظر املختلفة وما ختللها من ردود، خلصت فيه اللجنة إىل أن طرد مقدم البالغ إىل 

وعلى . 1من االتفاقية 3للمادة  إسبانيا، يف الظروف اليت مت فيها، يشكل انتهاكًا من الدولة الطرف

يوما، مبعلومات عما اختذته الدولة الطرف من تدابري  90ضوء ذلك تود اللجنة موافا�ا، يف غضون 

  .2بناء على هذه املالحظات

إىل جلنة  1998/ 12/ 15: املقدم بتاريخ 13/1998كما ميكن  اإلشارة إىل البالغ رقم       

ضد اجلمهورية السلوفاكية، حيث ) ممثلة مبحام(ن طرف آنا كوبتوفا القضاء على التمييز العنصـري م

 6و 5و 4و 3و 2و 1تدعى أ�ا ضحية انتهاكات ارتكبتها دولة سلوفاكية فيما يتصل بأحكام املواد 

وقد خلصت اللجنة يف قرارها بتوصية الدولة الطرف باختاذ التدابري الضرورية لضمان . من االتفاقية

  .3د من حرية التنقل واإلقامة من تشريعا�ا، بشكل كامل وفوريإزالة ممارسات احل

إليقاف االنتهاك، ومع  ؛مطالبة الدولة تقدمي ما اختذته من تدابري خالل مدة معينة ولإلشارة فإن     

  .من طرق املتابعة اليت سنتعرض هلا يف الفرع املوايل اطريق فهو يعد ،صورة من صور احلمايةما ميثله ك

                                                             
ال یجوز ألي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعیده، أو أن تسلمھ إلى دولة :" من االتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب من أنھ 3تنص المادة  1

  ..."تقاد بأنھ سیكون في خطر التعرض للتعذیبأخرى، إذا توافرت لدیھا أسباب حقیقیة تدعو إلى االع
2

تاریخ   http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/22cat63.htmlاإلنسان، جامعة مینسوتا،، مكتبة حقوق 63/1996:البالغ رقم 
  .09/11/2012:التحمیل

3
  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/14cerd13.html،، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة مینسوتا13/1998:غ رقمالبال 
  .09/11/2012:تاریخ التحمیل 
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حلقيقة أن هذه الصور من صور احلماية املذكورة أعاله، هي خالصة ما يستشف من آراء وا     

اللجان املختلفة بعد نظرها يف الشكاوى املطروحة أمامها، وإن تضمني اللجان للخطوات اليت ينبغي 

أن تسلكها الدولة لتصحيح االنتهاك وجرب الضرر، إمنا خيتلف باختالف اللجان الرقابية، بل 

الف نوع الشكاوى املقدمة ونوع االنتهاك احلاصل، وكذا طبيعة اخلرق الذي مس حقا من وباخت

بل وقد تتعدد صور احلماية اليت . احلقوق املكفولة يف ثنايا اتفاقيات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

  ...تسبغها اللجنة على ضحايا االنتهاك يف شكوى واحدة

نظام الشكاوى  -صور خمتلفة ينبئ على مدى تأثري هذا النظاموال شك يف أن ما عرضنا له من      

بشكل إجيايب على محاية حقوق اإلنسان وجتسيد ذلك على أرض الواقع، ومما خناله يزيد يف  - الفردية

فعالية هذا النظام هو أن إصدار اللجان الرقابية هلذه اآلراء املختلفة، مطالبًة الدول باختاذها خلطوات 

ي وحده، بل يتعداه إىل متابعة تطبيق هذه اآلراء مبا تضمنته من صور خمتلفة للحماية، معينة، ال يكف

  .تبعا إلجراءات معينة، وهو ما سنتناوله يف الفرع املوايل

  إجراءات متابعة تطبيق اآلراء والقرارات على حماية حقوق اإلنسانأثر : الفرع الثاني

ســـبق وأن أشـــرنا يف �ايـــة املبحـــث األول مـــن الفصـــل الثالـــث أنـــه وفيمـــا يتعلـــق مبتابعـــة تنفيـــذ آراء      

اللجنة وتوصيا�ا، فإن اللجان املختصة ليس مبقدورها إلزام الدولة املشكو ضدها بتطبيق توصيا�ا، إال 

لـت اختصـاص اللجنـة يف حبـث أ�ا تتوقع منها القيام بذلك انطالقا مـن مبـدأ حسـن النيـة، طاملـا أ�ـا قب

وحرصــا مــن اللجــان علــى تطبيــق آرائهــا وقرارا�ــا املتخــذة فإ�ــا تقــوم بــبعض التــدابري . الشــكاوى الفرديــة

  .لرصد االمتثال ألوامرها، ذلك ما سنتعرف عليه يف النقطتني املواليتني

  آرائهاتطبيق  متابعةمن اللجان في  تخذةمن خالل التدابير الم: أوال

ا اخلصــوص فقــد قامــت عــدة جلــان بتطــوير وســائلها يف رصــد ومتابعــة تنفيــذ الــدول لتوصــيا�ا، �ــذ     

تكليــف مقــرر خــاص مــن بــني  1990نــذكر مــن ذلــك اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنســان الــيت قــررت ســنة 

م أعضائها ملتابعة ومراقبة وحتديد مدى تنفيذ الدولة الطرف لتوصـيات جلنـة الرقابـة، ويف حالـة عـدم التـزا

الـدول بتنفيــذ توصــيات اللجنـة املعنيــة، فــإن املقــرر اخلـاص جيــري اتصــاالت حبكوما�ـا حلثهــا علــى تنفيــذ 

 1990مـن سـنة  39ويف هذا الصـدد فـإن اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان يف دور�ـا . 1توصيات اللجنة

                                                             
1

  :الموكلة للمقرر الخاص بمتابعة تنفیذ آراء اللجنة والمتمثلة في جملة من االختصاصات 1990تضمن تقریر اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان سنة  
الذین ثبت نھم ضحایا انتھاك أي من حقوقھن طبقا آلراء  -توصیة اللجنة باإلجراءات الواجب اتخاذھا بخصوص الرسائل التي یبعث بھا األفراد -1

  .ن سبل االنتصافالتي یدعون فیھا أنھ لم یوفر لھم أي سبیل مناسب م -صادرة عن اللجنة
  .بشأن الرسائل التي تتلقاھا اللجنة بخصوص متابعة تنفیذ آرائھا - إن رأى المقرر ذلك مالئما -االتصال بالدول األطراف وبالضحایا  -2
الة عدم توفر ھذه السعي لتوفیر معلومات بشأن أي إجراء اتخذتھ الدول األطراف فیما یتعلق بتنفیذ اآلراء التي اعتمدتھا اللجنة، وذلك في ح  -3

بالضحایا الذین ثبت انتھاك حقوقھم للتأكد من  -إذا رأى ذلك مالئما -المعلومات بأسلوب آخر، وتبعا لذلك یتصل المقرر الخاص بكل الدول
  .وتدرج ھذه المعلومات بعد جمعھا في تقریر سنوي الحق. اإلجراءات المتخذة في حالة اتخاذ أي منھا
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أن  الربوتوكــول األول،قــد طلبــت مــن الــدول األطــراف يف العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ويف 

خبصـوص  املتخـذةمعلومـات عـن اإلجـراءات  -يف إطـار نظـام التقـارير – تضمن تقاريرها املقدمـة للجنـة

  .1الشكاوى، اليت قد تكون اللجنة حبثتها والحظت أن حقوق صاحب الشكوى قد انتهكت

رصــد االمتثــال آلرائهــا الــيت ومــن التــدابري الــيت اعتمــد�ا هــذه اللجنــة يف دور�ــا التاســعة والثالثــني ل     

  :2تصدرها خبصوص شكاوى األفراد نذكر

إىل حــدوث انتهــاك، فإ�ــا تضــمن يف آرائهــا  -لــدى نظرهــا يف شــكوى مــا -عنــدما تنتهــي اللجنــة  -1

مطالبة الدولة املعنية إبالغها مبا اختذته من إجراءات تتعلق بالقضية، وللجنة أن تبني اإلجراء الذي تراه 

  . 3يوما 180ديد الفرتة الزمنية لتلقي ردود الدولة املعنية، وفقا للحالة على أال تتجاوز مناسبا مع حت

يف حالة عدم تلقي الرد خالل املدة  احملددة، أو تضمن الرد مبا يفيد عدم توفري سـبل االنتصـاف،  -2

ية اليت تتلقاها من فإن اللجنة سوف تقوم بإدراج ذلك يف التقرير السنوي هلا، وكذا إدراج الردود اإلجياب

  . الدول األخرى

يتم تعديل املبادئ التوجيهية اليت اعتمد�ا اللجنة بشأن شكل وحمتوى التقارير اليت تقدمها الدول  -3

منــه، حبيــث تتضــمن قســما تبــني فيــه التــدابري الــيت اختــذ�ا الدولــة  40األطــراف يف العهــد مبوجــب املــادة 

راء يف الشكاوى املقدمة إليها ضد هذه الدولة يف الفـرتة الزمنيـة املعنية خبصوص ما أصدرته اللجنة من آ

  ...اليت مشلها التقرير املقدم منها

يف حالة عدم تضمني التقرير هذه املعلومات ذات الصلة، فإن اللجنة تقوم بإدراج املسائل املتصلة  -4

وقبل نظره مبعرفتها لكي تطرحهـا �ذه املعلومات يف قائمة األسئلة اليت تعدها عادة بعد تقدمي التقارير، 

  .على ممثلي الدولة املعنية أثناء مناقشة التقرير

                                                                                                                                                                                              
  .اد األجزاء ذات الصلة من التقریر السنوي التي تتضمن معلومات تفصیلیة عن متابعة الحاالتمساعدة اللجنة في إعد -4
  .إعالن اللجنة بالموعد النھائي المناسب لتلقي المعلومات عن تدابیر االنتصاف التي اتخذتھا دولة طرف ثبت أنھا انتھكت أحكام العھد -5
نقال عن عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع  - .السبل الممكنة لزیادة فعالیة إجراء المتابعة تقدیم توصیات اللجنة، في فترات مناسبة، بشأن -6

  .500- 499سابق، ص 
  .161إبراھیم علي بدوي الشیخ ، التطبیق الدولي التفاقیات حقوق اإلنسان،  مرجع سابق ، ص  1
  .499 - 498عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2

وى ا تم اعتماده من الفریق العامل المكلف باالجتماع المشترك بین اللجان المعني بمتابعة المالحظات الختامیة والقرارات المتعلقة بالشكاوھو م  3             

 180یوما إلى  90الفردیة واالستفسارات، حیث تم االتفاق  بأن تنظر جمیع اللجان في تمدید األجل األقصى لتسلم ردود الدول األطراف من 
  *”ا حیثما كان ذلك مناسبا، باستثناء حدوث حالة طوارئیوم

تنفیذ الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان، الدورة السادسة والستون : مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بخصوص تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتھا*
  .4،ص22/07/2011، المؤرخ فيA 5/6/ 175: ،وثیقة رقم

، والتي خلصت فیھا بیالروسضد  بوریس سفوزكوف وآخرونالمقدم إلى اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان من و 1039رقم  بالغومثال ذلك ال -                        
أنھ من حق أصحاب البالغ الحصول على انتصاف من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  2لمادة من ا  )أ(3الفقرة  أنھ وبموجبإلى 
، كما أن الدولة ملزمة باتخاذ الخطوات 22ذلك التعویض وإعادة النظر في طلب أصحاب البالغ تسجیل جمعیتھم وفقا للمادة  بما في، مالئم

یوما من إرسال ھذه  90حیث أن اللجنة قد طلبت معومات من الدولة المعنیة في غضون . الالزمة لمنع حدوث مثل تلك االنتھاكات مستقبال
  **خذة لوضع آراء اللجنة موضع التنفیذاآلراء عن التدابیر المت

  .6، مرجع سابق، ص1039/2001مستند اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان بخصوص البالغ رقم **   
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معاهدات حقوق اإلنسان المقدم للجمعية العامة في دورتها  التاسعة  لجانأما تقرير رؤساء  -

  :1، فقد ورد في المناقشة المتعلقة بمتابعة القرارات ما يلي 2010والستين لسنة 

القــرارات املتعلقــة بالبالغــات الفرديــة بغيــة احلصــول علــى أكــرب  ســبل تعزيــز متابعــة اإلجــراءات أو - 1

وقـدَّم املشــاركون يف كـل هيئــة مـن هيئـات املعاهــدات األربـع الــيت . عـدد مـن الــردود مـن الــدول األطـراف

التعـذيب وجلنـة القضـاء تنظر حاليا البالغات الفردية، أي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة 

على التمييز العنصري واللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، معلومـات عـن إجـراءات املتابعـة 

وتشــمل تلــك . الرمسيــة القائمــة، وذلــك �ــدف رصــد وتشــجيع تنفيــذ الدولــة الطــرف لقــرارات كــل هيئــة

ل األطــراف، وعقــد اجتماعــات مــع اإلجــراءات نشــر تقــارير ســنوية، وتوجيــه مــذكرات شــفوية إىل الــدو 

واتفــق املشــاركون عمومــا . ممثلــي الــدول األطــراف، ويف مناســبتني، أوفــدت بعثــات إىل الــدول األطــراف

علــى أن إجــراءات املتابعــة تلــك أصـــبحت متوائمــة إىل حــد كبــري، وهــو مـــا أضــفى املزيــد مــن الشـــفافية 

 . والفعالية على القرارات

أن مسألة متابعة القرارات أمر أساسي، والحظـوا أنـه علـى الـرغم مـن اتفق املشاركون عموما على  - 2

تنفيذ الكثري من الدول األطراف لقرارات هيئات املعاهدات، ال تزال مثة بعض القيـود والصـعوبات ألن 

ومــن التحـــديات الــيت جــرى تســـليط الضــوء عليهـــا . عــددا كبــريا مـــن الــدول األطــراف مل يـــف بالتزاماتــه

وذكَّر أعضـاء . وعدم الرد، بل وحىت حاالت طعنت فيها الدولة الطرف يف القرار حاالت عدم التعاون

جلنــــة القضــــاء علــــى التمييــــز العنصــــري املشــــاركني بــــاقرتاح اللجنــــة الســــابق إنشــــاء هيئــــة وحيــــدة ملعاجلــــة 

ر ممثلـو وأشـا. البالغات الفردية، واقرتحوا التعاون بـني األمانـة وفريـق عامـل مـن املقـررين املعنيـني باملتابعـة

. جلنــة مناهضــة التعــذيب إىل أن عــدم إذعــان الدولــة الطــرف أو رفضــها لقــرارات اللجنــة مشــكلة خطــرية

  .وتعمل اللجنة يف الوقت الراهن على صياغة تعليق عام بشأن تقييم الوقائع واألدلة

 فمـــن منظـــور هـــؤالء، تتضـــمن وســـائل. أبـــرز املشـــاركون أمهيـــة مواصـــلة احلـــوار مـــع الـــدول األطـــراف- 3

وسـبل تشــجيع الـدول األطــراف علــى تنفيـذ قــرارات اللجــان تنظـيم حلقــات عمــل يشـارك فيهــا املقــررون 

اخلاصون املعنيون بإجراءات املتابعة، والدعم التقين، ومناقشات مع الـدول األطـراف والنهـوض مبسـتوى 

تدريبيـــة وتضـــم طرائـــق تنفيـــذ توصـــيات هيئـــات املعاهـــدات الـــيت تتبعهـــا اللجـــان تنظـــيم دورات . الـــوعي

  . ما من الدول خاصة باألساتذة واحملامني واحلقوقيني، تُعرِّف بالفقه القضائي لدولة

                                                             
 ، مرجع سابق،A 5/6/ 190: مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بخصوص تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتھا،وثیقة رقم 1

 . 22 -20ص
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وبينمـا . لوحظ أن مجيع قرارات اللجان تتضمن سبل انتصاف للضحايا الذين انُتهكـت حقـوقهم - 4

ت اتفق أغلب املشاركني علـى أن موضـوع سـبل االنتصـاف والتعـويض موضـوع يف غايـة التعقيـد، اختلفـ

وقـد اعتمـدت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنسـان وجلنـة . اللجان يف النهج الذي تأخذ به إزاء هذا املوضوع

مناهضـــة التعـــذيب وجلنـــة القضـــاء علـــى التمييـــز العنصـــري ســـبل انتصـــاف حمـــددة حســـب كـــل حالـــة، 

ضاء على إال أن اللجنة املعنية بالق. وأوصت بإجراء تعديالت على القوانني، كلما كان ذلك مستصوبا

التمييـــز ضـــد املـــرأة اعتمـــدت ســـبل انتصـــاف تراعـــي خصوصـــيات الضـــحية، وتوصـــيات عامـــة يف غايـــة 

وقد أشار ممثلو اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد . التفصيل، بشأن املسائل اليت تثريها البالغات

ا ملشــاركة الدولــة الطــرف املــرأة إىل أن اللجنــة ســتنظر يف النهجــني القــائمني؛ بغيــة تعزيــز اإلجــراء، ضــمان

ولتنفيـذها قــرارات اللجنــة، والتمســت املشــورة مــن هيئــات املعاهــدات األخــرى يف هــذا الصــدد، وطلبــت 

  . إليها تقاسم جتار�ا يف التعاطي مع سبل االنتصاف

ـــد لســـبل االنتصـــاف، اتفـــق أغلـــب املشـــاركني علـــى أنـــه ينبغـــي للجـــان النظـــر يف  -5 عقَّ
ُ
نظـــرا للطـــابع امل

واتفقــوا عمومـا علـى أن عمليـات املتابعــة ُحتقـق أكـرب جنــاح . ج مماثـل ومتســق يف هـذا املضـماراعتمـاد �ـ

وتناول املشاركون أيضا مسألة املساعدة التقنية واملـوارد الـيت . عندما تكون دقيقة وموجهة توجيها سليما

وأخـــريا . تحتتاجهــا الدولـــة الطــرف مـــن أجـــل إنفــاذ ســـبل االنتصـــاف الــيت توصـــي �ـــا هيئــات املعاهـــدا

طلــب املشــاركون إىل األمانــة إعــداد ورقــة معلومــات أساســية بشــأن تقــارب إجــراءات متابعــة البالغــات 

  . الفردية وتباعدها

اقــرتح ممثلــو املنظمــات غــري احلكوميــة أن تقــوم منظومــة هيئــات املعاهــدات برمتهــا بإصــدار ونشــر  - 6

زا لفعاليتهــا ورفعــا لقــدرات املنظمــات غــري احلكوميــة قرارا�ــا بانتظــام تيســريا ملشــاركة ا�تمــع املــدين وتعزيــ

  . ووسائط اإلعالم احمللية، يف جمال متابعة تنفيذ القرارات من جانب الدولة الطرف اليت تعنيها

قــدمت األمانــة تقريــرا عــن متابعــة تنفيــذ القــرارات وعــن التحــديات ذات الصــلة، وأشــارت إىل أن  - 7

ر مــن غريهــا، نظــرا لعــدد احلقــوق واالنتهاكــات الــيت تــدخل يف بعــض اللجــان معنيــة إىل حــد كبــري أكثــ

وكررت التأكيد أن املعلومات املتعلقـة مبتابعـة تنفيـذ القـرارات تُعـد إجـراء علنيـا مـا مل . نطاق اختصاصها

  .تقرر اللجنة خالف ذلك

ولعــل مــا متــت اإلشــارة إليــه يف جانــب العالنيــة علــى أنشــطة املتابعــة يكتســي أمهيــة خاصــة لزيــادة      

فعاليــة هــذه اإلجــراءات، وهــي تصــب يف مصــلحة ضــحايا االنتهاكــات، وتفيــد يف تأكيــد مرجعيــة آراء 

منــذ  -سـاناللجـان، وحتفيـز الـدول األطـراف علـى تطبيقهـا، وهـو مـا اعتمدتـه اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلن
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، حيـــث اختـــذت رمسيـــا عـــدد مـــن القـــرارات 1994يف دور�ـــا اخلمســـني الـــيت عقـــدت يف مـــارس  -زمـــن

  :1املتعلقة بفعالية إجراءات املتابعة وعالنيتها واملتمثلة يف

  .توفري العلنية بكل الوسائل املمكنة ألنشطة املتابعة -أ

نشـطة املتابعـة، والـذي ينبغـي أن يوضـح تضمني التقارير السنوية للجنة فصال مستقال وبارزا عـن أ -ب

  .فيه للرأي العام الدول اليت تعاونت مع املقرر اخلاص مبتابعة تنفيذ اآلراء وتلك اليت مل تتعاون

  .إرسال خطابات تذكري إىل كل دولة طرف مل تقدم معلومات املتابعة -ج

ســــلط الضــــوء علــــى إصــــدار بيانــــات صــــحفية مــــرة كــــل عــــام يف أعقــــاب الــــدورة الصــــيفية للجنــــة، ت -د

  .التطورات اإلجيابية والسلبية يف أنشطة املتابعة اليت تضطلع �ا اللجنة واملقرر اخلاص

ترحـــب اللجنـــة باملعلومـــات الـــيت قـــد تـــرى منظمـــات غـــري حكوميـــة أن تقـــدمها بشـــأن التـــدابري الـــيت  -ه

  . تكون قد اختذ�ا، أو لن تتخذها دول أطراف تنفيذا آلراء اللجنة

ر اخلاص وأعضاء اللجنة القيام حسب االقتضاء بإقامة االتصاالت مع بعض احلكومـات على املقر  -و

  .والبعثات الدائمة لدى األمم املتحدة، �دف حث الدول على تنفيذ آراء اللجنة

توجيه نظر الدول األطراف يف اجتماعا�ـا الـيت تعقـدها مـرتني سـنويا، إىل تلـك الـدول الـيت ال تقـوم  -ز

جنة، وتطلب منها دعوة الدول األخرية إىل التعاون مع املقـرر اخلـاص يف تـوفري املعلومـات بتنفيذ آراء الل

  .بشأن تنفيذ اآلراء

ويتبني مما ذكر أعاله أن نظام الشكاوى الفردية ال تتوقف مهمته عند اآلراء والقرارات الصادرة      

كات احلاصلة، بل أن األمر عن األجهزة الرقابية فحسب، كصور مهمة من صور احلماية ضد االنتها 

يتعدى ذلك إىل إعمال املتابعة هلذه اآلراء والقرارات من قبل هذه األجهزة الرقابية بكل ما تستطيعه 

تراها مناسبة لتحقيق املزيد من الفعالية هلذا النظام، يف سبيل جتسيد حقوق اإلنسان على  ،من تدابري

فإ�ا ال متلك يف  -فيما عدا اإلجراءات املذكورة - أرض الواقع، على الرغم من أن اللجان الرقابية

تنفيذ مرتوك حقيقة أمرها أي صالحيات أخرى، جتعلها جترب الدول املعنية على تنفيذ آرائها، ويبقى ال

  .حلسن نية الدول املعنية، وكذا تأثري الضغط األديب

وكمثال على ذلك ميكن اإلشارة إىل أن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليت أمكنها أن تقوم بدءا      

من اعتماد  1997والدورة الثالثة والستني املنعقدة يف جويلية  1979من الدورة السابعة املنعقدة سنة 

وقد قام املقرر اخلاص . شكوى منها 223ا بشأن الشكاوى الواردة إليها، وقد أقرت حبدوث رأي 293

                                                             
1

  .502 - 501الكاشف، مرجع سابق، صعبد الرحیم محمد  
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مبمارسة مهامه اخلاصة بإجراءات املتابعة، وذلك بطلب معلومات من الدول  1991ابتداء من سنة 

وقد تسلمت اللجنة حىت بداية دور�ا . عن مجيع اآلراء اليت انتهت فيها اللجنة إىل حدوث انتهاك

رأيا، بينما مل ترد معلومات خبصوص  133معلومات بشأن  1997الثالثة والستني املنعقدة يف جويلية 

  .1بقية اآلراء

قد اعتمدت آراء �ائية بشأن ف، 2013سنة وحىت أما جلنة القضاء على التمييز العنصري، فإنه      

. حالة 13التفاقية يف شكوى، وتبني هلا وجود انتهاكات ل 29ب يتصل   األسس املوضوعية فيما

توصيات رغم عدم استنتاجها حدوث انتهاك  تسع من احلاالت قدمت اللجنة اقرتاحات أو ويف

  .2لالتفاقية

  آراء اللجان طبيقمن خالل اإلجراءات المتخذة من الدول المعنية ورد فعلها إزاء ت: ثانيا

إن األجهزة الرقابية وبعد أن تنظر يف الشكاوى املقدمة إليها وتبت فيها، تصدر آراًء خبصوصها،      

ومع ما تتخذه اللجان الرقابية من تدابري، يف سبيل رصد . وهذه اآلراء حتتاج إىل متابعة لتنفيذها

ت وخطوات يف سبيل االمتثال آلرائها، فإنه يُنتظر من الدول املعنية أن تتخذ هي األخرى إجراءا

تصحيح االنتهاكات احلاصلة، وحتقيق االنتصاف املطلوب، ويتضح ذلك من خالل الردود اليت 

  .تتلقاها اللجنة

يف دور�ا السابعة والستني،  -قد قررتاملعنية مبنع التمييز تابعة كانت اللجنة ويف سبيل هذه امل     

أن تنشئ إجراًء ملتابعة آرائها  -ة أعد�ا األمانةمعلومات أساسي عقب إجراء مناقشة استندت إىل ورقة

ويف الدورة ، حيث من جمموعات أفراد  وتوصيا�ا املعتمدة عقب دراسة البالغات الواردة من أفراد أو

اللجنة أن تضيف فقرتني جديدتني إىل نظامها الداخلي حتدد فيهما تفاصيل هذه نفسها، قررت 

ا الثامنة والستني، ُعّني السيد سيسيليانوس مقرراً معنياً مبتابعة دور� ويف 2006 /06/03 ويف. اإلجراء

ويقدم املقرر املعين مبتابعة آراء . اآلراء، تاله السيد دي غوت، اعتبارًا من الدورة الثانية والسبعني

وتتناول هذه . يلزم من تدابري إضافية اللجنة بانتظام تقريرًا إىل اللجنة، يضّمنه توصيات بشأن ما

وصيات، اليت ُترفق بالتقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة، مجيع احلاالت اليت الت

احلاالت األخرى اليت تقدم بشأ�ا اقرتاحات  ختلص فيها اللجنة إىل وجود انتهاكات لالتفاقية أو

  .3توصيات أو

                                                             
1

  .503المرجع نفسھ، ص 
2

  .166، مرجع سابق، ص(A/68/18) :مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وثیقة رقم 
3

  .166، مرجع سابق، ص(A/68/18) :مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وثیقة رقم 
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إمنا تنم يف  -بية، وأيا كان شكلهاإجيابية كانت أم سل -وهذه الردود اليت تنتظرها اللجنة الرقابية     

حقيقتها على مدى تعاون الدول األطراف املعنية مع األجهزة الرقابية، وعلى مدى وضع قرارات هذه 

األجهزة وتوصيا�ا موضع التطبيق، فضال على كون هذه الردود يف حد ذا�ا تعد تعبريا من الدول 

جهاز الرقايب املعين مبتابعة تطبيق ما اختذه من األطراف وإسباغا لنوع من املصداقية واالعرتاف لل

ومن هاهنا تتأكد أمهية هذه الردود كشكل إجرائي من أشكال متابعة تنفيذ الدولة املعنية . إجراءات

  . آلراء األجهزة الرقابية

قد اعتمدت املعنية مبنع التمييز العنصري  ، كانت اللجنة2013مارس وحىت ويف هذا الشأن فإنه      

يتصل بتسع وعشرين شكوى، وتبني هلا وجود انتهاكات   ء �ائية بشأن األسس املوضوعية فيماآرا

توصيات رغم عدم   تسع من احلاالت، قدمت اللجنة اقرتاحات أو ويف. حالة 13لالتفاقية يف 

انتهاك ب املتعلقة 13وقد كانت ردود املتابعة الواردة للحاالت . استنتاجها حدوث انتهاك لالتفاقية

 03فقط سلبية، يف حني مل يتم الرد على ) 01(إجيابية وواحدة 05ردود منها  09هي  التفاقيةا

توصيات دون استنتاج  احلاالت اليت قدمت فيها اللجنة اقرتاحات أوحاالت، أما فيما يتعلق ب

إجيابيا، ، فإنه وعلى الرغم من عدم تقدمي اللجنة لتوصيا�ا، فقد جاء الرد الوحيد حدوث انتهاكات

  .1ومل يأت أي رد سليب

و�ذا اخلصوص سنستعرض بعضا من الردود اليت تلقتها اللجان لتنفيذ آرائها، سواء أكانت هذه      

  . الردود إجيابية أو سلبية، وأثر ذلك على محاية حقوق اإلنسان

ما استجابت يف  ميكن القول أن الردود املنتظرة من الدول تكون إجيابية، إذا: الردود اإليجابية -1

حقيقتها آلراء اللجنة باختاذ تدابري تصحيحية عن انتهاكات حقوق الضحايا، متاشيا مع صور احلماية 

املرجتى إسباغها من اللجان على ضحايا االنتهاكات؛ سواء أتـعلق األمر مبا يفيد تعديال للقوانني اليت 

يا احملبوسني، أو القيام بإجراء حتقيق، أو تشكل انتهاكا أو القيام بدفع تعويض، أو اإلفراج عن الضحا

  .القيام بتوفري سبل االنتصاف الفعالة

ونظرا لتعدد صور هذه الردود الصادرة عن الدول واليت تتلقاها اللجان الرقابية، فيمكن اإلشارة      

  :2على سبيل املثال للبعض منها

 291/1988كن اإلشارة الشكوى رقم فبخصوص الردود اليت تبني قيام الدولة بتعديل قوانينها، مي -

املقدمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ضد فنلندا، وكانت اللجنة قد انتهت يف آرائها إىل أن فنلندا 

                                                             
1

  .168 -166المرجع نفسھ، ص  
2

  . وما بعدھا 505عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص
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من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، وأوصت بتصحيح  9من املادة  4انتهكت الفقرة 

دم تكرار حدوث مثل هذه االنتهاكات يف رض هلا الشاكي، وأن تكفل ععاالنتهاكات اليت ت

واستجابة آلراء اللجنة ردت الدولة املعنية مذكرة تفيد بأ�ا نقحت قانون األجانب مبوجب . املستقبل

، وهذا التعديل يكفل حتقيق مواءمة نصوص القانون 10/05/1990تعديل تشريعي أصبح نافذا يف 

  .1عهداملذكور اليت حتكم احتجاز األجانب مع أحكام ال

وخبصوص الردود عن قيام الدولة بدفع تعويض لضحايا االنتهاكات ميكن اإلشارة للشكوى  -

املقدمة للجنة املعنية حبقوق اإلنسان ضد هولندا، واليت خلصت بشأ�ا اللجنة يف  305/1988:رقم

تجاز من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، بسبب اح 9/1آرائها إىل حدوث انتهاك للمادة

. أسابيع لرفضه التعاون يف حتقيق أجري مع عمالئه 9الشاكي وهو حمامي هولندي، لفرتة تبلغ 

ردت الدولة أنه وعلى الرغم من عدم مشاركتها اللجنة فيما انتهت إليه من  15/05/1991وبتاريخ 

بدفع التعويض، ، إال أنه واحرتاما منها لقرارات اللجنة 9 من املادة 1آراء بشأن حدوث انتهاك للفقرة

  .2جيلدر على سبيل اهلبة 5000دفعت للشاكي مبلغ 

املقدمة إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري  43/2008: كما ميكن اإلشارة إىل القضية رقم      

: يف رأيها الصادر بتاريخ أوصت اللجنةضد الدامنارك، حيث  سعادة حممد آدن/ من طرف السيد

مقدم االلتماس تعويضًا كافيًا عن الضرر املعنوي الذي  هاالدولة الطرف مبنح 2010 /13/08

للرد على توصيات  2011 /02/ 25: ، وقد مت حتديد تاريخأحكام االتفاقية هانتهاكالتسببت فيه 

الدولة الطرف إىل أن تكاليف مساعدة  أشارت وقد، 2010 /12/ 13:اللجنة، حيث جاء الرد يف

قد مت دفعها ) دوالر من دوالرات الواليات املتحدة 8300(كرونة دامنركية   45000ره قانونية مببلغ قد

   .3للملتمس يف هذه القضية

، 228/1978: أما خبصوص اإلفراج عن ضحايا االنتهاكات، فيمكن اإلشارة إىل الشكوى رقم -

الشخص موضوع حيث قامت دولة اإلكوادور بالرد على آراء اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، بأن 

الشكوى كان باستمرار حتت تصرف احملاكم أثناء سري إجراءات حماكمته عن �مة القتل، وأنه قد مت 

  .4اإلفراج عنه فور صدور حكم احملكمة املختصة اليت ثبتت لديها براءته من التهم املنسوبة إليه

                                                             
1

: بخصوص الشكوى رقم A/52/40، 52عن مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، دورة. 506، صعبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق 
  .1991، تقریر اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان،291/1988

، تقریر اللجنة 305/1988: بخصوص الشكوى رقم A/46/40، 46العامة لألمم المتحدة، دورة عن مستند الجمعیة. 508المرجع نفسھ، ص 2
  .1991المعنیة بحقوق اإلنسان،

3
  .211 -210، مرجع سابق، ص (A/68/18) :مستند الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وثیقة رقم 
4

للجمعیة  45،الدورة 227/1978:وق اإلنسان بخصوص الشكوى رقم، عن مستند اللجنة المعنیة بحق عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق 
  .291، صA/45/40( ،1990( 40العامة لألمم المتحدة، الملحق 
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قى بعضا من الردود غري املرضية باستقراء الواقع جند أن من اللجان الرقابية ما تتل:الردود السلبية -2

من بعض الدول واليت ميكن وضعها يف خانة الردود السلبية جتاه ما اختذته هذه اللجان من قرارات 

وآراء، وسواء أكانت هذه الردود طعنا على آراء وقرارات اللجنة أو رفضا لتوصيات اللجنة أو غريها، 

ن لدورها، بل هو ينم عن مدى جتاوب هذه الدول مع نقص من أداء اللجايُ فإن هذا ال يعين البتة أنه 

آراء اللجان والنظر إليها بعني الرعاية واالهتمام، حىت وإن كانت الردود سلبية، ومل تنفذ الدولة هذه 

  .منها االقرارات أو بعض

وق وكمثال على هذه الردود السلبية ميكن اإلشارة إىل رد اسرتاليا على أراء اللجنة املعنية حبق     

، حيث أشارت اسرتاليا إىل أ�ا ال تقبل آراء اللجنة 560/1993اإلنسان خبصوص الشكوى رقم 

بأن اعتقال الشاكي هو اعتقال تعسفي، وأن احلكومة مل تأت مبربرات كافية لتربير هذا : القائلة

، حيث أ�ا فسرت 1من العهد 9/4االعتقال، ولذلك فإ�ا تعرتض على تفسري اللجنة للمادة 

بأنه يعين القانونية مبوجب القانون الدويل، وأ�ا ترى أن هذا املصطلح يشري إىل " القانونية" صطلحم

  .2القانون احمللي فقط

إىل ) روبريتو زياليا بالنكو( املقدمة من  328/1988كما ميكن اإلشارة إىل الشكوى رقم       

من  9/1نة إىل وجود انتهاك للمادة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان ضد نيكارغوا، حيث انتهت اللج

، وذلك كون الضحية تعرض لالحتجاز التعسفي بسبب 3العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

 14من املادة ) و( 3أرائه املعارضة آلراء احلكومة، كما انتهت اللجنة أيضا إىل وجود انتهاك للفقرة 

كما خلصت اللجنة ...وذلك ألن الدولة مل توفر للضحية ضمانات احملاكمة العادلة. 4من العهد

، بسبب التعذيب وسوء املعاملة اللذين تعرض 5من العهد 10و 7أيضا إىل وجود انتهاك للمادتني 

ويف ردها على آراء اللجنة خبصوص هذه الشكوى، ذكرت الدولة أن الوقائع املستند . هلما الضحية

الشكوى تُعزى إىل احلكومة السابقة، ونظرا النقضاء سنني عديدة على األحداث موضع  إليها يف

                                                             
لكل شخص ُحرم من حریتھ بالتوقیف أو االعتقال حق الرجوع إلى " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ  9/4تنص المادة  1

  ".لمحكمة دون إبطاء في قانونیة اعتقالھ، وتأمر باإلفراج عنھ إذا كان االعتقال غیر قانونيمحكمة، لكي تفصل ھذه ا
، تقریر اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، الوثائق الرسمیة للجمعیة 560/1982:عن البالغ رقم.512عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2

  .110المجلد األول، صA/52/40(، ،1997(40، الملحق 52العامة، الدورة 
3

وال یجوز توقیف . لكل فرد الحق في الحریة وفي األمان على شخصھ" من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ  9/1تنص المادة  
  ".وال یجوز حرمان أحد من حریتھ إال ألسباب ینص علیھا القانون وطبقا لإلجراء المقرر فیھ. أحد أو اعتقالھ تعسفا

لكل متھم  بجریمة أن یتمتع أثناء النظر في قضیاه وعلى قدم " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ ) و( 14/3نص المادة ت 4
  ".أن یزود بترجمان إذا كان ال یفھم أو ال یتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة:..المساواة التامة بالضمانات الدنیا التالیة

ال یجوز إخضاع أحد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة " من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أنھ  7تنص المادة  5
من العھد فتنص  10أما المادة ". أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجھ الخصوص، ال یجوز إجراء أي تجربة طبیة أو علمیة على أحد دون رضاه الحر

  ...".یعامل جمیع المحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة، تحترم الكرامة األصیلة في الشخص اإلنساني:" نھعلى أ
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النظر، فإنه يكون من املستحيل يف الوقت احلايل التحقيق فيها على وجه كامل، ومع ذلك فإن الدولة 

  .1عرضت منح تعويض للشاكي

بية يف متابعتها ملدى تطبيق وعلى العموم فإن هلذه اإلجراءات املنتهجة من قبل اللجان الرقا     

آرائها وقرارا�ا أثرها الكبري على محاية حقوق اإلنسان، خصوصا وأن هذه اإلجراءات تكون علنية مما 

جيعل جتاوب الدول األطراف معها أكثر جدية، إبعادا لنفسها عن أي إحراج، ال أمام اللجنة الرقابية 

الردود اليت الحظناها تصب يف هذا االجتاه، وكل  فحسب، وإمنا أمام غريها من الدول األخرى، ولعل

  . هذا إمنا يعود أثره لصاحل حقوق اإلنسان وهو املرجتى

  :المبحث الثاني

  فعالية نظام الشكاوى على مستوى االتفاقيات والمواثيق اإلقليمية

الل لقد الحظنا أن هناك تطورا كبريا قد مس حقوق اإلنسان على املستوى الدويل، ال من خ     

حتديد احلقوق واحلريات فحسب، وإمنا بوضع الضمانات ، وإضفاء وسائل احلماية وآليا�ا املختلفة 

وعلى أصعدة كثرية، مؤسسية وغري مؤسسية، تعاهدية وغري تعاهدية، خصوصا مع تنامي دور الفرد 

قابية بتقدمي شكواه وتطوره يف القانون الدويل، وما مت منحه له من حق يف االلتجاء املباشر لألجهزة الر 

 . عن أي خرق أو انتهاكات حلقوقه، املكفولة له مبوجب االتفاقيات املختلفة حلقوق اإلنسان

ولئن كان نظام الشكاوى يعد اخلطوة املتقدمة كآلية من آليات التطبيق الدويل حلماية حقوق      

اإلنسان املربمة يف إطار األمم  اإلنسان بصفة عامة، وعلى مستوى االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق

املتحدة بصفة خاصة، كنظام شبه قضائي يشكل دعامة يف سبيل تقرير مسؤولية الدول املشتكي 

ضدها، وإصالح أي خرق أو انتهاك حلقوق اإلنسان أو إزالته، وصوال إىل تعويض الضحايا عما 

يف حث الدول على وضع ما حلقهم من ضرر، وهو ما يشكل من ناحية أخرى أثره كخطوة استباقية 

يلزم من ضمانات وطنية دستورية وغري دستورية، جتنبا ألي نزاعات قد تثور بينها وبني األفراد، فإن 

على مستوى األنظمة اإلقليمية حلقوق اإلنسان ال يقتصر على العمل  -نظام الشكاوى -هذا النظام 

جود حماكم خاصة حبقوق اإلنسان،  شبه القضائي فحسب، وإمنا تدعم بآليات قضائية، من خالل و 

  .كاحملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، واحملكمتني األمريكية واإلفريقية املتعلقتني بذات املوضوع

                                                             
تقریر اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، الوثائق الرسمیة للجمعیة  328/1988:عن البالغ رقم. 513عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 1

  .108المجلد األول، صA/52/40(، ،1997(40، الملحق 52العامة، الدورة 
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 -كما سبق وأن الحظنا  - وكون نظام الشكاوى يف االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية حلقوق اإلنسان     

القضائية، كما هو الشأن مع االتفاقيات املربمة على  مل تقتصر مهمة الرقابة على تطبيقه لألجهزة شبه

مستوى األمم املتحدة، وإمنا تعدته إىل األجهزة القضائية ممثلة يف احملاكم املنشأة طبقا ملنصوص كل 

اتفاقية أو ميثاق، فإنه وبناء على ما مت التعرض له يف الفصول السابقة، فسنقسم هذا املبحث الذي 

م الشكاوى على مستوى االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية إىل مطلبني، خنصص نتناول فيه فعالية نظا

، على أن نتعرض )اللجان( املطلب األول لفعالية نظام الشكاوى الذي تقوم به األجهزة شبه القضائية

  ) .احملاكم(يف املطلب الثاين للدور الذي تؤديه األجهزة القضائية

  مستوى األجهزة شبه القضائية تقييم نظام الشكاوى على:المطلب األول

لقد سبق وأن تطرقنا أثناء احلديث عن األجهزة الرقابية املنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى، بأن      

االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية حلقوق اإلنسان، قد تضمنت نوعني من هذه األجهزة، أجهزة قضائية 

سنتطرق إىل مدى فعاليته يف املطلب الثاين، وأخرى  ممثلة يف احملاكم تؤدي دورا قضائيا صرفا، والذي

واليت تؤدي دورا شبيها مبا هو عليه األمر مع االتفاقيات املربمة يف إطار األمم ) اللجان(شبه قضائية 

  .املتحدة، والذي هو مدار حديثنا يف هذا املطلب

ولتتبع مدى فعالية دور هذه األجهزة، سنقوم بالتطرق لذلك يف ثالثة فروع، نتناول يف الفرع      

األول نظام الشكاوى من خالل اللجان األوربية حلقوق اإلنسان، أما الفرع الثاين فسنخصصه للجنة 

اإلفريقية حلقوق  األمريكية حلقوق اإلنسان، على أن نتناول يف الفرع الثالث الشكاوى يف إطار اللجنة

  .1اإلنسان والشعوب

  تقييم اللجان األوربية لحقوق اإلنسان في إعمالها نظام الشكاوى:الفرع األول

لقد مت إعمال نظام الشكاوى يف النظام األوريب من زمن طويل بدءا باالتفاقية األوربية حلقوق      

2اإلنسان
اليت نصت على هكذا إجراء، سواء من خالل جهازها القضائي، ممثال يف احملكمة األوربية  

كما . حلقوق اإلنسان، أو من خالل اجلهاز شبه القضائي املتمثل يف اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان

                                                             
1

ق العربي للتذكیر  فإن لجنة حقوق اإلنسان العربیة كآلیة رقابیة على المیثاق العربي لحقوق اإلنسان، غیر مخولة بالنظر في الشكاوى، كون المیثا 
جاد آلیات تتجاوز آلیة تقدیم التقاریر، وصوال إلى لم ینص البتة على ھكذا إجراء، رغم أن ھناك محاوالت عدیدة، كان األمل معقودا علیھا في إی

  ..تكوین محكمة عربیة 
2

عاما، إال أنھا قد تطورت بشكل الفت لالنتباه وال تزال تتطور، ال من خالل  60مع أن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان قد صدرت منذ أكثر من  
نسان فحسب، بل أیضا من خالل تبنیھا لعدة بروتوكوالت تھدف إلى تقویة آلیات الرقابة االجتھاد القانوني للجنة والمحكمة األوربیتین لحقوق اإل

لتتواءم مع  التي أنشأتھا االتفاقیة، حتى تستمر في تقدیم حمایة فعالة لألفراد، خصوصا بعد إلغاء اللجنة تماما، وبقاء المحكمة كجھاز قضائي وحید،
سان في نظر قضیتھ في مدة معقولة، خصوصا بعد أن مكن البروتوكول الحادي عشر المحكمة  من النصوص الھامة لالتفاقیة، أال وھو حق اإلن

ائیة الحق في تلقي شكاوى األفراد من دون الحاجة لموافقة مبدئیة من الدول األطراف، متجاوزة بذلك  العیب الجوھري المتمثل في القیود اإلجر
  *. الرقابة والحمایةالقضائیة والذي طالما أثر في فعالیة إجراءات 
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لرقابة نصت اتفاقيات أوربية أخرى متعلقة حبقوق اإلنسان على أجهزة شبه قضائية، أُوِكل هلا مهمة ا

واليت يقتصر دورها على  1على تطبيق أحكامها، ومنها تلقي الشكاوى،كاللجنة األوربية ملنع التعذيب

، واللجنة األوربية للحقوق ...القيام بزيارات الدول لالطالع على أماكن االحتجاز والسجون

ليت أوكلت هلا مهمة إعمال االجتماعية وجلنة اخلرباء املستقلني للرقابة على امليثاق االجتماعي األوريب ا

على تكوين هذه  - وبعد أن تعرفنا يف املبحث الثاين من الفصل الثاين... نظام الشكاوى، وغريها

األجهزة شبه القضائية ومهامها، فسنتعرض يف هذا الفرع إىل تقييم هذه األجهزة يف إعماهلا لنظام 

لجنة األوربية حلقوق اإلنسان، على الشكاوى، حيث نتناول ذلك يف نقطتني خنصص النقطة األوىل ل

  .     أن نتعرض يف النقطة الثانية للجنة األوربية للحقوق االجتماعية وجلنة اخلرباء املستقلني

  دور اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان :أوال

ي على الرغم من أن اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان قد مت إلغاؤها متاما مبوجب الربوتوكول احلاد     

عشر امللحق باالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، وبقاء احملكمة األوربية كجهاز وآلية وحيدة أنيط �ا 

القيام بالرقابة على تطبيق االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، إال أنه وخالل الفرتة اليت كانت اللجنة 

يف الرقابة على تنفيذ أحكام  قد أدت دورا مرموقا وفاعال 1998تعمل فيها، أي يف مرحلة ما قبل 

االتفاقية األوربية، مقارنة بالكثري من األجهزة شبه القضائية، سواء على مستوى االتفاقيات املربمة يف 

ال من حيث السبق الزمين . إطار األمم املتحدة، أو على مستوى االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية حىت

قد سبقت اإلشارة  - ربائها وما أنيط �ا من مهامهلا فحسب، ولكن من خالل تكوينها وميزات خ

وما أدته من أدوار يف سبيل حتقيق االنتصاف املطلوب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  - إليها

  .املنصوص عليها يف االتفاقية األوربية أو يف أحد بروتوكوال�ا

ُحتسب هلذه اللجنة يف  امزاي ما ميكن إبرازه هنا من: مزايا اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان -1

  :ما يلينذكر إعماهلا لنظام الشكاوى 

شكاوى الدول  -أنه قد أوكل هلا من زمن بعيد مهمة القيام بإجراءات الشكاوى بنوعيها  - أ

على حد سواء، حيث مل يكن معهودا أن ُميكَّن الفرد مباشرة من االلتجاء إىل  -وشكاوى األفراد

                                                             
1

لعقوبة من األھمیة بمكان اإلشارة إلى أن اللجنة األوربیة لمنع التعذیب، التي أنشئت بموجب االتفاقیة األوربیة لمنع التعذیب والمعاملة أو ا 
ن التعذیب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانیة أو المھینة ، ترتكز مھمتھا في القیام بقصد تدعیم حمایة األشخاص م. 1987الالإنسانیة أو المھینة لسنة 

ة بزیارات لألماكن التي یتواجد بھا ھؤالء األشخاص؛ بغیة الوقوف واالطالع على أحوال المسجونین والمحتجزین، والتأكد من معاملتھم معامل
والجدیر باإلشارة ھنا أن اللجنة غیر ملزمة بإعالم الدولة المزارة . وربیة األطراف في االتفاقیةإنسانیة خالیة من التعذیب، طبقا اللتزامات الدول األ

وبھذا الخصوص یحق للجنة . بموعد الزیارة، حیث یكفي إخطار الدولة إخطارا عاما بالزیارة، ویبقى من حق اللجنة أن تقوم بھذه الزیارة فجائیا
وتضع اللجنة تقریرا عقب كل زیارة تبرز فیھ الحقائق التي ... ص المسجونین والمحتجزین في جلسة خاصةأثناء زیارتھا أن تطلب مقابلة األشخا

للدولة الحظتھا أثناء زیارتھا، وللجنة الحق في التشاور مع الدولة المعنیة؛ بغیة تحسین أوضاع األشخاص مسلوبي الحریة، على أن تنقل تقریرھا 
  .123 -121ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص* **. *المعنیة بما تراه من توصیات
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له، وهو سبٌق ُحيسب للجنة األوربية حلقوق اإلنسان مقارنة  جهاز يتوقع منه حتقيق االنتصاف

  .باالتفاقيات واملواثيق الدولية األخرى

وال شك أن الشكاوى الفردية تعد حجر الزاوية يف النظام الذي أوجدته االتفاقية األوربية حلقوق      

 األخرى يف مسألة محايةاإلنسان، واليت تعترب خطوة رائدة تفوقت �ا حىت على التنظيمات الدولية 

  .1حقوق اإلنسان، رغم ما أحيط �ا من شروط وقيود جيب توافرها ابتداء

عالجها للقضايا اليت طرحت أمامها باحرتافية وحيادية تامة، وقد مارست اللجنة واقعيا رقابتها  -ب

ية بفعالية، حيث كانت هلا مواقف حامسة، اختذت من خالهلا إجراءات فعالة وملموسة، وجبد

  .وإنصاف للتسوية اليت تقوم �ا

املغريب اجلنسية، والذي كان يعمل ضابطا " حممد ميكران" ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة لقضية      

ملك املغرب، "احلسن الثاين" أخرى بتدبريه ملؤامرة قتل امللك بالسالح اجلوي املغريب، وا�م مع جمموعة

من  1972سنة " حممد ميكران" ا فشلت املؤامرة هربوإسقاط حكومته وقلب نظام احلكم، وعندم

املغرب إىل جبل طارق، وهناك طلب اللجوء السياسي إىل اململكة املتحدة، فطلبت حكومة املغرب 

فقامت اململكة املتحدة بتسليمه إىل املغرب، ومل متنحه حق اللجوء السياسي، وبعد . تسليمه إليها

م بعد حماكمة عسكرية، ونفذ حكم اإلعدام عليه رميا بالرصاص عودته إىل املغرب ُحكم عليه باإلعدا

" قوق اإلنسان باسم كانت قد قدمت شكوى إىل اللجنة األوربية حل  1972ويف سنة . 1975يف 

من زوجته وطفليه، وادعت فيها الزوجة أن تسليم زوجها يعد انتهاكا للمادة الثالثة من "حممد ميكران

، حيث أن زوجها ُأخضع ملعاملة وعقوبة الإنسانية وحاطة بالكرامة 2نساناالتفاقية األوربية حلقوق اإل

بعد عودته للمغرب، وال سيما أن اململكة املتحدة كانت تعلم أنه سيرتتب على إعادته، حماكمته 

لت الشكوى، وحلت وقد قب. حماكمة عسكرية من أجل جرمية سياسية عقوبتها يف املغرب اإلعدام

  .3بأن دفعت اململكة املتحدة تعويضا كبريا و�ائيا، "سوية الوديةالت"املشكلة عن طريق

كانت اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان مبثابة الوسيط يف تقدمي شكاوى األفراد، حيث ال ميكن   -ج

لألفراد االلتجاء املباشر إىل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان إال عن طريق اللجنة األوربية، ووفقا 

  .لشروط معينة

ويف هذا الشأن فإن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان هي املخولة بالفصل يف القضايا اليت مل      

تستطع اللجنة الوصول فيها إىل تسوية، حيث يتم حتويل القضايا إىل احملكمة بواسطة اللجنة أو دولة 
                                                             

1
  .108ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
2

  ".ال یجوز إخضاع أي إنسان للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة المھینة للكرامة:" من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان على أنھ 3تنص المادة  
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  .110 -109سابق، صھبة عبد العزیز المدور، مرجع 
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مباشرة، وإمنا هذا احلق  مبعىن أنه مل يكن للفرد احلق يف إحالة الشكوى إىل احملكمة األوربية . 1عضو

من االتفاقية األوربية  44كما أن املادة . كان مقصورا على اللجنة، أو أي دولة من الدول املعنية

حلقوق اإلنسان تشري على أنه ال جيوز لغري اللجنة والدول األطراف يف االتفاقية احلضور أمام احملكمة، 

حلكومية وجمموعات األفراد من اإلجراءات أمام وهو نص صريح يف استبعاد األفراد واملنظمات غري ا

من هذه االتفاقية اليت ورد فيها من أنه ال حيق اللجوء إىل احملكمة  48وهذا ما أكدته املادة . 2احملكمة

إال للجنة وللدولة الطرف اليت يكون الضحية من رعاياها، أو تلك اليت جلأت إىل اللجنة والدولة 

  .3الطرف املعنية

ويف هذا الصدد وتأكيدا على أداء اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان لدور الوسيط بني الفرد      

واحملكمة، فقد كانت اللجنة تقوم بإخطار األفراد بأن قضاياهم أحيلت إىل احملكمة األوربية حلقوق 

ول التقرير، اإلنسان، وتضع تقريرها حتت تصرفهم، كما تدعوهم إىل املشاركة معها يف املالحظات ح

فالفرد مل يكن له حق املشاركة يف شرح قضيته أمام احملكمة بصورة مباشرة، وإمنا من خالل اللجنة 

  .4وحتت رقابتها

إسهامها يف تطوير نظام محاية حقوق اإلنسان، ال على مستوى القارة األوربية فحسب، وإمنا  - د

لألفراد بتقدمي شكاوى وطعون أمام جهة  فالسماح. امتد أثرها إىل بقية األنظمة اإلقليمية األخرى

رقابية دولية ميثل يف حد ذاته تطويرا أحدثته االتفاقية على املركز الدويل للفرد يف القانون الدويل، رغم 

  .5تقييد هذا احلق وجعله معلقا باعرتاف الدولة باختصاص اللجنة يف قبول هكذا طعون

 8فيما عاجلته من قضايا خبصوص توسيع نطاق املادة  ومن أمثلة هذا التطوير أيضا دور اللجنة     

لكل إنسان حق احرتام حياته اخلاصة :" من االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان اليت تنص على أنه

  ..." .والعائلية ومسكنه ومراسالته

، حيث كان الشاكي مالكا جلناح يف مدرج )Arrondelle(وقد مت ذلك إثر طرح قضية أروندال     

، وجبانب طريق سيار من اإلضرار "Gat wick""غات ويك"قالع واهلبوط يف املطار اللنديناإل

الصويت الذي ميس يف الوقت نفسه احرتام احلياة اخلاصة واحرتام املمتلكات، كما يساهم هذا اإلضرار 

ثارة من وقد قبلت اللجنة آنذاك ضمنيا بأن التظلمات امل. يف ختفيض القيمة التجارية للجناح املعين

                                                             
  .112ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 1
  .396عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص 2
3

ریاض العجالني، تطور إجراءات النظر في الطلبات الفردیة أمام المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة  
  ..169، ص 2012الثاني العدد  - 28المجلد  -والثقافیة

4
  .396عبد الرحیم محمد الكاشف، مرجع سابق، ص: عزت سعد البرعي، حمایة حقوق اإلنسان في ظل التنظیم الدولي اإلقلیمي، نقال عن 
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من الربتوكول األول  1املتعلقة باحلياة اخلاصة، واملادة  8قبل الشاكي ختضع على اخلصوص للمادة 

غري أن االنتظار كان لسنوات حىت يعرتف القضاء رمسيا بأن احلق يف بيئة . 1املتعلق باحرتام املمتلكات

وتوالت بعدها مثل هذه . عالهاملذكورة أ 8جيدة خيضع ملفهوم احلياة اخلاصة املندرجة ضمن املادة 

القضايا، اليت سامهت يف هذا التطور، منها ما مت التطرق إليه من أن مشكلة اإلضرار الصويت الناجم 

. واملتعلق ببعض ملكيات الواقعة جبانب املدارج"  Heathrow " "هاثرو" عن استغالل املطار اللندين

 شك أن يؤثر على الراحة اجلسدية للفرد، حيث أكدت اللجنة أن اإلضرار الصويت ميكن دون أدىن

وميكن كذلك حرمان الفرد من االنتفاع مبتعة بيته، ويف نفس السياق . وعندئذ املساس حبياته اخلاصة

أكدت بأن اإلضرار الصويت ميكن أن يؤثر على قيمة امللكية العقارية؛ حبيث جتعل العقار غري القابل 

  .  2وهو الرأي الذي سايرته احملكمة األوربية. لملكيةللبيع نوعا من أنواع النزع اجلزئي ل

الرغم من املزايا اهلامة اليت ب: المآخذ ونقاط الضعف في عمل اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان -2

حتسب لصاحل اللجنة األوربية واليت شكلت إسهاما كبريا وفاعال يف إرساء دعائم احلماية الالزمة 

العوائق ناحية أخرى قد اعتورها نوع من الضعف، وشابتها بعض  حلقوق اإلنسان، إال أ�ا من

  :نذكر منها والصعاب

قلة اللجوء إىل اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان يف السنني األوىل إلنشائها، نتاج ربط هذا احلق  - أ

بشرط اعرتاف الدولة املتعاقدة املشكو ضدها باختصاص اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان يف تلقي 

خلصوص فإنه و�ذا ا. الشكاوى الفردية، حيث ُعدَّ جلوء الفرد منحة من الدولة يتوقف على رضاها

. 3دولة فقط قد اعرتفت باختصاص اللجنة يف نظر الشكاوى الفردية 13كانت   1978وإىل غاية 

وهو ما يعين أن مسألة اللجوء إىل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان من عدمه كانت أمرا جوازيا خالل 

  .19984هذه املرحلة السابقة على عام 

عاما كان هناك شبه جتاهل لالتفاقية األوربية حلقوق  30تقارب ومن الناحية العملية وخالل مدة      

اإلنسان وأجهز�ا، سواء من ناحية ضحايا االنتهاكات أو من احملامني، حيث أن عدد الطلبات 

طلبا سنويا، إال أنه ويف بداية الثمانينيات من القرن املاضي  800الفردية املقدمة للجنة مل تتجاوز 

  404إذ ازداد عدد الطلبات الفردية املقدمة للجنة األوربية حلقوق اإلنسان من . انقلب الوضع جوهريا

                                                             
1
 Article 1 du  protocole additionnel n= 01 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales:" Toutes personne physique ou morale a droit au respect de ses biens .Nul ne peut être 
prive de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 
généraux du droit internationale…  "  
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 1487منها  2672كما بلغ عدد الشكاوى الفردية قيد النظر . 1993عام  2037إىل  1982سنة 

وقد قدرت املدة الزمنية للفصل النهائي يف الشكاوى . مل تنظر فيها اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان

  .1سنوات، وهو األمر نفسه مع احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان آنذاك 05دة الفردية مب

وقد أدى هذا التزايد الكبري يف عدد القضايا املقدمة للجنة إىل التأخر يف الفصل يف هذه القضايا،     

ومن مثة إضعاف أحد املفاهيم األساسية لالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، وهو حق األفراد يف 

لتقاضي أمام احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان كخطوة تالية لعمل اللجنة، واحلصول على تعويض ا

  .2منصف

كثرة االشرتاطات الشكلية اليت تعد مبثابة القيود املوضوعة أمام األفراد منتهكي احلقوق يف التقدم   -ب

شاكني وغريها من بشكواهم، كاستنفاذ طرق الطعن الداخلية، والتوقيع على الشكوى من طرف ال

شروط، وهو أمر من شأنه أن حيد بشكل أو بآخر من فعالية نظام الشكاوى وجيعله قليل اجلدوى يف 

  .حتقيق املرجتى من هذا النظام

فإن الغالبية العظمى من الشكاوى املقدمة، اليت وصل بعضها إىل  ،وكنتيجة هلذه القيود والشروط     

  .    3علنت اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان عن عدم قبوهلا هلابضعة آالف من الشكاوى، كانت قد أ

مع اإلشارة إىل أن اللجنة هنا ال تعد بديال عن األجهزة الداخلية للدول األطراف، حيث كان      

هلذه األخرية حرية اختيار اإلجراء الذي تراه مناسبا يف ا�االت اليت نظمتها االتفاقية، فيقتصر دور 

بة على االتفاقية بصورة عامة ومنها دور اللجنة على مراقبة مدى مالءمة هذا اإلجراء أجهزة الرقا

إن أسلوب :" بقوهلا Handy Side  1978وهذا ما أكدته احملكمة يف قضية. ملتطلبات االتفاقية

احلماية املقررة يف االتفاقية يكتسب صفة احتياطية يف عالقته مع األنظمة الداخلية لتعزيز وكفالة 

ففي املقام األول أقرت االتفاقية للدول املتعاقدة مهمة كفالة التمتع باحلقوق . حقوق اإلنسان

ا التمتع، لكنها ال تقوم بذلك إال بشأن واحلريات الواردة فيها، وتعمل أجهزة االتفاقية على تأمني هذ

  .4"املسائل حمل اخلالف وبالطريق القضائي بعد استنفاذ طرق الرجوع الداخلية

طول اإلجراءات وتعقيدها، إذ قد يستغرق النظر يف الشكوى املقدمة أو الطعن أمام هذه  -ج

مامها ودراسته وبذل اجلهود األجهزة سنوات عدة، منذ أن تبدأ اللجنة يف التعرض للموضوع املطروح أ

وعند فشلها تضع تقريرا يرسل للجنة الوزراء ليعرض بعد ذلك على . للتوصل لتسوية ودية بشأنه
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  .170ریاض العجالني، مرجع سابق، ص  
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احملكمة، لتبدأ هذه األخرية يف فحص الطعن والتحقق منه، مع ما يستلزم ذلك من وقت، خصوصا 

اذ طرق التقاضي الداخلية بالنظر إىل الشروط املوضوعة اليت تسبق كل هذه اإلجراءات، كاستنف

  .1وهو إجراء يؤثر بال شك على فعالية إجراءات الرقابة واحلماية املطلوبتني. وغريها

ولعل ما متت اإلشارة إليه يف النقطة األوىل أعاله يؤكد هذه احلقيقة، من كون أن عدد الشكاوى      

مل تنظر  1487شكوى منها  2672ما يساوي  1993و 1982 الفردية قيد النظر قد بلغ بني سنيت

وقدرت املدة الزمنية للفصل النهائي يف الشكاوى الفردية . فيها اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان إطالقا

  .سنوات كاملة 05مبدة 

يبدو من نظام اللجنة وسلطا�ا، أ�ا أقرب إىل جلان التحقيق، وجلان التوفيق، وليست جهة  - د

أي أن . ، مبا حيمله من معىن قضائي، يكون فيه حكم بات2ملطروحتسوية إلزامية ملوضوع النزاع ا

القرارات النهائية املتخذة من اهليئات املعنية يف إطار هذه اإلجراءات ال متلك قوة اإللزام جتاه الدول 

  . 3وليس هلا سلطة حكم صادر

أنه كثريا ما تؤثر االعتبارات السياسية والدبلوماسية : و�ذا اخلصوص يرى الدكتور إبراهيم العناين     

شكوى من بداية عمل  12يف تقدمي الشكاوى، ويدلل على ذلك بقلة شكاوى الدول اليت مل تتعدى 

  .4، قبلت منها اللجنة تسع شكاوى فقط1973اللجنة وإىل أخر سنة 

ير حق األفراد يف االلتجاء إىل اللجنة، فهو نوع من العملية شبه القضائية املتاحة أما عن تقر      

لألفراد مباشرة يف مقاضاة الدول، ومع ذلك فإنه يبقى مشكوكا ما إذا كان حق الفرد يف االلتماس إىل 

انونية، اللجنة يقوي كثريا احلجة القائلة بأن األفراد جيب أن يعتربوا مزودين بقدر من الشخصية الق

ذلك أن وظيفة اللجنة هي بصفة أساسية وظيفة توثيق، ولذلك فإنه حىت إذا قبلت ادعاءات 

امللتمس، فإن أقصى ما تستطيع أن تفعله هو أن تضمن حبثها يف تقرير ترفعه إىل جلنة وزراء جملس 

مطلقة للجنة أو الدولة  ، مشفوعا باقرتاحا�ا إىل الدولة املعنية واللجنة الوزارية، وأنه مرتوك بصفة5أوربا

                                                             
  .47بضري محمد ، مرجع سابق ، ص 1
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: اإلنسان، وھي تختص بنوعین من السلطات تعد لجنة الوزراء الجھاز التنفیذي والرقابي التي تضمن احترام أحكام االتفاقیة األوربیة لحقوق 
  :سلطة الفرار وسلطة مراقبة تنفیذ األحكام، وتتوقف سلطة القرار للجنة الوزاریة على عدة شروط

وأعدت بشأنھ تقریرا . أن یكون الموضوع قد غرض على اللجنة األوربیة لحقوق اإلنسان، سواء بواسطة دولة طرف أو بطعن من أحد األفراد -
  .إلى لجنة الوزراء أحالتھ

  .قیام اللجنة األوربیة لحقوق اإلنسان باتخاذ قرار تثبت فیھ وقوع المخالفة ألحكام االتفاقیة -
  .أشھر التالیة إلحالة التقریر، دون عرض الموضوع على المحكمة 03انقضاء مدة  -
  .لسابق خالل األجل الذي تحدده لجنة الوزراءامتناع الدولة الطرف ذات الشأن عن اتخاذ التدابیر التي تترتب على القرار ا -

كما أن دور لجنة الوزراء كجھاز سیاسي كثیرا ما یتأثر باالعتبارات السیاسیة غیر الموضوعیة، التي تؤثر في توجیھات قرارات اللجنة      
  .121 -120ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص: تقال عن.وتوصیاتھا، وھو ما قد یُضعف دورھا في رقابة احترام أحكام االتفاقیة
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صاحبة الشأن يف أن حيال املوضوع على احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، فلم يكن مسموحا بأن 

  .1يبادر الفرد يف التقدم بإجراءات التقاضي أمام احملكمة

ء ولعل إجياد احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان كآلية وحيدة لالتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان وإلغا 

يُغين عن الدور  1998اللجنة األوربية، مبقتضى الربوتوكول احلادي عشر الذي دخل حيز النفاذ سنة 

  .الذي كانت تؤديه هذه اللجنة

  دور اللجنة األوربية للحقوق االجتماعية ولجنة الخبراء المستقلين : ثانيا

قوق اقتصادية واجتماعية ابتداء ميكن القول أن امليثاق االجتماعي األوريب مبا تضمنه من ح     

وثقافية، والذي تولدت عنه كل من جلنة احلقوق االجتماعية وجلنة اخلرباء، كأجهزة للرقابة على تطبيق 

أحكامه، إمنا جاء مكمال ومدعما للحماية املقررة يف االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان اليت ركزت 

  .على احلقوق املدنية والسياسية

و ذلك التطور امللفت لالنتباه الذي مس امليثاق االجتماعي األوريب، حيث تدعم وما ُيالحظ ه     

بنظام الشكاوى كآلية جديدة  للرقابة على تطبيق أحكامه، وهي من امليزات االجيابية اليت من شأ�ا 

إحداث الفعالية املطلوبة يف سبيل تدعيم آليات الرقابة على مستوى النظام األوريب ككل، خصوصا 

كاالحتادات الدولية للعمل وأرباب العمل والكونفدرالية األوربية : ه قد منح املنظمات غري احلكوميةوأن

  .2للنقابات العمالية حق تقدمي الشكاوى

لكن وعلى الرغم من هذا التطور إال أن ما يؤخذ على آليات الرقابة يف امليثاق االجتماعي      

  :األوريب

جلماعية وغياب شكاوى األفراد، خاصة وأن الشكاوى الفردية تعد اقتصارها على نظام الشكاوى ا -

من اإلجراءات املهمة اليت أثبت جناعتها، يف سبيل حتقيق سبل االنتصاف املطلوبة لألفراد منتهكي 

وال شك من أن االقتصار على الشكاوى . احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيات حقوق اإلنسان

لشكاوى الفردية غري كاف، ومن شأنه أن حيد بشكل أو بآخر من اجلماعية وحدها دون األخذ با

  .الفعالية املرجتاة يف سبيل التطبيق اجليد ألحكام امليثاق 

                                                                                                                                                                                              
قة أن لجنة الوزراء تقوم بدور شبھ قضائي أیضا، حیث أنھ وفي حالة إذا لم تعرض القضیة محل الشكوى المنظورة من اللجنة األوربیة والحقی    

أشھر من تاریخ استالم لجنة الوزراء لتقریر اللجنة األوربیة، فإن على لجنة الوزراء أن تقرر ما إذا كان ھناك خرق  03لحقوق اإلنسان في مدة 
 لمضامین االتفاقیة، وھذا یعتبر إجراء شبھ قضائي، تقوم بھ ھیئة سیاسیة، غیر أنھ من الناحیة العملیة، فإن لجنة الوزراء تعمل أو تتخذ أن ال

  *.قراراتھا على أساس آراء وتوصیات لجنة حقوق اإلنسان األوربیة المتعلقة بھذا الشأن
  .  40، ص2005/2006جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  -لیة الحقوقمحي الدین محمد، ملخص محاضرات في حقوق اإلنسان، ك* 

1
  .109 -108ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
2

  .106مبروك جنیدي، مرجع سابق، ص 
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قلة االلتجاء إىل هيئات امليثاق املذكورة أعاله من طرف الدول املعنية، وهو ما يشكل حتد آخر  -

يل الفعال على أحكام امليثاق، وجتسيد حول مدى قدرة نظام الشكاوى اجلماعية كآلية للتطبيق الدو 

  .احلقوق الواردة به

وما يبني قلة االلتجاء هلذا اإلجراء بشكل واضح ما مت تقدميه ومعاجلته من شكاوى أمام هيئات      

أي خالل أربع سنوات ونصف من نفاذ  2004فقد بلغ عدد الشكاوى املقدمة حىت عام . امليثاق

  . دولة طرف يف الربوتوكول 13دول من جمموع  08ت ضد شكوى فقط، قدم 23الربوتوكول 

صالحية اجلنود إلنشاء  استخدام األطفال،:هيأما املسائل اليت انصبَّت حوهلا الشكاوى املقدمة ف    

نقابات واحتادات، التمييز ضد بعض األدالء السياحيني، بعض أمناط العمل اجلربي وشروط العمل 

ولإلشارة فإن اللجنة األوربية للحقوق . واالستخدام والتمييز يف جمال املعونات الطبية واالجتماعية

أما الشكاوى الباقية اليت . ىاالجتماعية قد أعلنت عدم مقبولية شكوى واحدة من هذه الشكاو 

فردت اللجنة أربعا منها بسبب عدم وجود انتهاك، وقضت . شكوى 22أعلنت قبوهلا والبالغ عددها 

  .1أما الشكاوى املتبقية فبقيت حمل نظر. يف سبع منها بوجود انتهاك من الدولة املشتكي ضدها

ما كانت تقوم به اللجنة األوربية  ولعل ما يلفت انتباه الدارس هو ذلك الفارق الواضح بني     

حلقوق اإلنسان من أدوار مهمة كآلية من آليات االتفاقية األوربية وآلية امليثاق االجتماعي األوريب، 

حيث ُميكن القول أن اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان وفضال عن عامل السبق الزمين هلا، قد كانت 

حلريات األساسية، كمحل التجاء لشكاوى الدول واألفراد متثل قلعة من قالع محاية حقوق اإلنسان وا

على حد سواء، ال على املستوى النظري فحسب، وإمنا على مستوى ما قامت به واقعيا، وما عاجلته 

إذ وعلى . خبالف ما هو عليه األمر يف آلية امليثاق االجتماعي األوريب. من قضايا يف هذا الصدد

، إال ة املقررة يف االتفاقية األوربيةاألوريب جاء مكمال ومدعما للحماي الرغم من أن امليثاق االجتماعي

  .أنه اقتصر على الشكاوى اجلماعية ومل ينص البتة على الشكاوى الفردية، وكان أداؤه واقعيا حمدودا

  تقييم اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان في إعمالها لنظام الشكاوى : ثانيالفرع ال

كآلية من آليات النظام األمريكي   - ابتداء أن اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسانما ميكن قوله      

قد كان تكوينها  - حلقوق اإلنسان بصورة عامة واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان بصورة خاصة 

سابقا حىت على وجود االتفاقية األمريكية يف حد ذا�ا، حيث أن هذه اللجنة قد باشرت أعماهلا منذ 

وهي مسة زمنية . أي قبل إبرام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان بتسع سنوات، 06/06/19602
                                                             

  .310محمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، مرجع سابق، ص 1
2

لیة في مرحلتھا األولى كلجنة إقلیمیة لتشجیع حقوق اإلنسان، ومن ثمة تشجیع لقد بدأت اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان عملھا على الساحة الدو 
فقد أصدر االجتماع االستشاري الخامس لمجلس وزراء خارجیة الدول األعضاء في منظمة الدول . ھذه الحقوق وحمایتھا في مرحلة الحقة
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مهمة، حيث أن االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان قد وجدت مرتكزا حاضرا وموجودا، عملت على 

ية ومراعاة استغالله وتقنني آليات إجراءات التطبيق وفقا للمنظور الذي اتُِّفق عليه يف إطار هذه االتفاق

  .ملا هو موجود

  المزايا ونقاط القوة: أوال

  :اليت حتسب للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ما يلي املزايا ونقاط القوةانطالقا مما سبق فإنه من      

إن هذه اللجنة ومنذ نشأ�ـا وحىت اليوم قد مرت بتطورات هائلة، : تطورها وتوسع اختصاصاتها -1

وتوسعات يف اختصاصا�ا، فهي من جهة تعد كهيئة من هيئات منظمة الدول األمريكية، حيث كان 

دورها يف األول مقتصرا على تشجيع حقوق اإلنسان وفقا لإلعالن األمريكي حلقوق اإلنسان 

ق هلا تلقي الشكاوى الفردية، فهي �ذه الصورة عبارة عن هيئة ، ومل يكن حي1948وواجباته لعام 

مث بعد التعديل الذي مسها قد ُخولت . استشارية ملنظمة الدول األمريكية لقضايا حقوق اإلنسان

مبقتضى اإلجراء اخلاص بدور جديد، يتمثل يف توصيل الشكاوى والبالغات ودراستها قصد حتقيق 

ة لإلنسان، لتصبح فيما بعد هيئة من هيئات االتفاقية األمريكية حلقوق محاية فعلية للحقوق األساسي

اإلنسان، تعددت نشاطا�ا، من تشجيع حلقوق اإلنسان عن طريق النشر والتوعية حبقوق اإلنسان، 

  .1والقيام بالبحوث والدراسات، إىل منحها حق تلقي الشكاوى بنوعيها ودراستها والفصل فيها

حيث وكما الحظنا فيما سبق ذكره أن هذه ومات استقالل أعضائها، طبيعة تكوينها ومق -2

اللجنة تتكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم عن طريق االنتخاب، ووفقا إلجراءات غاية يف الوضوح 

مع حتديد  -ضاهت �ا حىت اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان اليت تعتمد ممثل عن كل دولة -والشفافية

قضيها اخلرباء داخل اللجنة، واعتماد نظام إداري ومايل دقيق كجعلهم يعملون مدة الوالية اليت ي

بصفتهم الشخصية، وحيافظون على سرية أعماهلم، ممثلني لسائر الدول األعضاء يف منظمة الدول 

األمريكية، وغري ممثلني لدوهلم، وال يتلقون أي توجيهات أو تعليمات منها، ناهيك عن حظر ممارسة 

  .ارض أو يؤثر بشكل أو بآخر على استقالهلم أو حيادهمأي عمل يتع

كما ُحيسب هلذه اللجنة اشرتاطها يف اخلبري أن يكون متمتعا بالسمعة األدبية الرفيعة، وأن يكون       

فضال عن جعل هؤالء اخلرباء يتمتعون . من أهل التخصص الفين الدقيق يف جمال حقوق اإلنسان

                                                                                                                                                                                              
صة بحقوق اإلنسان، والموافقة المبدئیة على تأسیس لجنة أمریكیة، بالعاصمة الشیلیة قرارا ینص على تحضیر اتفاقیة خا 1959األمریكیة سنة 

ي األول مھمتھا تشجیع حمایة حقوق اإلنسان، وعلیھ قام المجلس الدائم لمنظمة الدول األمریكیة آنذاك بتأسیس ھذه اللجنة، لتكون الكیان األمریك
  *.أي قبل إبرام االتفاقیة.06/06/1960: المھتم بحمایة حقوق اإلنسان، وقد باشرت أعمالھا بتاریخ

  .75محمد أمین المیداني، المدخل إلى االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، ص* 
1

  .و ما بعدھا 70محمد أمین المیداني، اللجام اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص  
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وهو ما . 1ة ألعضاء البعثات الدبلوماسية وفقا ألحكام القانون الدويلباحلصانات واالمتيازات املقرر 

وكلُّ هذه املقومات املشروطة ابتداء، . جيعلهم يؤدون وظائفهم مبنأى عن أي ضغط وباستقاللية تامة

هي مبثابة صمام أمان وضمانة هامة تُعطي مزيدا من الثقة يف االلتجاء إىل اللجنة وتقدمي الشكاوى 

ومن مثة اإلسهام يف جتسيد احلقوق . حتقيق االنتصاف املطلوب لضحايا االنتهاكات هلا؛ بغية

  .واحلريات بالفعالية املطلوبة

: اعتبارها طرفا وسيطا في تقديم شكاوى األفراد إلى المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان -3

إلنسان، أنه مل يكن حيق من االتفاقية األمريكية حلقوق ا 61 فكما سبق وأن أشرنا إليه وفقا للمادة

لألفراد االلتجاء املباشر للمحكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، فكانت الشكاوى تقدم للجنة، وهي 

غري أنه ومبقتضى التعديل الذي حصل يف . املخولة بإحالتها إىل احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

  .2د اللجوء مباشرة للمحكمة، أصبح بإمكان األفرا 2001النظام الداخلي للمحكمة يف سنة 

لقد عاجلت اللجنة األمريكية :جهود اللجنة في معالجتها لكثير من القضايا المطروحة أمامها -4

حلقوق اإلنسان الكثري من القضايا بكل جدية واهتمام، انطالقا مما تتمتع به من استقاللية، وقد 

  .الية مؤكدة مصداقيتهاأثبتت القرارات اليت خرجت �ا اللجنة قدرا كبريا من الفع

ومع أن الشكاوى املقدمة من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان مل تكن جزءا من هذا النظام،      

إال أنه سرعان ما تلقت اللجنة األمريكية بعد تشكيلها عددا كبريا من الشكاوى مل تتمكن من 

ر النظام فمن القواعد الكربى يف تطو . جتاهلها، مما حدا �ا إىل إجراء تعديالت يف قواعد عمل اللجنة

كما . عندما مسح للجنة بفحص حاالت بعينها من انتهاكات حقوق اإلنسان 1965ما حدث عام 

حيث كانت اللجنة تقوم مبراجعة . شكوى 2000فقط تلقت اللجنة ما ال يقل عن  2012أنه ويف 

 هذه الشكاوى وتعمل على إجياد تسوية ودية، ويف حال عدم توصلها إىل هذه التسوية، أو إذا مل

   .3تلتزم الدولة بقرارات اللجنة، تتم إحالة القضية إىل احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان

شكوى،  20000 األمريكية ةنفقد بلغ عدد الشكاوى املقدمة للج 2013ىل غاية كما أنه وإ      

ات من التزايد املطرد يف التسويات الودية اليت تقوم �ا اللجنة، واملتمثلة يف أخذ تعهد ىفضال عل

الدول بتوفري سبل انتصاف معينة، مبا يف ذلك تقدمي تعويضات جمزية للملتمس، أو غريها من التدابري 

ضد األرجنتني، واليت خلصت فيها  Custavoمثال قضية نذكر ذلك  وتطبيق على . األخرى

                                                             
1

  .316 -315مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق، ص 
2

  .49سابق، ص محي الدین محمد، مرجع: نقال عن 
3

  .19 -18، القاھرة، مصر، ص2013/ 18/02 -16تحدیات على الطریق، من : ورشة العمل اإلقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق اإلنسان
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ا عن النظر يف حينما امتنعت حماكمه األمريكية، من االتفاقية 25اللجنة إىل انتهاك األرجنتني للمادة 

، متذرعة بالطبيعة السياسية هلذه القضية، وأوصت بتعويض 1976قضية فصل قاض من عمله عام 

  .1القاضي املفصول دون وجه حق

على مدار سنوات نالت قرارات اللجنة واحملكمة معا أثرا كبريا على مسار وجتدر اإلشارة إىل أنه و      

وقد كانت بعض هذه . أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبيةتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف قاريت 

وكمثال على ذلك فإن أغلب الضباط . القرارات مرجعا فاصال حىت للدول اليت تواجه مواقف مشا�ة

وقد قضت اللجنة . العسكريني من نظم أمريكا الالتينية الديكتاتورية استفادوا من قوانني العفو

األمر الذي جعل عدة دول فيما . رض والقانون الدويل حلقوق اإلنسانواحملكمة بأن هذه القوانني تتعا

تتخلص من قوانني العفو هاته؛ باعتبارها ضد القانون الدويل حلقوق ) مثل األرجنتني والشيلي( بعد 

حيث باشرت مالحقة مجيع الضباط العسكريني حىت . اإلنسان، الذي قالت به اللجنة واحملكمة معا

  .2السبعينيات

و�ذا اخلصوص فقد عاجلت اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان كثريا من الشكاوى الفردية، وإن       

كان الغالب يف عمل هاته اللجنة من الناحية العملية مرتكزا على احلقوق املدنية والسياسية، ويكاد 

  .يقتصر عليها

 6091: اإلشارة للشكوى رقم ومن القضايا اليت عاجلتها اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان، ميكن     

ضد كوبا، واليت خلصت فيها اللجنة إىل أن الضحية قد تعرضت مرارا للتعذيب يف السجن، معتربة 

كما ميكن اإلشارة . الدولة الكوبية هي املسؤولة عن انتهاك احلق يف احلفاظ على الصحة والسالمة

بأمر رئاسي بإيقاف مجيع أنشطة املقدمة للجنة ضد األرجنتني، واملتعلقة  2137: للشكوى رقم

مجاعة شهود يهوه، حيث اعتربت اللجنة بأن األرجنتني مسؤولة عن انتهاك احلق يف التعليم ضمن 

  . 3انتهاكها للحق يف التجمع

وتتعلق هذه الشكوى . املقدمة للجنة ضد الربازيل 6715: كما ميكن اإلشارة أيضا للشكوى رقم      

وقد أدت . زيلية بالرتويج خلطة التنمية الستغالل املوارد يف منطقة األمازونمبا قامت به احلكومة الربا

هذه اخلطة إىل بناء طريق سريع مير عرب أراضي هنود اليانو مامي، حبيث كان لالخرتاق الشديد للغرباء 

الذين يعربون أراضي السكان األصليني أصداء خطرية على سالمة هذا ا�تمع احمللي، مثل ا�يار 

امه التقليدي، ودخول الدعارة واألوبئة واألمراض إليه، وفقد األهايل ألراضيهم ونزوحهم القسري نظ
                                                             

1
 .70محمد یوسف علوان، نظام الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص 
2

  .19المرجع نفسھ، ص 
3

  .564، دائرة الحقوق، ص30ي لحقوق اإلنسان والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، الوحدة رقم جولییتا روسي، النظام األمریك 
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ووفاة املئات من شعب . إىل أراض جديدة ال تتيح هلم تنظيم حيا�م باألسلوب الذي درجوا عليه

د اليانو أن هذا الغزو مت دون محاية مسبقة وكافية لسالمة هنو " وقد الحظت اللجنة . اليانو مامي

مامي وصحتهم، مما أدى إىل عدد ال يستهان به من الوفيات بسبب أوبئة األنفلونزا والسل واحلصبة 

واألمراض التناسلية وغريها، كما أشارت اللجنة إىل أن السكان اهلنود يف العديد من القرى القريبة من 

ون أن تتخذ حكومة الربازيل الطريق السريع هجروا قراهم وحتولوا إىل التسول أو الدعارة، وذلك د

وبناء على ذلك رأت اللجنة أن عدم اختاذ احلكومة الربازيلية ". التدابري الالزمة ملنع حدوث ذلك

. تدابري فعالة يف الوقت املناسب لصاحل شعب اليانو مامي كان له تأثريه على سالمة ا�تمع احمللي

حلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي، وحق واعتربت اللجنة حكومة الربازيل مسؤولة عن انتهاك ا

  .1اإلقامة والسفر واحلق يف احلفاظ على الصحة والسالمة

  المآخذ وأوجه القصور: ثانيا

جعلتها حمل تقدير الكثري من  من مزايا متتاز به اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان مامع إنه ومع      

اليت ميكن اإلشارة إليها واليت ميكن  بعض املآخذاملراقبني يف جمال حقوق اإلنسان، إال أن هناك 

  :حصرها  كالتايل

عدم التفرغ الكامل ألعضاء اللجنة بأداء وظائفهم، إذ أن  :ما يتعلق بالجانب اإلداري والمالي -1

قتضيات االستقاللية املطلوبة لدى ممارسة الوظيفة شبه هذا األمر من شأنه أن يتعارض مع م

  .القضائية، حيث ميكن استغالل عمل عضو اللجنة داخل دولته كوسيلة من وسائل الضغط عليه

كما يعاب علي اللجنة يف هذا اجلانب أيضا تبعية نظامها املايل واإلداري يف كثري من األمور       

مريكية، فمهمة تعيني أو عزل السكرتري التنفيذي للجنة من لألجهزة السياسية ملنظمة الدول األ

صالحيات األمني العام للمنظمة، وهو ما جيعله تابعا له، فضال على أن املنظمة هي املخولة بإقرار 

  . ميزانية اللجنة، وهو ما قد يؤدي إىل احلد من مساحة االستقاللية املرجتاة

هو حتديد دورات انعقادها مبا ال : لذي يوجه للجنة أيضامن النقد ا: ما يتعلق بدورات االنعقاد -2

يتجاوز مثانية أسابيع، وهو ما قد يؤدي إىل تراكم يف القضايا املطروحة، وصعوبة معاجلتها يف الزمن 

  .2رغم أن هناك حال استثنائيا يتمثل يف إمكانية عقد دورات غري عادية. املقبول حىتَّ 

ومن النقد : الحقوق المدنية والسياسيةب الخاصةالفردية لشكاوى ل تهاالتركيز في معالج -3

املوجه أيضا للجنة األمريكية حلقوق اإلنسان أن معاجلتها للشكاوى الفردية اخلاصة باحلقوق 

                                                             
1

  .565المرجع نفسھ، ص 
2

  .318المرجع نفسھ، ص 
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االقتصادية واالجتماعية تتسم بطبيعة عمومية، إن مل نقل بالقصور، وتكاد تقتصر غالبيتها على 

تنل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إال النزر القليل، مع  احلقوق املدنية والسياسية، حيث مل

أن هناك صلة وثيقة بني إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإعمال احلقوق املدنية 

حيث أن كلتا ا�موعتني من احلقوق متثل كال ال يتجزأ، األمر الذي ميثل أساسا  .والسياسية

بكرامة الفرد، ولذلك تتطلب كلتا ا�موعتني من احلقوق إضفاء احلماية والتعزيز بشكل لالعرتاف 

دائم، من اجل حتقيق املمارسة الكاملة هلما، وهو ما ال ميكن معه تربير الضحية ببعض احلقوق 

  .1ملصلحة البعض اآلخر منها

الواليات املتحدة، قامت محلة ومن أجل جتاوز هذه العقبة وإصالح نظام الرعاية االجتماعية يف      

حقوق اإلنسان االقتصادية للفقراء وعدد من األفراد واملنظمات األخرى برفع التماس إىل اللجنة 

األمريكية حلقوق اإلنسان، تتهم فيها حكومة الواليات املتحدة بتجاهل املبدأ الوارد يف العهد الدويل 

" يقضي بضرورة قيام احلكومات بالعمل على  للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الذي

وقد قدمت هذه . للتمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية" اإلعمال التدرجيي

، وهو 1996احلملة حتليال مفصال لقانون التوفيق بني املسؤولية الشخصية وفرص العمل الصادر سنة 

انون أدى إىل جمموعة قم هذا االلتماس دليال على أن الوقد قد. برنامج إصالحي للعمل مقابل الرعاية

كفرضه حدا أقصى بصفة تعسفية . واسعة من التغريات السلبية يف حياة الفقراء يف الواليات املتحدة

سنوات على مدى احلياة للفقراء بدون أي ضمان للعمل أو وسيلة  05لالنتفاع باإلعانة املالية جبعلها 

ألغى القانون التشريع اخلاص باإلعانات املقدمة لألسر اليت تعول أطفاال  كما...بديلة لكسب الرزق

  ...2الذي كان سابقا مينح التأمني الصحي لألطفال بصورة تلقائية

  تقييم نظام الشكاوى في عمل اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب : ثالثالفرع ال

لقد باشرت اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أعماهلا منذ زمن طويل، كجهاز إقليمي      

شبه قضائي، يُعىن بالرقابة على امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، حيث أ�ا وفضال عن 

قي الشكاوى اليت اختذ�ا لتشجيع احرتام حقوق اإلنسان والشعوب، وإجراءات تل 3اخلطوات التعزيزية

  . ودراستها، فإ�ا قد تلقت العديد من الشكاوى وعاجلت جزءا كبريا منها

                                                             
  .565جولییتا روسي، مرجع سایق، ص 1
  .567المرجع نفسھ، ص 2
3

  :اإلنسان تختص بالنھوض بحقوق اإلنسان والشعوب من خاللمن المیثاق اإلفریقي فإن اللجنة اإلفریقیة لحقوق  45وفقا للمادة  
یة تجمیع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشكالت اإلفریقیة في مجال حقوق اإلنسان والشعوب، وكذا تنظیم الندوات والحلقات الدراس -

  .ورفع التوصیات إلى الحكومات عند الضرورةوالمؤتمرات، ونشر المعلومات وتشجیع المؤسسات الوطنیة والشعوب وتقدیم المشورة 
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  المزايا ونقاط القوة:أوال

فإن اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب قد أحيطت  ،كغريها من األجهزة الرقابية األخرى     

يف أساسية اليت تشكل مرتكزات ودعائم و  -على املستوى النظري على األقل -جبملة من الضمانات

وإحداث الفاعلية املنشودة؛ لتحقيق االنتصاف املطلوب لضحايا االنتهاكات،  ،سبيل حتقيق املبتغى

اليت تسجل هلذا اجلهاز ميكن اإلشارة المزايا  ومن. ومن مثة جتسيد احلقوق واحلريات على أرض الواقع

  :إىل

الستقاللية ابتداء من طبيعة تكوين اللجنة وطريقة اختيار وتربز هذه ا :مقومات استقالليتها - 1

إمنا  -كما متت اإلشارة إليه فيما تقدم من البحث  -فأعضاء اللجنة . أعضائها، وكيفية أداء مهامهم

يُنتخبون بطريقة سرية وُخيتارون من بني الشخصيات اإلفريقية اليت تتمتع بقدر كبري وعال من 

باألخالق الرفيعة، وبالنزاهة والكفاءة واحلياد يف جمال حقوق اإلنسان  االحرتام، ومن املشهود هلم

والشعوب، وأن يكونوا ممن ميتلكون خربة يف ميدان القانون، فضال عن كو�م يؤدون أعماهلم بصفا�م 

الشخصية بعيدين عن أي تأثري، وإن مثل هذه الصفات واخلصائص جتعل اللجنة تؤدي أعماهلا 

، وهو ما ُيسهم يف إعطاء املزيد من الفعالية هلذه اللجنة، يف سبيل تطبيق أحكام باقتدار ودون ضغوط

  .امليثاق اإلفريقي، وحتقيق االنتصاف املطلوب لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان

لقد قامت اللجنة اإلفريقية حلقوق  :اجتهاد اللجنة في تقديم مفاهيم للعديد من مواد الميثاق -2

اذ العديد من القرارات حيال بعض املواد وما حتمله من مفاهيم، وذلك من اإلنسان والشعوب باخت

  :خالل ما قُدم إليها من شكاوى

، اختذت اللجنة اإلفريقية 1من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 17فبخصوص املادة  -

القضية املقدمة  قرارات تؤدي إىل محاية خاصة من السكان ضد الدولة، نذكر منها على سبيل املثال

من امليثاق،  17 فبتأويلها املادة. ضد احلكومة املوريتانية املتعلقة با�امات التمييز ضد السكان السود

بأن اللغة جزء ال يتجزأ من البنية الثقافية ومتثل فعال مرتكزا هلا ووسيلة مثالية :" قررت اللجنة اإلفريقية

عده على لعب دور فعال يف اجلماعة ونشاطا�ا، وحرمان للتعبري عنها، واستعماهلا يثري الفرد ويسا

  .2"شخص من هذه املشاركة يعين حرمانه من هويته

                                                                                                                                                                                              
كون صیاغة ووضع المبادئ والقواعد التي تھدف إلى حل المشاكل القانونیة المتعلقة بالتمتع بحقوق اإلنسان والشعوب والحریات األساسیة لكي ت -

  .أساسا لسن النصوص التشریعیة من قبل الحكومات اإلفریقیة
  ...ریقیة أو الدولیة المعنیة بالنھوض بحقوق اإلنسان والشعوب وحمایتھاالتعاون مع سائر المؤسسات اإلف -
 - 3.لكل شخص الحق في االشتراك بحریة في الحیاة الثقافیة للمجتمع -2:"...من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بأنھ 17تنص المادة  1

  "..المجتمع وحمایتھا واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق اإلنسانالنھوض باألخالقیات العامة والقیم التقلیدیة التي یعترف بھا 
2

القرار " الجماعات األصلیة، المقدم استنادا إلى/ تقریر مجموعة العمل المشكلة من خبراء اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، حول السكان 
  . 50، ص28،2005د من اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب خالل دورتھا ، المعتم"الجماعات األصلیة في إفریقیا/ حول حقوق السكان
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، فقد أعلنت اللجنة أن التمييز ضد زنوج موريتانيا هو 1من امليثاق اإلفريقي 19وخبصوص املادة  -

الزنوج املوريتانيني من حلماية قرى  23مبثابة هيمنة مجاعة على أخرى، بينما ميكن اللجوء إىل املادة 

  .2اهلجمات

املقدمة  75/92:فقد نظرت اللجنة يف الشكوى رقم ،3من امليثاق اإلفريقي 20أما خبصوص املادة  -

من  20/1إليها من طرف السيد جرارموك رئيس مؤمتر الشعب الكاتنكي ضد الزائيري استنادا للمادة 

وقد قبلت اللجنة هذا . امليثاق اإلفريقي، وذلك طلبا إلعالن حق الشعب الكاتنكي يف تقرير مصريه

امللف، وإن يف هذا القبول حىت وإن مل تبت لصاحل الشعب الكاتنكي، يعد إشارة منها الستعدادها 

ابة فرصة للجنة وقد كانت هذه الشكوى مبث. للنظر يف ا�امات بانتهاكات احلقوق اإلنسانية للشعوب

النظر يف قضية مبنية  -يف بعض األحيان -لتناول مسألة تقرير املصري والتأكيد على أنه ميكن للمنظمة

و�ذا اخلصوص فقد قضت اللجنة بأن االنقالب العسكري يف نيجرييا يعد ...على مبدأ تقرير املصري

ة يف نيجرييا إىل احرتام حقه يف ودعت احلكومة العسكري:" 4من امليثاق 13/1و 20انتهاكا للمادتني 

املشاركة حبرية يف الشؤون السياسية لبالده وحقه يف تقرير مصريه وإىل رد السلطة إىل منتخبني من 

بانقالبات عسكرية يشكل  الوصول إىل احلكم " كما قررت اللجنة بأن". الشعب يف آجال أخرى

وقد أعلنت أيضا أن االنقالب ...انوندئ الدميقراطية لدولة القللمبا - ال ميكن قبوله-انتهاكا

العسكري يف جزر القمر ميثل انتهاكا خطريا ال ميكن قبوله حلق شعب جزر القمر يف اختيار قادته 

  . 5حبرية

ولعل ما ذهب إليه ا�لس اإلفريقي لألمن والسلم خبصوص تعليق عضوية مصر يف االحتاد      

، وعزل الرئيس املصري املنتخب 03/07/2013يف  اإلفريقي مباشرة بعد تدخل املؤسسة العسكرية

حممد مرسي، إمنا يغرف من هذا املصب، وهو أمر ينم عن مدى التقدم الراقي الذي مت الوصول إليه 

يف جمال احرتام حقوق اإلنسان، وذلك من خالل اعتماد الوسائل واآلليات الدميقراطية املوصلة 

ختيار حكامها بكل حرية، ويف كنف القانون، وبعيدا عن للسلطة، واالحرتام التام حلق الشعوب يف ا

  .الوصاية والتسلط املقيتني

                                                             
1

الشعوب كلھا سواسیة وتتمتع بنفس الكرامة ولھا نفس الحقوق، ولیس :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أنھ19تنص المادة  
  ".ھناك ما یبرر سیطرة شعب على شعب آخر

2
  .50الجماعات األصلیة، مرجع سابق، ص/ المشكلة من خبراء اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، حول السكان تقریر مجموعة العمل 
لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقریر :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أنھ20تنص المادة  3

  السیاسي، وأن یكفل تنمیتھ االقتصادیة واالجتماعیة  على النحو الذي یختاره، بمحض إرادتھ مصیره، ولھ أن یحدد بحریة وضعھ
لكل المواطنین الحق في المشاركة بحریة في إدارة الشؤون العامة :" من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أنھ 13/1تنص المادة  4

  ".اختیارھم بحریة، وذلك طبقا ألحكام القانون لبلدھم، سواء مباشرة أو عن طریق ممثلین یتم
5

  .51الجماعات األصلیة، مرجع سابق، ص/ تقریر مجموعة العمل المشكلة من خبراء اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، حول السكان 
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إن االجتهادات العديدة اليت قضت �ا اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب والقرارات      

مبا اليدع جماال  - الصادرة عنها خبصوص مواد امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب تؤكد

مدى الدور الذي تقدمه هذه اللجنة يف سبيل التطبيق اجلدي والفاعل للميثاق اإلفريقي مبا  - للشك

حواه من حقوق، ويف كل األحوال فهو مبثابة الرتسيم والتجسيد حلقوق اإلنسان على أرض الواقع، 

  .خاصة املتعلقة مبدى استجابة الدول ملا تقضي به اللجنة ،مهما كانت النقائص

فوفقا لتقرير ورشة العمل : في تطوير بعض معايير حقوق اإلنسان اإلفريقية جهود اللجنة -3

، فإ�ا ترى أن احلماية اخلاصة باللجنة 18/02/2013و 16،17اإلقليمية اليت جرت بالقاهرة يف 

اإلفريقية قد لعبت دورا هاما يف تطوير معايري حقوق اإلنسان اإلفريقية خصوصا يف توفري االنتصاف 

آلالف من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، حيث أسهمت حتركات اللجنة مبوجب والتعويض ل

يف إلغاء أحكام اإلعدام وتعويض اآلالف من األفراد  -من خالل إجراء املراسالت -والية احلماية 

  .1املطرودين ويف إحداث تغيريات تشريعية يف الدول األعضاء

لقد قامت اللجنة اإلفريقية حلقوق : امهاجهود اللجنة في معالجة القضايا المطروحة أم -4

اإلنسان والشعوب، منذ نشأ�ا بتلقي العديد من القضايا ودراستها والبت فيها مع تقدمي قرارات 

وال شك من أن التقدم يف . حياهلا، وهو أمر ُحيسب هلذا اجلهاز شبه القضائي يف أداء الدور املنوط به

  . ، إمنا يعد سريا يف الطريق الصحيح، رغم التحديات الكثريةحد ذاته هلذا اجلهاز من منتهكي احلقوق

 11 وكمثال على ذلك وخالل الدورة السادسة واألربعني فقط اليت جرت يف الفرتة املمتدة بني     

حول ) 07(حول اإلحالة، وسبعة ) 08(بالغا، منها مثانية 79فقد تلقت اللجنة   25/11/2009و

وقد قامت اللجنة ببحث واعتماد . للمراجعة) 01(لوقائع، وواحد حول ا)  01(املقبولية، وواحد

بالغا إىل الدورة املوالية مباشرة، نتيجة لبعض  62قرارات حول بعض البالغات، وأجلت الفصل يف 

  . 2األسباب مبا يف ذلك القيود ونقص االستجابة من قبل احد الطرفني

ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل أحد هذه القضايا اليت كان للجنة قرار حاسم فيها بغض النظر      

  :عن مدى االستجابة من األطراف فيما بعد، واملتمثلة يف

من املبادرة املصرية للحقوق  قرار اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بقبول الدعوى املقامة -

بالنيابة عن كل من مسرية " إنرتايتس"حلقوق اإلنسان  دويل للحماية القانونيةالشخصية واملركز ال

                                                             
1

  .22بق، صتحدیات على الطریق، مرجع سا: ورشة العمل اإلقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق اإلنسان 
2

 Union Africaine, Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples,   تقریر األنشطة السابع والعشرین للجنة
  .56 -55اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب، ص
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إعالمًيا  الرمحن واليت طالبوا فيها بإعادة التحقيقات واحملاكمة يف القضية املعروفة إبراهيم، ورشا عبد

، عندما توجهت كال من مسرية إبراهيم 2011بكشف العذرية، حيث تعود هذه القضية إىل مارس 

العذرية،  الرمحن ببالغ ضد ضباط القوات املسلحة على خلفية إخضاعهما جربًا لكشف عبد ورشا

املشروع يف التعبري عن الرأي  وذلك عندما مت احتجازمها يف املتحف املصري على إثر استخدام حقهم

، 12/3/2012ويف  .أجل حتقيق مطالب مشروعة بالتظاهر واالعتصام السلمي مبيدان التحرير من

جمند بالقوات املسلحة على أثر ا�امه  رت احملكمة العسكرية بالقاهرة حكًما يقضي برباءة طبيبأصد

الكشف القسري على عذرية فتيات بعد القبض عليهن مبيدان  بارتكاب فعل خمل باحلياء من خالل

تقاضي ال أن مسرية إبراهيم قد استنفدت طرق وقد أشارت اللجنة األفريقية يف قرارها إىل .التحرير

عدم قيام النيابة العسكرية باستئناف  املتهم، وبعد الداخلية بعد قيام احملكمة العسكرية بتربئة الطبيب

كما أقرت اللجنة بأن عدم قيام النيابة العامة بالتحقيق . العسكرية احلكم لدى احملكمة العليا للطعون

غري مربر،   نفس الواقعة يعد تأخرا يف 2011جويلية  4املقدم من رشا عبد الرمحن بتاريخ  يف البالغ

حتقيق عاجل ومستقل وفعال لتحديد  كما يعد خمالًفا لاللتزام القانوين الواقع على الدولة بإجراء

املبادرة املصرية وإنرتايتس قد طالبت اللجنة األفريقية،  وجدير بالذكر أن. املسؤولني عن االنتهاكات

 للميثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي صدقت عليهاحلكومة املصرية  بأن حتكم بانتهاك

اشتبه يف تورطه يف  ، باإلضافة إىل احلكم مبسؤولية الدولة عن مالحقة كل من1984مصر يف عام 

أمام القضاء  -النساء احملتجزات أو أي من االنتهاكات األخرى اليت واجهتها -فحوص العذرية 

القضاء العسكري الذي جيرب املدنيني على قبول سلطة  على قانوناملدين، مما يستلزم إجراء تعديل 

 احلاالت اليت يتواجد فيها طرف عسكري يف القضية، حىت وإن كان هذا الطرف احملاكم العسكرية يف

كما طالبت املنظمتان، بالنيابة .متهمًا بانتهاكات جسيمة كما هو احلال يف قضية كشوف العذرية

احلكومة املصرية بأن فحوصًا للعذرية قد وقعت بالفعل  باعرتاف واضح من عن إبراهيم وعبد الرمحن،

 وتطالب الدعوى بتعديل لوائح. تعهد بعدم تكرار هذا اإلجراء يف املستقبل على الضحايا، وإصدار

اجلنسني، وضمان  السجون العسكرية لتشمل ضمانات صرحية بعدم انتهاك خصوصية احملتجزين من

العسكرية بشكل  وتتطرق الدعوى أيضا إىل عدم استقاللية احملاكم .أي اعتداءسالمتهم اجلسدية من 

املدنيني، أو حملاكمة  توافر ضمانات احملاكمة العادلة فيها، مما جيعلها غري مؤهلة حملاكمة عام، وعدم

  . 1املدنني العسكريني يف قضايا انتهاكات يكون خصومهم فيها من

                                                             
1

 :الموقع 2013دیسمبر  03اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب تقرر قبول كشف العذریة، المفكرة القانونیة،  ، اللجنةمحمد األنصاري 
http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=536&lang=ar  02/04/2014:  تاریخ التحمیل  
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وكما سبقت اإلشارة إليه : م الشكاوى نيابة عن األفرادوضع اللجنة كطرف وسيط في تقدي -5

أثناء التعرض إلجراءات تلقي الشكاوى من احملكمة اإلفريقية، فإن الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي 

حلقوق اإلنسان والشعوب مل مينح األفراد حق االلتجاء املباشر إىل احملكمة إال استثناء، وإمنا من بني 

إضافة إىل كل من الدولة الطرف اليت رفعت  -طاهم الصفة واحلق بإخطار احملكمة من خوهلم وأع

اللجنة اإلفريقية حلقوق  -الشكوى للجنة والدولة الطرف اليت رفعت ضدها شكوى إىل اللجنة

وانطالقا من ذلك فقد قامت اللجنة بتقدمي العديد من الشكاوى إىل احملكمة . اإلنسان والشعوب

  .اإلنسان نيابة عن األفراد اإلفريقية حلقوق

  المآخذ والصعوبات:ثانيا

اليت تواجه اللجنة اإلفريقية حلقوق  والصعاب املآخذ كغريها من األجهزة األخرى فإن هناك بعض     

  :اإلنسان والشعوب يف أداء دورها لتطبيق أحكام امليثاق اإلفريقي ميكن اإلشارة إليها  كالتايل

من املآخذ اليت تسجل على اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان :الشكليةكثرة االشتراطات  - 1

والشعوب واليت تعد مبثابة القيود اليت تعطل من السرعة يف معاجلة الشكاوى املطروحة أمام اللجنة 

  ...والفصل فيها كثرة االشرتاطات الشكلية، كشرط استنفاذ طرق التظلم الداخلية، وغريها

االشرتاطات الشكلية اليت ُيطلب حتقيقها ابتداء لقبول دراسة الشكوى واحلقيقة أن هذه      

وفحصها، ال تقتصر على اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، إمنا هي مسة مشرتكة تعمل �ا  

  .كل األجهزة الرقابية األخرى عاملية كانت أم إقليمية، مع بعض اخلصوصية

املدة الطويلة اليت تستغرق للفصل يف الكثري من  إن: طول إجراءات الفصل في الشكاوى - 2

الشكاوى تعد من املآخذ والتحديات اليت تواجهها اللجنة، سواء تعلق األمر باإلجراءات الشكلية 

والفصل يف مقبوليتها مع ما تقتضيه من مدد كمهلة الستة أشهر أو ما تتطلبه املسألة من ردود جيب 

  .لشكوى وما يستلزمه من وقت إىل حني إصدار قرار اللجنةمراعا�ا، أو من خالل فحص موضوع ا

بالغا  62وما ذكر أعاله من أن اللجنة اإلفريقية يف دور�ا السادسة واألربعني قد قامت بتأجيل      

ولعل طول الوقت والبطء . بالغا تلقتها إىل الدورة املوالية، إمنا يؤكد هذه احلقيقة 79من أصل 

راءات معاجلة الشكاوى املقدمة إىل اللجنة اإلفريقية، يعد عامال مهما من الشديد املستغرق يف إج

العوامل اليت سامهت بشكل وافر يف إنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مبقتضى 

  .19981الربوتوكول الصادر سنة 

                                                             
إب��راھیم عل��ي ب��دوي الش��یخ، عش��رة أع��وام ف��ي حی��اة اللجن��ة اإلفریقی��ة لحق��وق اإلنس��ان والش��عوب، تقی��یم ونظ��ر نقدی��ة، المجل��ة العربی��ة لحق��وق  1

   .37، ص1998، )5(اإلنسان،تونس، العدد 
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ها إىل اللجنة اليت مت تقدمي 40/90وكمثال على طول هذه اإلجراءات نشري إىل القضية رقم      

ضد مصر،   Bob Ngozi Njokuاإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب من طرف املواطن النيجريي

وحكم عليه بالسجن مدى احلياة بتهمة . 20/09/1986والذي مت القبض عليه يف مطار القاهرة يف 

وبعد طول إجراءات من وقت تقدمي الشكوى، فقبوهلا من اللجنة . إحراز خمدرات وجدت يف حقائبه

وطلب هذه األخرية من مصر الرد على هذه الشكوى، مث انتظارها الرد من احلكومة املصرية، فبحث 

بولية، مث دراسة الشكوى من حيث املوضوع مبا الشكوى على ضوء هذا الرد، وإصدار القرار بشأن املق

، أي 11/11/1997فيه من عديد اإلجراءات، وصوال إىل الفصل يف املوضوع الذي مل يكن إال يف 

  .سنوات 07بعد حوايل 

املقدم من مركز دارفور لإلغاثة والتوثيق بالنيابة عن  310/2005كما ميكن اإلشارة للبالغ رقم       

وقد تسلمته أمانة  22/11/2005: وهذا البالغ مؤرخ يف. ضد مجهورية السودان مواطنا سودانيا 33

يف بانغول  38وقد جرى حبثه من قبل املفوضية يف الدورة . 24/11/2005املفوضية اإلفريقية يف 

بغامبيا، وقررت قبوله األويل يف انتظار الردود، حيث أرسلت نسخة منه للدولة املشكو ضدها يف 

مت إرسال استعجال للدولة  20/03/2006ويف . أشهر 03نتظار الرد يف غضون ال 08/12/2005

ويف . املشكو ضدها، كي ترسل األوراق واملستندات اخلاصة �ا حول مسألة قبول البالغ

. تلقت أمانة املفوضية مذكرة شفهية مرفقا �ا املستندات املتعلقة مبسألة قبول البالغ 20/05/2006

وأخطرت بذلك الطرفني يف  40رت إرجاء قرارها بشأن قبول البالغ إىل الدورة قر  39وأثناء الدورة 

تلقت األمانة رسالة الكرتونية من الشاكي مرفقا �ا أوراق  16/04/2007ويف . 31/06/2006

 قررت املفوضية إرجاء النظر يف القبول إىل الدورة. ومستندات أخرى ردا على الدولة املشكو ضدها

، حيث مت إعالن عدم قبول 2009يف نوفمرب  46لتأجيالت، وصوال إىل الدورة مث تتالت ا...41

  .1البالغ وإخطار األطراف بذلك

سنوات كاملة من تاريخ استالم البالغ وإىل حني الفصل يف مقبوليته فقط، فما  04لقد مرت      

  .بالك لو مت السري يف القضية يف جانبها املوضوعي

من الصعوبات اليت سامهت يف إضعاف أداء : طرفي الشكوىنقص االستجابة من أحدي  - 3

اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب نقص االستجابة من أحدي طريف الشكوى، سواء تعلق 

ذلك ميكن ومتثيال ل ؛مهل انتظارهاكو ضده، خصوصا ما تعلق بالردود و األمر بالشاكي أو املش

                                                             
1

وما  65لحقوق اإلنسان والشعوب، ص تقریر األنشطة السابع والعشرین للجنة اإلفریقیة ضد جمھوریة السودان،  310/2005: البالغ رقم 
 ..بعدھا
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إليها أعاله، حيث أن الدولة املشكو ضدها من املفرتض  املشار 310/2005الرجوع للشكوى رقم 

أشهر حول مسألة قبول البالغ، ولكنها تأخرت عن ذلك إىل أن مت  03أن تبعث بردها يف غضون 

  ...إخطارها مرة أخرى من املفوضية اإلفريقية حلقوق اإلنسان، وقد جتاوزت املدة الستة أشهر

كغريها من اللجان   - حديات اليت تواجه اللجنة اإلفريقيةومن الت: قراراتهاالصعوبة في تنفيذ  -4

هو عدم امتالكها قوة اإللزام يف تنفيذ قرارا�ا، فهي ليست جهة تسوية إلزامية  -شبه القضائية األخرى

الدور الذي تؤديه هنا هو أقرب إىل عمل جلان التحقيق، وجلان  أمامها، بل ملوضوع النزاع املطروح

النهائية املتخذة من قبلها ال متلك قوة اإللزام جتاه الدول، وليس للجنة اإلفريقية وال فالقرارات . التوفيق

فسواء مت التوصل إىل تسوية ودية أو مل . ملؤمترها حىت سلطة فرض أي التزام قانوين على عاتق الدول

شعوب هو أن يتم التوصل إىل هذه التسوية فإن أقصى ما تقوم به اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان وال

وحتيله إىل الدول املعنية وإىل مؤمتر رؤساء الدول  ،تعد تقريرا تبني فيه الوقائع والنتائج املتوصل إليها

  .مشفوعا مبالحظا�ا وتوصيا�ا ،واحلكومات

وحىت نشر تقرير اللجنة يبقى من صالحيات املؤمتر الذي بيده وحده سلطة البت يف مسألة نشر      

التقرير من عدمه، وحيث أن احتمال عدم نشر التقرير تبقى قائمة، على أساس أن سلطة البت يف 

سلطة نشر فقد أقر امليثاق لرئيس اللجنة . هذه املسألة مسندة إىل اجلهاز السياسي األعلى للمنظمة

من  59التقرير اخلاص بأنشطتها، شريطة أن ينظر فيه مؤمتر رؤساء الدول واحلكومات تطبيقا للمادة 

امليثاق، وهو ما يبعث على االعتقاد بأن املؤمتر سيباشر رقابة معينة على حمتوى التقرير، قد يصل 

  .1األمر فيه حىت إىل حظر نشر بعض حمتوياته

جنة األمريكية حلقوق اإلنسان أن تقرر نشر تقريرها فإن سلطة اللجنة فإذا كان مبقدور الل      

اإلفريقية تكاد تصل إىل درجة االنعدام، حيث خيضع نشر التقرير ملوافقة مؤمتر رؤساء الدول 

واحلكومات، بل قد يصل األمر إىل حد عدم إدراج املسألة يف جدول أعمال املؤمتر إلصدار توصيات 

  .وهو قيد واضح جيعل أداء اللجنة اإلفريقية هشا وضعيفا. 2على تنفيذ التزاما�احلث الدولة املعنية 

وعلى العموم فإنه وعلى الرغم من النقائص والصعوبات اليت تواجه اللجنة اإلفريقية حلقوق      

وحتد بشكل كبري من فعاليتها، فإن وجود اللجنة يف حد  ،اإلنسان والشعوب واليت ُتضعف من دورها

وما قامت به من حلظة إنشائها وإىل اليوم يعد من اللبنات املهمة يف طريق إعالء صرح محاية ذاته 

حقوق اإلنسان والشعوب على املستوى اإلفريقي، خصوصا وقد تعضدت هذه اللجنة وتدعمت 

                                                             
1

  .148ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
2

  .148المرجع نفسھ، ص 
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ا سوف تعمل احملكمة اإلفريقية جنب" :بوجود احملكمة اإلفريقية اليت نص الربوتوكول املنشئ هلا على أنه

فقد جاءت هذه احملكمة إذن مكملة ومعززة ملهام اللجنة اإلفريقية ...". جلنب مع اللجنة اإلفريقية

حلقوق اإلنسان والشعوب، والذي نأمل أن يتطور أداء هاتني اآلليتني ألداء الدور املنوط �ما بشكل 

   .فاعل، وفقا ألهداف إنشائهما، وجتسيدا حلقوق اإلنسان والشعوب

  

  تقييم نظام الشكاوى المقدمة لألجهزة القضائية: انيالمطلب الث

لقد الحظنا فيما سبق من فصول هذا البحث بأن التنظيم اإلقليمي حلقوق اإلنسان، وفضال عن      

اآلليات شبه القضائية اليت نصت عليها خمتلف االتفاقيات واملواثيق، فإنه قد متيز بآليات قضائية ال 

ات املربمة يف إطار األمم املتحدة، وهو ما يُعد يف حد ذاته تطورا هاما يف جند مثيال هلا يف االتفاقي

  .جمال محاية حقوق اإلنسان

وقد كان النظام األوريب سباقا يف هذا الشأن بإنشاء احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، كجهاز      

رقايب على االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، تاله بعد ذلك النظام األمريكي حلقوق اإلنسان الذي 

ريكية حلقوق اإلنسان، أنشأ هو اآلخر احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان للرقابة على االتفاقية األم

لتأيت بعدمها احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مبوجب الربوتوكول امللحق �ذا امليثاق، وتبقى 

  .1اآلمال معقودة على تفعيل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان بإجياد حمكمة عربية حلقوق اإلنسان

عمل وفقا للدور احملدد هلا، بغية الرقابة على ومن منطلق أن تقوم كل حمكمة من هذه احملاكم بال     

تطبيق أحكام االتفاقيات واملواثيق، فإن أداء كل حمكمة من هذه احملاكم قد يتقارب وقد خيتلف، وإن 

فعالية كل جهاز قد ختتلف باختالف هذه األنظمة، وما حققته على أرض الواقع لصاحل حقوق 

جهزة القضائية سنتطرق إىل كل جهاز على حدة، حيث وللوقوف على مدى فعالية هذه األ. اإلنسان

نتعرض يف الفرع األول للمحكمة األوربية حلقوق اإلنسان على أن نتطرق يف الفرع الثاين للمحكمة 

  .األمريكية حلقوق اإلنسان، أما احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب فسنتناوهلا يف الفرع الثالث

                                                             
1

بمبادرة إلنشاء محكمة عربیة لحقوق  2011وبخصوص محاولة إنشاء محكمة عربیة لحقوق اإلنسان، فقد تقدمت المملكة البحرینیة في نوفمبر 
العام للجامعة العربیة بتشكیل لجنة خبراء للبحث في السبل القانونیة الخاصة بإنشاء ھذه المحكمة، وتمت مناقشة  اإلنسان، على إثرھا قام األمین

وقد اتفق المشاركون في ورشة العمل المنعقدة بالقاھرة، على أنھ إذا كان سیتم . 2013تقریر اللجنة في االجتماع المنعقد بالمنامة نھایة فیفري 
بما في ذلك االنتھاكات التي ارتكبتھا أطراف غیر تابعة  -لحقوق اإلنسان لتوفیر اإلنصاف والتعویض لضحایا حقوق اإلنسانإنشاء محكمة عربیة 

في القمة العربیة  2013وفي مارس . فال بد من إنشاء المحكمة بما یتفق والمعاییر الدولیة، ومع ضمان حمایة معاییر إجراءات المحكمة -للدول
تبنت الدول األعضاء بجامعة الدول العربیة مبدأ إنشاء  -وبعد مناقشة تقریر اإلبراھیمي الذي تضمن فصال عن ھذا الموضوع - المنعقدة بالدوحة

بإنشاء لجنة مكونة من ممثلي الدول األعضاء وأعضاء األمانة العامة  06/03/2013وقد تبنت ھذه القمة فرارا، صّدق علیھ الوزراء في . المحكمة
وصیات الواردة في تقریر اإلبراھیمي، على أن یقوم األمین العام بعدھا برفع تقریره بشأن أنشطة اللجنة إلى مجلس الوزراء العرب للنظر في الت

  .17-16تحدیات على الطریق، مرجع سابق، ص: ورشة العمل اإلقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق اإلنسان. 2013في سبتمبر
اآلن إنشاء مثل ھذه الحكمة، ولعل ما زاد في ھذا التأخر الظروف السیاسیة واألمنیة التي تعیشھا المنطقة العربیة في كل غیر أنھ لم یتم لحد      

  .رغم أن أوضاع حقوق اإلنسان في كثیر من الدول العربیة تعرف تردیا كبیرا...من سوریا والعراق ومصر
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  ة المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في إعمالها لنظام الشكاوىتقييم فعالي: الفرع األول

على الرغم من أن االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان قد مت حتريرها منذ أمد طويل جتاوز الستني      

عاما، إال أ�ا تطورت وال تزال تتطور بشكل الفت لالنتباه، ال من خالل االجتهاد القانوين  للجنة 

وربيتني فحسب، بل أيضا من خالل تبنيها لعدة بروتوكوالت �دف إىل تقوية آلية الرقابة واحملكمة األ

اليت أنشأ�ا االتفاقية، حىت تستمر يف تقدمي محاية فعالة لألفراد، متضمنة إصالحات جذرية عن طريق 

ر قضيته إدماج اللجنة يف احملكمة، لتتواءم مع أحد النصوص اهلامة لالتفاقية أال وهو احلق يف نظ

خالل مدة معقولة، وذلك من خالل السماح للمحكمة األوربية حلقوق اإلنسان بقبول الشكاوى 

الفردية من دون احلاجة ملوافقة مبدئية من قبل الدول األطراف، حماولة جتاوز العيب اجلوهري املتمثل 

  .1رقابة واحلمايةيف القيود اإلجرائية والقضائية، والذي كان له تأثريه على فعالية إجراءات ال

أثره الكبري على  1998ويف هذا اإلطار فقد كان للربوتوكول احلادي عشر الساري نفاذه عام       

آلية االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان، حيث أبقى هذا الربوتوكول على احملكمة األوربية حلقوق 

 إلغاء اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان اإلنسان كآلية وحيدة للرقابة على االتفاقية األوربية، بعد أن مت

  ..متاما، وهو تطور متميز، ال جند له مثيال يف االتفاقيات الدولية األخرى

، الذي جاء �دف حتسني فعالية آلية محاية 2وقد تدعم هذا التطور بالربوتوكول الرابع عشر     

وللتغري النوعي يف موضوعا�ا عن طريق حقوق اإلنسان، استجابة للتغيري الكمي يف الطلبات الفردية، 

إضافة معيار جديد لقبول الشكاوى الفردية، وإدخال نظام القاضي املنفرد وتوسيع اختصاصات جلنة 

  . القضاة الثالثة

  المحكمة األوربيةمالمح فعالية : أوال

   :النقاط التالية يف كجهاز قضائي )احملكمة األوربية( مالمح فعالية هذه اآلليةبعض ميكن إبراز      

واملتمثل يف التغري الذي  1998التطور الذي مس المحكمة كجهاز رقابي بدءا من نوفمبر  -1

حدث بالنسبة إىل مركز الفرد أمام احملكمة، ومدى أحقيته يف االلتجاء بصورة مباشرة، ودون احلاجة 

                                                             
1

  .126ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 
، نتیجة تأخر روسیا في المصادقة 01/06/2010: ، ولم یدخل حیز النفاذ إال بتاریخ2004فقد تم اعتماد البروتوكول الرابع عشر سنة  للتذكیر 2

وأھم ما یمیز البروتوكول . المشكلة لمجلس أوربا 47حیث یشترط أن تتم المصادقة من الدول . 15/01/2010علیھ، حیث لم تتم مصادقتھا إال في 
  :شر أنھ عزز الصفة القضائیة آللیة النظام األوربي وذلك بالرابع ع

ن بدال إلغائھ اختصاص لجنة الوزراء الشبھ القضائي وقصره على الرقابة في تنفیذ األحكام النھائیة الصادرة عن المحكمة األوربیة لحقوق اإلنسا -
  .والفصل فیھامن صالحیاتھ السابقة التي كانت تخولھا من تقریر قبول الطلبات الفردیة 

  .إلغائھ الشرط االختیاري المتعلق باختصاص المحكمة القضائي للنظر في الطلبات الفردیة وجعلھ إلزامیا -
  .یھاإعادة تشكیل الھیكل التنظیمي للمحكمة، بإضفاء مرونة إجرائیة تمكنھا معالجة األعداد الھائلة من الطلبات الفردیة وتقصیر مھل الفصل ف -
قرارا خالل  38389المحكمة في فصل الطلبات أو الطلبات الفردیة ففي حین أصدرت اللجنة والمحكمة األوربیتین لحقوق اإلنسان  تحسین فعالیة -

سنوات من مباشرة عملھا  05حیز النفاذ، أصدرت المحكمة األوربیة وحدھا خالل  11أربعة وأربعین عاما وحتى دخول البروتوكول االختیاري
  .183 -182ریاض العجالني، مرجع سابق، ص *.  * قرارا 61633ومھامھ الجدیدة
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. نتمي إليها برابطة اجلنسيةإىل موافقة أي دولة طرف ملمارسة هذا احلق، مبا يف ذلك الدولة اليت ي

وختويل الفرد حقا مباشرا يف االلتجاء إىل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان للحفاظ على حقوقه 

تطورا نوعيا مهما للغاية وغري مسبوق على صعيد  -وال شك -وحرياته من االعتداء عليها، إمنا يعترب

ة بأن ُحتتذى من جانب التنظيمات الدولية احلماية الدولية حلقوق اإلنسان عموما، وهي خطوة جدير 

  .1األخرى، مبا يف ذلك منظمة األمم املتحدة ذا�ا

يبدو جليا اعرتاف ": ويذهب األستاذ هبة عبد العزيز املدور إىل أبعد من ذلك حينما يقول أنه     

احملكمة بتطور مركز الفرد جتاه دولته، ماحنة إياه الشخصية الدولية مبوجب أحكام القانون الدويل 

املقررة حلماية حقوقه، وهو ما ميَكُِّنه من إمكانية إثارة مسؤولية الدولة على املستوى الدويل اإلقليمي 

ذا الدور كان يشوبه عيب جوهري، يتمثل يف إذا ما انتهكت حقوقه؛ كاحلماية من التعذيب مثال، وه

القيود القضائية واإلجرائية اليت كانت متنحها االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان قبل دخول الربوتوكول 

كما أنه ُيالحظ من ناحية أخرى ارتفاع الزيادة يف الطلبات الفردية  .2"1998حيز النفاذ سنة  11

  :3سان نتيجة ألسباب عديدة نذكر منهاأما احملكمة األوربية حلقوق اإلن

أن أحكام االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان يف حد ذا�ا وآلية محاية هذه االتفاقية أصبحت أكثر  -

  .قبوال وانتشارا لدى األفراد

دول  10توسيع العضوية يف جملس أوربا، حيث أن عضوية هذا ا�لس كانت تتكون يف البداية من  -

 33تاريخ افتتاح التوقيع على الربوتوكول احلادي عشر إىل  1994صل عددها سنة مؤسسة فقط، لي

مع اإلشارة إىل أن مؤسسات وآليات جملس أوربا . دولة 47دولة، وحاليا يبلغ عدد دول جملس أوربا 

  . مل ُتَصمَّم حبيث تتعامل مع هذه الزيادة يف عضويته

 -وال شك -جملس أوربا كان له أثره املباشر ا إىل، وروسي4كما أن انضمام دول أوربا الشرقية     

، حبيث مل يؤد ذلك إىل ارتفاع عدد الشكاوى الفردية فحسب، وى املقدمة إىل احملكمةعلى الشكا

، اليت تفرضها االتفاقية األوربية بسبب أن النظم القانونية واإلدارية هلذه الدول ال تتواءم مع االلتزامات

  .فعالية النظام األوريب حلقوق اإلنسان بصورة عامة علىهلا آثار غري مباشرة  مبا كانوإمنا 

                                                             
1

  .204أحمد الرشیدي، حقوق اإلنسان،دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص 
  .119 -118ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص 2
3

  .171ریاض العجالني، مرجع سابق، ص  
بیة والتي سبقت الكثیر في مجال حقوق اإلنسان باإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن لإلشارة فإن فرنسا ورغم أنھا من الدول الغر 4

  :یمكن الرجوع إلى. 1974-05-03: ، غیر أنھا لم تصدق على االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان إال بتاریخ1789
- Fréderic Sudre, Jean Pierre Marguenaud, Joël Andriantsimbazovina. Adeline Gouttenoire et Michel Levinet 
avec la collaboration de Gérard Gonzalez, Les grands arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, 
imprimerie en France, 6ème

 édition,2011,p1.  
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لقد سامهت احملكمة األوربية : دور المحكمة في تطوير القانون األوربي لحقوق اإلنسان -2

حلقوق اإلنسان يف تطوير القانون األوريب حلقوق اإلنسان بصورة إجيابية، حيث أعطت حلقوق 

قيقي الذي جيعل الفرد متمتعا بكل حقوقه، وله كافة السبل امليسرة يف االلتجاء اإلنسان معناها احل

  .املباشر للمحكمة من أجل محاية حقوقه

ولقد امتد هذا التطور ليشمل الكثري من ا�االت الطارئة واملستجدة على الساحة األوربية، سواء      

احلماية، أو من حيث تقوية وتعزيز من حيث توضيح بعض املفاهيم أو توسيع جمال احلقوق حمل 

  : ومتثيال لذلك ميكن اإلشارة إىل.اآلليات الرقابية املوضوعة حلمايتها

، واليت تتعلق باحلياة اخلاصة 1من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 8توسيع نطاق المادة  -أ

، "Lopez Ostra""لوباز أوسرتا" لألشخاص، وكمثال على ذلك ُميكن اإلشارة للقضية املشهورة

ضد إسبانيا، واليت سايرت فيها احملكمة رأي اللجنة األوربية، وتتمثل وقائع هذه القضية يف أن 

يف مسكن يتواجد بالقرب من حمطة تصفية النفايات  -الزوج واألبناء - الشاكية تقطن مع أسر�ا

، معتربة أن هذه األضرار الصناعية، وقد اشتكت من الروائح والضجيج واألخبرة الناجتة عن هذه احملطة

وكون اللجنة األوربية حلقوق . قد أثرت على حياة أسر�ا، مسببة هلا وألقار�ا مشاكل صحية خطرية

اإلنسان قد الحظت أن انبعاث كربيتات اهليدروجني من احملطة يتجاوز العتبة املسموع �ا، واليت من 

حملطة، منتهية إىل وجود عالقة بني ما شأ�ا أن تسبب خطرا على صحة السكان ا�اورين هلذه ا

يسمى باالنبعاث واآلثار اليت تعاين منها الشاكية، فإن احملكمة قد اعرتفت بأنه مهما تكن اآلثار على 

الصحة، فإن هلا أضرارا خطرية متس حىت البيئة، وميكنها أن متس راحة الشخص وحرمانه من التمتع 

  .2ئليةمبنزله بطريقة تضر حبياته اخلاصة والعا

و�ذا اخلصوص فقد أعطت احملكمة مفهوما : توسيع مفهوم نطاق السكن للمباني السكنية -ب

واسعا للسكن ليشمل حىت املباين املهنية، وكمثال على ذلك فقد اعتربت احملكمة األوربية حلقوق 

، بعد تعرض مكتبه 19/12/1992:ضد أملانيا بتاريخ"  Niemietz"اإلنسان يف قضية احملامي

للتفتيش بأمر من احملكمة الكاتونية األملانية أن املباين املهنية تعترب تابعة للسكن، مالحظة أن القانون 

موجهة إىل أن مفهوم السكن ... الوضعي األملاين، من املسلم به أن املباين املهنية تعترب تابعة للسكن

                                                             
  . لكل إنسان حق احترام حیاتھ الخاصة والعائلیة ومسكنھ ومراســـــــــــالتھ - 1: " ن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان على أنھ م 08تنص المادة  1
مة ال یجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة ھذا الحق إال وفقا للقانون وبما تملیھ الضرورة في مجتمع دیمقراطي لصالح األمن القومي وسال -2
  ".جمھور، أو الرخاء االقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجریمة، أو حمایة الصحة العامة واآلداب أو حمایة حقوق اآلخرین وحریاتھمال
2

  .29بوحملة كوثر، مرجع سابق، ص: نقال عن 
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هنية أو التجارية حىت تتم االستجابة للغرض جيب أن يفسر على أنه حيتوي على بعض املباين امل

  .1محاية للفرد من التدخالت التعسفية للسلطة احمللية 08واهلدف من املادة 

ونذكر من ذلك على التطور الذي مس بعض المفاهيم األخرى المتعلقة بحقوق اإلنسان،  - ج

  :سبيل املثال

ويظهر ذلك حقوق اإلنسان،  مفهوم التعذيب وسوء المعاملة بحسب ما جرى حظره بموجب -

، Jean Soeringمن خالل األحكام الصادرة عن احملكمة األوربية، وكمثال على ذلك نشري إىل قضية 

والذي كان قدمها يف البداية للجنة األوربية حلقوق اإلنسان ضد بريطانيا، واليت تتلخص يف أن املدعو 

، وقد أُغرم 1984يات املتحدة األمريكية عام يف الوال" Virginia"األملاين اجلنسية، التحق جبامعة

باالشرتاك مع زميلته  Jean. Soering بطالبة زميلة له، غري أن والدي الطالبة رفضا هذه العالقة، فقام 

 1986ليقبض عليه بعد ذلك يف بريطانيا عام . 1985يف قتل والديها، وهرب إىل بريطانيا عام 

وقد طلبت بريطانيا تسليمه إليها حملاكمته عن . دون رصيد الرتكابه جرمية احتيال، لتحريره شيك

وقد أسس املعين شكواه على أن تسليمه إىل الواليات املتحدة . جرمية اشرتاكه يف القتل العمد

حملاكمته عن جرمية القتل العمد سوف يعرضه جلزاء املوت، كما أن تسليمه سوف يعقبه استمرار 

 - 6( ، وذهب رأي األغلبية 2من االتفاقية األوربية 3تهاكا للمادة احتجازه لفرتة طويلة مما يشكل ان

إىل رفض اإلدعاء، بأن التلويح جبزاء املوت خمالف للمادة الثالثة من االتفاقية، مث أحيلت القضية ) 5

بعد ذلك إىل احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، استنادا إىل ما ورد ما فيها من أسباب أخرى، وقد 

، كما قضت بأن تسليم الشخص إىل الواليات املتحدة، مع )6 -5(كمة برأي األقلية أخذت احمل

  .3خطر التعرض جلزاء املوت ميثل معاملة أو عقوبة الإنسانية أو حاطة بالكرامة

وقد تطور موقف احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان بصورة واضحة يف كثري من القضايا الالحقة،      

ففي هذه القضية جرى القبض على املدعي من قبل الشرطة، ). رمان ضد تركياكه(قضية : نذكر منها

وقد أشارت احملكمة بأن احلكومة ...وقد مت تعذيبه بغطسه يف ماء بارد، كما تعرض بعد ذلك للضرب

الرتكية مل تقدم هلا أي تفسري لإلصابات اليت شوهدت على جسد الضحية، خاصة أنه كان حمتجزا 

مل تعرتض على تقرير طيب يؤكد وجودها، ومل تتمسك بأن هذه اإلصابات كانت كما أ�ا . لديها

وقد انتهت احملكمة يف حكمها إىل أن املعاملة اليت . سابقة الوجود على تاريخ القبض على الضحية

                                                             
1Yannick L'écuyer ,op, cit, p52.  

ال یجوز إخضاع أحد للتعذیب وال للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو : " نھمن االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان على أ 3تنص المادة  2
  "الحاطة بالكرامة

3
  .102ھبة عبد العزیز المدور، مرجع سابق، ص:نقال عن 
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د ، وأنه يف ظل الظروف احمليطة بالقضية جتمنه  خضع هلا الضحية كانت �دف احلصول على اعرتاف

وأ�ا تتسبب بأمل شديد للضحية، وال ميكن أن توصف  . هذه املعاملة تنطوي على شدةاحملكمة أن 

  . 1بالنتيجة إال بالتعذيب

 16/01/2012كما ميكن اإلشارة للقرار الذي أصدرته احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان يوم       

من بريطانيا  2"أبو قتادة"والذي متنع مبوجبه السلطات الربيطانية من ترحيل عمر عثمان املعروف باسم

من االتفاقية األوربية  6، وهو انتهاك للمادة "إنكار صارخ للعدالة" إىل األردن، معتربة أن قرار الرتحيل

مطالبة بعدم إبعاده عن اململكة املتحدة، وعدم تسليمه لألردن . حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية

  .3"التعذيب"بسبب سجل األردن يف 

حيث رأت احملكمة التخفيف من هذا املفهوم، خصوصا فيما يتعلق بنظام : عسفمفهوم الت -

احتجاز طاليب اللجوء، واألجانب الذين هم يف وضع غري نظامي مواتيا للدول، فحسب إحدى 

املبادئ املتعلقة بالسوابق القضائية، فإن االحتجاز يعترب تعسفيا عندما يكون فيه عنصر سوء النية أو 

وميكن اإلشارة يف هذا الصدد لقضية سعدي ضد اململكة املتحدة يف . سلطاتخطأ من طرف ال

، حيث أن سعدي مواطن عراقي من أصل كردي، فر بعد أن سهل هروب ثالثة 29/01/2014

أشخاص الذين كان مكلفا مبعاجلتهم، وعند وصوله إىل انكلرتا مت القبض عليه، وحتويله إىل مركز 

مع أن احملكمة ملتزمة حبق ال ميكن إنكاره للدول للتحكم يف دخول و . االحتجاز رغم طلبه اللجوء

وإقامة األجانب يف إقليمها، وبإمكا�ا وضع رهن االحتجاز طاليب اهلجرة، سواء على إثر طلب مقدم 

أو غري ذلك من أجل الرتخيص هلم لإلقامة بإقليمهم، إال أ�ا ترى أنه ال ميكن احتجاز الشخص 

من االتفاقية األوربية واليت تسمح فقط باحتجاز  5من املادة  01قرة عكس ما تنص عليه الف

معتمدة تفسريا ضيقا جدا ...الشخص الذي ثبت أنه حياول التهرب من القيود املفروضة على الدخول

  .4إلجراءات هذا احلكم

:   امتداد اختصاص المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان خارج أراضي الدول األطراف فيها -د

من املتعارف عليه قانونا أن تشمل اختصاصات اهليئات القضائية أراضي الدول التابعة هلا، وأن 

                                                             
ینة، مجلة الشریعة والقانون، محمد خلیل الموسى، مفھوم التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھ: نقال عن 1

  .454، ص2013، أفریل 54كلیة القانون جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد
طالبا اللجوء السیاسي بحجة تعرضھ للتعذیب في  1991ھو أردني الجنسیة من أصل فلسطیني، قد لجأ إلى بریطانیا سنة " أبو قتادة"لإلشارة فإن  2
ألردن، وقد تم قبول طلبھ، لكن ظھوره في أشرطة فیدیو تحتوي على رسائل وخطب عدائیة ومتشددة، عثر علیھا في شقة واحد من المتھمین ا

  *.سبتمبر في الوالیات المتحدة األمریكیة كان وراء تحول نظرة الحكومة البریطانیة لھ من الجئ إلى داعیة لإلرھاب 11بتنفیذ 
، 6598:محكمة األوربیة لحقوق اإلنسان ترفض ترحیل أبو قتادة، جریدة الخبر الجزائریة، السنة الثانیة والعشرون، العدد رقمالعربي زواق، ال*  3

  .18/01/2012:بتاریخ
4 Yannick L'écuyer, op, cit,p122. 



339 
 

تصدر هذه اهليئات قرارات وأحكام تتعلق بقضايا وقعت أحداثها يف داخل هذه الدول وعلى 

ن، وتطبق هذه القاعدة القانونية أيضا على اختصاصات احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسا. أراضيها

احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان، واحملكمة : الثالث، وهي

ولكن مل متنع هذه القاعدة القانونية احملكمة األوروبية حلقوق . األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

األوروبية حلقوق اإلنسان اإلنسان من النظر يف عدد من القضايا اليت تتعلق بانتهاكات ملواد االتفاقية 

وأحكامها من قبل دول أطراف يف هذه االتفاقية األوروبية، ولكن خبصوص أحداث وقعت على 

أراضي دول غري أطراف يف االتفاقية ارتكب فيها عدد من املواطنني اخلاضعني لقضاء الدول األطراف 

يات القرن املاضي، يف العديد من حيث نظرت بالفعل احملكمة األوروبية، ومنذ مثانين. هذه االنتهاكات

ومن أمثلة ذلك، قضايا تتعلق بانتهاكات كان من ضحاياها عدد من مواطين بلدان . هذه القضايا

من  98/61498:أوجالن ضد تركيا، و القضية رقم 99/46221 :عربية وإسالمية، كالقضية رقم

  .1اخل...ون ضد تركيا من منصور وآخر  00/60167:السعدون ومفدي ضد بريطانيا والقضية رقم

املقدمة إىل احملكمة األوروبية حلقوق  07/55721: وكمثال على ذلك، نشري للقضية رقم     

حول انتهاكات ) بريطانيا(، من قبل مواطنني عراقيني، ضد اململكة املتحدة20072اإلنسان عام 

                                                             
1

  .370دراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص محمد أمین المیداني، 
  :ھذه القضیة كالتالي وملخص 2

  :والتي یمكن إجمالھا من خالل النقاط التالیة: وقائع القضیة: أوال
مازن جمعة السكیني، وفاطمة زبون داھیش، وحامد عبد الرضا عواد كریم، وفاضل موزبان، وجابر كریم : تقدم ستة مواطنین عراقیین وھم -1

  .األوروبیة لحقوق اإلنسان بخصوص مقتل أقاربھم من القوات البریطانیة في مدینة البصرةعلي، والعقید داود موسى، بشكاوى فردیة إلى المحكمة 
ن سبق تقدیم ھذه الشكاوى، قیام ھؤالء المواطنین بتقدیم طلب إلى وزارة الدفاع البریطانیة بخصوص فتح تحقیق مستقل عن مقتل أقاربھم، ولك -2

ا التحقیق، وأعلنت عدم مسؤولیتھا عن مقتل ھؤالء األقارب، وأنھا لن تدفع أیة ترضیة ، عدم فتح مثل ھذ26/3/2004الوزارة قررت بتاریخ 
  .عادلة لذویھم، مما حدا بالمدعین اللجوء إلى القضاء البریطاني

سادس ، طلب أول المدعین األربعة، ولم تنظر إال في طلب المدعي ال14/12/2004، وبتاریخ )Divisional Court(رفضت محكمة بریطانیة  -3
وأوضحت ھذه المحكمة أن المادة األولى من االتفاقیة . العقید داود موسى، وتم أیضا تأجیل النظر في طلب المدعي الخامس جابر كریم علي

 اراألوروبیة لحقوق اإلنسان  تطبق عملیا على أراضي الدول األطراف فیھا، ولكن توجد مجموعة من االستثناءات لھذه الحالة، وأنھ یمكن اعتب
وأكدت المحكمة في المقابل أن شكاوى المدعین . وفاة بھاء موسى ابن العقید موسى في سجن عسكري بریطاني واحدة من ھذه االستثناءات

ولكن المحكمة البریطانیة أقرت أیضا بوجود . اآلخرین الخمسة ھي خارج نطاق قضاء المملكة المتحدة حسب المادة األولى من االتفاقیة األوروبیة
، أي بعد عدة أشھر من وفاة بھاء موسى، لم یتم 2004من االتفاقیة األوروبیة  ألنھ حتى الشھر السابع من عام  3و 2فات لكل من المادتین مخال

كل طلبات المدعین،  21/12/2005ورفضت محكمة االستئناف بتاریخ . التوصل إلى نتائج التحقیقات بخصوص الظروف المتعلقة بوفاتھ
واعتبرت غرفة اللوردات، . األشخاص الذین جاء ذكرھم في الدعاوى من غیر مواطني المملكة المتحدة، باستثناء بھاء موسى واعتبرت أن وفاة

وكان وزیر . ، وبأغلبیة أعضائھا أن ال والیة قضائیة للمملكة المتحدة بخصوص األشخاص الذین توفوا موضوع الشكوى13/6/2007بتاریخ 
  .ى یدخل في الوالیة القضائیة للمملكة المتحدةالدفاع قد أوضح أن بھاء موس

وتنازلت غرفة المحكمة عن ھذه القضیة بتاریخ . 11/12/2007تقدم المدعون بقضیتھم إلى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان بتاریخ  -
ة علنیة للمحكمة بخصوص ھذه ، جلس19/6/2010كما انعقدت، بتاریخ . قاضیا 17لصالح الغرفة الكبرى للمحكمة المؤلفة من  19/1/2010

  .القضیة في قصر حقوق اإلنسان بمدینة ستراسبورغ الفرنسیة حیث مقر ھذه المحكمة األوروبیة
حیث بّین ثالثة من المشتكین في دعواھم أنھ . تضمنت الشكوى التي ًقدمت إلى المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان ظروف مقتل أقارب المشتكین -

وكان قریب مشتكي رابع ضحیة جرح قاتل خالل عمیلة إطالق نار بین دوریة بریطانیة . ربھم برصاص الجنود البریطانیینقُتل ثالثة من أقا
ووجد أخیرا جسد ضحیة أخیرة . وأُصیب قریب مشتكي خامس من قبل جنود بریطانیین، وتم إلقاؤه في النھر لیموت غرقا. ومقاتلین غیر معروفین

وأعتبر المشتكون الستة أن قتل أقاربھم تم . جریحا 93أثر وفاتھ في قاعدة عسكریة بریطانیة، حیث كان یتواجد أیضا وھو شقیق المشتكي السادس 
من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، وأنھ لم یتم القیام بأي تحقیق  3، و2، و1ضمن نطاق قضاء المملكة المتحدة عمال بما تنص علیھ المواد 

  .وفاة كل واحد من الذین قُتلوا، ھذا من ناحیةمفصل ومستقل بخصوص 
تفاقیة كما دفعوا، من ناحیة ثانیة، بأن أقاربھم قُتلوا وھم خاضعین لقضاء المملكة المتحدة ووالیتھا، حسب ما تنص علیھ المادة األولى من اال

االتفاقیة، وحظر التعذیب والعقوبات والمعامالت غیر من ھذه  2كما تشملھم حمایة حق الحیاة التي تقررھا المادة . األوروبیة لحقوق اإلنسان
والجدیر بالذكر أنھ تم إجراء تحقیق . من االتفاقیة وھو ما یتعلق بشكل خاص بالضحیة بھاء موسى 3اإلنسانیة أو المھینة التي تنص علیھا المادة 
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ردية خبصوص مقتل حلقوق اإلنسان وقعت يف العراق من قبل قوا�ا، حيث تقدم هؤالء بشكاوى ف

، وبإمجاع  7/7/2011وقد صدر احلكم يف هذه القضية بتاريخ . 2003أقار�م يف مدينة البصرة عام 

من االتفاقية األوروبية، بتقدمي  ترضية عادلة للمدعني،  41قضاة الغرفة الكربى، أنه ومبقتضى املادة 

ألف أورو كتعويض  17كل مدع مبلغ وطلبت احملكمة األوربية من حكومة اململكة املتحدة أن تدفع ل

  .1ألف أورو بالتضامن بينهم كنفقات دعوى 50معنوي، ومبلغ 

إن إدانة احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف حكمها للمملكة املتحدة عن انتهاك قوا�ا      

من معامل يعد معلما . 2003للحقوق األساسية ملواطنني أثناء احتالهلا ملدنية البصرة العراقية عام 

اجتهادات هذه احملكمة األوروبية، ورمزا لواقعة قانونية يف جمال آلية احلماية اليت تطبقها، وتأكيدا على 

تسهر على احرتام  ،عاملية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية والدفاع عنها من قبل هيئة قضائية أوروبية

تهاك هذه احلقوق خارج أراضي الدول أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، حىت ولو مت ان

  .2األطراف يف هذه االتفاقية األوروبية

أو  إسهام المحكمة وجهودها في معالجة الكثير من القضايا بعيدا عن التأثيرات السياسية -3

لقد أثبت الواقع أن احملكمة األوربية قد أسهمت بشكل واضح وكبري يف معاجلة الكثري من : غيرها

ضة أمامها بكل احرتافية، ومبنأى عن التأثريات السياسية اليت لطاملا شكلت عقبات يف القضايا املعرو 

  .وتلك ميزة من امليزات اإلجيابية اليت حتسب هلذه احملكمة. طريق أداء احملاكم لدورها املنوط �ا

                                                                                                                                                                                              
وأوضح وزیر الدفاع البریطاني أمام البرلمان، . وقاجرحا على جثتھ، وتبین أنھ مات مخن 93في مالبسات مقتل الضحیة بھاء، وظھر وجود 

  .، بأنھ أمر بفتح تحقیق في مالبسات مقتل الضحیة، ولكن لم یتم حتى اآلن نشر ھذا التقریر14/5/2008بتاریخ 
قد دخلت العراق في  أوضحت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان في حیثیات القضیة أن القوات األمریكیة وقوات المملكة المتحدة وحلفاءھما -

أن العملیات العسكریة الحربیة األساسیة  2003وتم اإلعالن في األول من الشھر الخامس من عام . بقصد إزاحة النظام البعثي فیھا 20/3/2003
وأنھا قامت بتأسیس سلطة  في العراق قد انتھت، وأن القوات األمریكیة وقوات المملكة المتحدة قد أصبحت، اعتبارا من ھذا التاریخ، قوات احتالل،

بتاریخ ) 2003( 1438واعترفت منظمة األمم المتحدة، من جھتھا، وبقرار من مجلس األمن رقم . مؤقتة للتحالف بقصد إعادة األمن إلى العراق
 بما تعمل، أن السلطة نم یطلب: "منھ على ما یلي 4كما نص القرار في الفقرة . ، بدور تحقیق األمن الذي تقوم بھ سلطات االحتالل22/5/2003

 ذلك في بما الفعالة لإلقلیم، اإلدارة طریق عن العراقي الشعب رفاه تحقیق على الصلة، ذات األخرى والقوانین الدولیة المتحدة األمم میثاق مع یتسق
مستقبلھ  بحریة یقرر أن العراقي للشعب فیھا یمكن التي الظروف وتھیئة األمن واالستقرار، فیھا یتوافر التي األحوال استعادة على العمل خاصة بصفة

، من خالل حل السلطة المؤقتة للتحالف ونقل السلطات للحكومة 28/6/2004وانتھى احتالل العراق، حسب المحكمة األوروبیة في ". السیاسي
  .العراقیة المؤقتة

اسة الفرقة المتعددة الجنسیة في جنوب شرق العراق، وأنھا كانت وبینت المحكمة األوروبیة أن المملكة المتحدة تسلمت، خالل فترة االحتالل، رئ -
، عن 2003كما أن القوات البریطانیة كانت مسؤولة، اعتبارا من األول من الشھر الخامس من عام . مسؤولة بشكل أساس على محافظة البصرة

یات لحفظ األمن، وتوقیف بعض األشخاص، وتطویق المظاھرات حفظ األمن ودعم السلطة المدنیة في ھذه المحافظة، مما أدى بھا للقیام بعدة عمل
  .المدنیة، وحمایة المنشآت المدنیة الخ

  :، إلى النتائج التالیة7/7/2011توصلت المحكمة في الحكم الذي أصدرتھ بإجماع قضاة الغرفة الكبرى بتاریخ : حكم المحكمة األوروبیة: ثانیا
یة القضائیة التي تنص علیھا المادة األولى من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان فیما یخص المدنیین الذین أن المملكة المتحدة كانت تملك الوال -1

حدة المكلفة قتلوا خالل أعمال األمن التي قامت بھا القوات البریطانیة في البصرة وذلك أثناء الظروف االستثنائیة المرتبطة بمسؤولیة المملكة المت
  .28/6/2004وحتى  2003لعراق خالل الفترة ما بین األول من الشھر الخامس من عام بسالمة جنوب شرق ا

من ھذه  2قصرت المملكة المتحدة في القیام بتحقیق مستقل وفّعال بخصوص وفاة أقارب خمسة من ستة من المدعین، منتھكة بذلك المادة  -2
  .االتفاقیة األوروبیة

من االتفاقیة األوروبیة ، بترضیة عادلة للمدعین، وطلبت من حكومة المملكة المتحدة  41تضى المادة حكمت المحكمة األوروبیة أخیرا، وبمق -3
  * .ألف أورو بالتضامن بینھم كنفقات دعوى 50ألف أورو كتعویض معنوي، ومبلغ  17أن تدفع لكل مدع مبلغ 

1
  .373 -371، صجع سابقدراسات في الحمایة اإلقلیمیة لحقوق اإلنسان، مر محمد أمین المیداني،*  
2

  .373 -372المرجع نفسھ، ص 
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وكذا تقرير  2012لسنة  حلقوق اإلنسان واحلقيقة أنه ووفقا للتقرير السنوي للمحكمة األوربية     

وتنامي وترية أعداد القضايا  ازدياديربز مدى التطور احلاصل يف ذا�ا الصادر عن احملكمة  2013

املقدمة  عدد القضايا كانمثال قد   1999ملعاجلتها والفصل فيها، ففي سنة  ،احملالة إىل احملكمة

إىل  2001، لريتفع سنة 10500إىل  العدد وصل 2000قضية، ويف سنة  8400للمحكمة 

 65200ارتفع إىل  2012قضية ويف سنة  64400إىل  2011، وهكذا حىت وصل سنة 13800

  .1قضية 65900، فوصل إىل 2013قضية، أما يف سنة 

سنة، وبالتحديد يف الفرتة املمتدة ) 13(خالل ثالث عشرة  -  فمثال -عن األحكام الصادرة أما     

يف حني مل يصدر  .2حكما 15829فقد صدر عن احملكمة ما تعداده  2013وسنة  2000بني سنة 

 837سنة كاملة سوى  40، أي خالل 1998و 1958عن احملكمة خالل الفرتة املمتدة بني 

يف تسريع وترية معاجلتها  وهو األمر الذي يتبني منه مدى التطور احلاصل يف أداء احملكمة. 3حكما

   .للقضايا احملالة إليها

وهذا اإلسهام اإلجيايب للمحكمة األوربية، ال يُقاس بعدد القضايا املعاجلة فحسب، وإمنا بنوعية      

هذه القضايا املطروحة ذا�ا، ويف طريقة تصدي احملكمة ملعاجلة هذه القضايا بكل فعالية، وهو ما 

احلماية الالزمة  جعلها حمل ثقة ومالذا، خاصة للكثري من األفراد منتهكي احلقوق كسبيل لتوفري

  .والفعالة حلقوقهم وإنصافهم من أي انتهاك

، اليت نظرت 4وكمثال على ذلك ميكن اإلشارة إىل قضية ملك املغرب مع جريدة ملوند الفرنسية     

حيث نشرت جريدة . فيها احملكمة وحاولت بعض الدول األعضاء التأثري يف سريها بالتدخل السياسي

تقريرا من طبيعة سرية يتعلق بإنتاج  03/11/1995ا الصادر بتاريخ لوموند الفرنسية يف عدده

وقد مت إعداد هذا التقرير بناء على طلب جلنة ا�موعة األوروبية اثر . املخدرات واالجتار �ا يف املغرب

حيث أشار هذا التقرير بشكل خاص إىل ازدياد إنتاج . ترشيح املغرب لالنضمام لالحتاد األورويب

                                                             
1
  Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2012,Greffe de la Cour européenne des droits de 

l'homme, Strasbourg France, Mars 2013, p153. 
- Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2013,Greffe de la Cour européenne des droits de 
l'homme, Strasbourg, France, Mars 2014, p195. 

  :كما یمكن الرجوع في ھذا الشأن أیضا لـ -
-- Conseil de l'europe, Cour européenne des droits de l'homme, La Cour européenne des droits de l'homme en 
faits et chiffres, Unité des Relations publiques, Strasbourg, France, janvier 2010, p4.  
2Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2013, op, cit , p200.  
3
 -- Conseil de l'europe, Cour européenne des droits de l'homme, La Cour européenne des droits de l'homme 

en faits et chiffres, , op, cit , p5. 
4

 :، الموقع 2007 - 2017: العدد- المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان والتحرشات السیاسیة،الحوار المتمدن  ھایل نصر، 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=106926 2013 05 05: ، تاریخ التحمیل  
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ّصدر العاملي األول للحشيش" واتساع االجتار به حتت عنوان املخدرات 
ُ
متهما يف ذلك ". املغرب امل

بعريضة ملالحقة ، 23/11/1995وتبعا لذلك تقدم ملك املغرب يف ". حاشية امللك احلسن الثاين

إىل ، 1881/ 07/ 29من قانون  36جريدة لوموند جزائيا، موجها طلبه املؤسس على أحكام املادة 

أصدرت حمكمة جنح  05/07/1996 ويف. اخلارجية الفرنسية بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبية وزير

معتربة أن الصحفي . حمرر املادة املذكورة يف اجلريدة ورئيس التحرير relaxeباريس حكما بتربئة 

  .املنشور مل يتم الطعن جبديتهتصرف حبسن نية مبتابعته لعمله، مقدمة أن التقرير 

احلكم املذكور ) حتت تأثري وزير العدل(وقد استأنف ملك املغرب والنيابة يف احملكمة املذكورة       

؛ أن نشر التقرير 06/03/1997أمام حمكمة استئناف باريس اليت اعتربت يف قرارها الصادر يف 

مما ، لصدد مع اإلحياء املقصود بتساهل امللك يف هذا ا، املذكور لفت انتباه اجلمهور إىل حاشية امللك

معيبة على احملرر عدم التحري عن صحة الوقائع املقدمة يف التقرير . يدل على سوء نية احملرر واجلريدة

وعليه فان احملكمة تعترب احملرر ورئيس . تدل على سوء النية، وان الظروف يف جمملها. قبل نشره

ت حمكمة النقض الفرنسية القرار وقد أيد. التحرير مذنبان بارتكا�ما جنحة إهانة رئيس دولة أجنبية

تقدم احملرر املذكور ورئيس التحرير بدعوى أمام احملكمة . املذكور بردها طعن املستأنفني بالنقض

اليت ذّكرت بالدور اهلام الذي تلعبه الصحافة يف ا�تمع . 19/04/1999األوروبية حلقوق اإلنسان يف 

مبينة بان . وتتعارض مع حق حرية التعبري، مهامهماوقد اعتربت أن اإلدانة تدّخل يف . الدميقراطي

املتعلق حبرية الصحافة،  29/07/1881احملاكم الفرنسية املختصة قد بنت قرارا�ا على أحكام قانون 

مشرية إىل أن للجمهور الفرنسي . وهو محاية مسعة امللك وحقوقه ،وان موجبات قرارا�ا تتوخى هدفا

حول مسالة تتعلق بإنتاج املخدرات واالجتار ، ير جلنة اجلماعة األوربيةر احلق الشرعي باالطالع على تق

وذكرت احملكمة أن التقرير املذكور الذي نشرته . يف بلد مرشح لالنضمام إىل االحتاد األورويب، �ا

عندما تشارك الصحافة يف نقاشات ، وحسب احملكمة. جريدة لوموند مل يتم االعرتاض على حمتواه

دون أن تكون ، ئل ذات اهتمام مشروع جيب عليها مبدئيا االعتماد على تقارير رمسيةعلنية يف مسا

  . جمربة على إجراء حبوث مستقلة

وعليه فان احملكمة تعترب أن جريدة لوموند املعنية ميكنها االعتماد على هذا التقرير دون اللجوء      

وتطبيقاته القضائية يلحق األذى  07/1881/ 29معتربة أن قانون . إىل البحث عن صحة الوقائع

وبناء على ذلك قررت  1.من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان 10حبرية التعبري اليت تضمنتها املادة 

                                                             
1

ناق اآلراء وتلقي وتقدیم حریة اعت ھذا الحق یشمل. لكل إنسان الحق في حریة التعبیر:" من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان بأن 10تنص المادة  
  ..."المعلومات واألفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولیة
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من االتفاقية األوربية حلقوق  10احملكمة باإلمجاع بان القرار املطعون فيه قد خرق أحكام املادة 

  .اإلنسان

، ومنها بشكل خاصة، العديد من املنظمات احلقوقية والصحفيةإن ما قامت به احملكمة جعل      

من  10ترحب بقرار احملكمة األوربية بإدانتها لفرنسا خلرقها أحكام املادة ، منظمة مراسلون بال حدود

وعدم االلتفات حملاوالت . االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان املتعلقة حبرية التعبري وحق اإلعالم

وزير العدل دومينيك بريبان يف " مراسلون بال حدود"وعلى إثرها ذّكرت منظمة . ةالتدخل السياسي

إهانة رؤساء الدول األجنبية هي من هذه االعتبارات "  :أن 26/06/2002 :رسالة موجهة له بتاريخ

املشوشة اليت جتعل من التشريع الفرنسي املتعلق بالصحافة األكثر رجعية يف مواد حرية اإلعالم يف 

وليس من املقبول اليوم أن يتمتع رؤساء الدول بامتيازات مفرطة يف القانون العام وحبماية . وباأور 

  . 1"تستند على حجة القدح واإلهانة

قضية السيد يف  1998كما ميكن اإلشارة أيضا إىل احلكم الصادر عن هذه احملكمة يف جوان       

قاض عسكري يف األمن القومي يف احملكمة يتعارض مع  والذي اعتربت فيه أن وجود، نكال ضد تركياإ

وقد كان إنكال وهو حمام عضو يف اللجنة . مبادئ االستقالل والنزاهة املتأصلني يف احملاكمة العادلة

نشرة انتقد فيها التدابري  1992التنفيذية لفرع اإلزمري من حزب العمل الشعيب، قد أصدر يف جويلية 

�م إنكال وأعضاء آخرين يف اللجنة التنفيذية مبحاولة التحريض على أو . ليةاليت اختذ�ا السلطات احمل

حيث حوكموا وأدينوا أمام حمكمة األمن الوطين، اليت تتألف . كلمات عنصرية  الكراهية والعداء عرب

واعتربت  .من ثالثة قضاة، بينهم عضو يف القوات املسلحة املرتبط بقسم اخلدمات القانونية العسكرية

، ألن القاضي .احملكمة األوربية أن إنكال مل يتلق حماكمة عادلة أمام حمكمة مستقلة وحمايدة

العسكري الذي شارك يف حمكمة األمن الوطين كان مسؤوال يف السلطة التنفيذية ويف السلطات 

ا يف وضع يتيح باعتباره ما يزال ضابطا وعلى عالقة بالقوات املسلحة وبرؤسائه الذين كانو  العسكرية

  .2هلم التأثري على حيا�م املهنية

  المآخذ والصعوبات: ثانيا

الدور اهلائل الذي تتميز به وتؤديه احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، خصوصا بعد رغم      

  :3الربوتوكولني احلادي عشر والرابع عشر إال أ�ا تبقى تعرتيها بعض الصعوبات والتحديات تذكر منها

                                                             
1

 .ھایل نصر، مرجع سابق 
2

ة الجزء األول ، اللجن -المحاكم العسكریة واالنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان -غوزمان، القضاء العسكري والقانون الدولي -فیدیریكو اندرو 
  .97 -96،ص 2004سویسرا،  -الدولیة للحقوقیین، جنیف

  .19تحدیات على الطریق، مرجع سابق، ص: ورشة العمل اإلقلیمیة حول جامعة الدول العربیة وحقوق اإلنسان 3
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  .اءات املطولة يف معاجلة القضايا، واليت تدوم يف العادة أعوام عديدة اإلجر  -

ففي : لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان" تعويض عادل"مبدأ اإلرضاء العادل بناء على ما تراه -

الغالب متتنع احملكمة عن أمر الدول بالرجوع عن خرق االتفاقية، مثال كإلغاء أمر طرد ملواطن أجنيب، 

  .االكتفاء مبنح الضحية تعويضا مباشرامع 

حيث مل حيدث أن قامت دولة عضو يف االتفاقية : اإلخفاق يف نظر الشكاوى املقدمة من الدول  -

إال أن احملكمة من . األوربية حلقوق اإلنسان بتقدمي  شكوى ضد دول أخرى جراء خرق االتفاقية

  .ناحية أخرى تتلقى عددا كبريا من شكاوى األفراد

و�ذا اخلصوص ميكن اإلشارة إىل أن هناك العديد من القضايا ال تزال بدون حل؛ حيث ووفقا     

الصادر عن احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، فإن عدد القضايا اليت هي  2012للتقرير السنوي لـسنة 

من  ، على الرغم1قضية 128100 حد إىل 31/12/2012 يفقيد االنتظار أمام احملكمة قد وصل 

قضية، مبا   99900إىل  31/12/2013قيد االنتظار قد تقلصت  بتاريخ اإلمجالية أن عدد القضايا 

وهذا ما تؤكده أيضا اإلحصائيات الذي مت إجنازها يف التقرير السابع للجنة  .2 %22 -نسبته 

  .3الوزراء

  لنظام الشكاوىتقييم فعالية المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان في إعمالها : الفرع الثاني

يتضح مما سبق أن احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان تعد أحد الركائز املهمة اليت وضعت �دف      

الرقابة على تطبيق أحكام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان يف إعماهلا لنظام الشكاوى، خصوصا 

ود يف سبيل حتقيق األهداف مبا تتميز به من مميزات وخصائص كاالستقاللية وما أسهمت به من جه

وللوقوف على مدى فعالية هذا اجلهاز، ميكن اإلشارة . اليت أنشئت من أجلها منذ نشأ�ا وحىت اآلن

  .إىل ما يتمتع به هذا اجلهاز من مزايا وما ينتابه من أوجه للنقص والقصور 

لمحكمة األمريكية من اإلجيابيات اليت ُحتسب ل:مزايا المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان: أوال

  :حلقوق اإلنسان، واليت أسهمت بشكل وافر يف إحداث الفعالية املطلوبة نذكر ما يلي

حيــــث تعــــد هــــذه االســــتقاللية أحــــد املقومــــات األساســــية املطلوبــــة يف جناعــــة  :مبــــدأ االســــتقاللية -1

احملكمة األمريكيـة حلقـوق اإلنسـان، وتفعيـل دورهـا كآليـة للرقابـة علـى تنفيـذ االتفاقيـة األمريكيـة حلقـوق 

  :4اإلنسان، وميكن إبراز ذلك يف اآليت
                                                             

1 Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2012,op, cit, p153. 
2
 Cour européenne des droits de l'homme, Rapport Annuel 2013, op, cit , p195.  

3
 Conseil de l'europe, , Surveillance de l'exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de 

l'homme, 7è rapport annuel Comite des ministres 2013, les ateliers du
3
 Conseil de l'europe, mars 2014, p36. 

4
  .322-319مصطفى عبد الغفار، مرجع سابق ، ص 
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ن مقومـــات االســتقاللية، والـــيت مــ -مـــن الوجهــة النظريــة علـــى األقــل -مــا يتميــز بـــه أعضــاء احملكمــة -

نلمســها مــن خــالل الشــروط الواجــب توفرهــا يف هــؤالء األعضــاء، الــذين يشــكلون قضــاة احملكمــة، مبــا 

يتوافر فيهم من ختصص فين يف جمال حقوق اإلنسان، وما يتمتعون به من مسعـة أدبيـة وأخالقيـة رفيعـة، 

رتاع الســـري يف انتخـــاب األعضـــاء وحتقـــق أو مـــن خـــالل طريقـــة االختيـــار ومـــدة الواليـــة، كاعتمـــاد االقـــ

أو مـــن .األغلبيـــة املطلقـــة، فضـــال عـــن حتديـــد املـــدة بســـت ســـنوات، وال ميكـــن جتديـــدها إال ملـــرة واحـــدة

خــالل نظامهــا اإلداري واملــايل،كون قضــاة احملكمــة يعملــون بصــفتهم الشخصــية وال ميثلــون الــدول الــيت 

فعون عــن مصـاحلها بــل علــى مصـاحل حقــوق اإلنســان ينتمـون إليهــا، وال يتلقـون توجيهــات منهــا وال يـدا

فضـــال عمـــا يؤديـــه هـــؤالء القضـــاة مـــن تقـــدميهم للقســـم قبـــل تـــوليهم أعمـــاهلم  .عامـــة بالقـــارة األمريكيـــة

املنوطــة �ــم، مــع احلفــاظ علــى ســرية املــداوالت، كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى وضــمانا للحيــاد فــال ميكــن 

أو مــن خــالل احلصــانات واالمتيــازات ... حــد أفــراد أســرتهألي قــاض باالشــرتاك يف قضــية هلــا عالقــة بأ

  . املمنوحة لقضاة احملكمة أثناء فرتة واليتهم

كو�ـا   ؛ما تتميز به احملكمة نفسها من مقومات االستقاللية، سواء من حيث نظامها اإلداري واملـايل -

وحــىت عــن منظمــة  ،ريكيــةمتثــل كيانــا قضــائيا مســتقال يف وظيفتــه عــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة األم

أو مـن حيـث . هي اليت تقوم بإعداد نظامهـا األساسـي، وكـذا ميزانيتهـا اخلاصـةفالدول األمريكية ذا�ا، 

  .ما تتوفر عليه هذه احملكمة من حصانات وامتيازات من خالل مقرها ومراسال�ا

�ــا بكــل   وال شــك أن هــذه املميــزات تســهم بشــكل وافــر يف جعــل احملكمــة تــؤدي دورهــا املنــوط

كفــاءة وفعاليــة للرقابــة علــى التطبيــق الفعلــي ألحكــام االتفاقيــة، ومنهــا إعمــال نظــام الشــكاوى كشــكل 

األمـــر الـــذي ُيســـهم يف حتقيـــق االنتصـــاف املطلـــوب لضـــحايا االنتهاكـــات، . مـــن أشـــكال هـــذه الرقابـــة

  .وبالتايل الوصول إىل جتسيد حقوق اإلنسان على أرض الواقع 

لقـد قامـت احملكمـة : ت بها المحكمة فـي معالجـة القضـايا المعروضـة أمامهـاالجهود التي قام -2

بـالنظر  ذلـكيف الرقابة على تطبيق أحكام االتفاقيـة األمريكيـة، و  ةكبري   هوداألمريكية حلقوق اإلنسان جب

حتقيـــق االنتصـــاف بغيـــة  ،والفصـــل فيهـــا تهـــامعاجلالـــيت مت عرضـــها عليهـــا مـــن أجـــل قضـــايا عديـــد الإىل 

علــى  لضـحايا االنتهاكــات، ومـن مثـة الوصــول إىل جتسـيد حقـوق اإلنســان يف القـارة األمريكيـةاملطلـوب 

حكمـا  250و�ذا اخلصوص فقد وصـلت األحكـام الـيت أصـدر�ا احملكمـة إىل مـا يقـارب . أرض الواقع

  .1وأمرا

                                                             
1
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االنتصـــاف قــد كـــان لــبعض القـــرارات املتخـــذة مــن قبـــل احملكمــة األمريكيـــة دورهـــا يف حتقيــق هـــذا و      

وخـري مثـال علـى ذلـك مـا مت ذكـره أعـاله مـن أن أغلـب الضـباط العسـكريني مـن . لضحايا االنتهاكـات

نظـم أمريكـا الالتينيـة الديكتاتوريـة بعـدما اسـتفادوا مـن قـوانني العفـو، قضـت احملكمـة بـأن هـذه القـوانني 

مثـــل األرجنتـــني ( عـــد األمـــر الــذي جعـــل عـــدة دول فيمــا ب. تتعــارض والقـــانون الـــدويل حلقــوق اإلنســـان

تتخلص من قوانني العفو هاتـه؛ باعتبارهـا ضـد القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، الـذي قالـت ) والشيلي

  .حيث باشرت مالحقة مجيع الضباط العسكريني حىت السبعينيات. به اللجنة واحملكمة معا

، والـيت خلصـت 1998، ضـد نيكـاراغوا يف  Genie Lacayaكما ميكن اإلشارة هنا إىل قضـية       

مـن  8م (احلـق يف احملاكمـة العادلـة فيها احملكمة، إىل أن إنشاء املراسـيم العسـكرية يف تلـك الدولـة ختـرق

  .1)منها 24م(، واحلق يف املساواة يف املعاملة)االتفاقية األمريكية

ضــد غواتيمــاال واملتعلقــة هــي األخــرى باالختفــاء القســري، فقــد  Blakeأمــا يف حكمهــا يف قضــية      

قضت احملكمة بأن املادة الثامنة من االتفاقية اليت تؤكد على حق كـل شـخص بنظـر قضـيته مـن حمكمـة 

وقـــررت احملكمـــة أن غواتيمـــاال ملزمـــة . خمتصـــة ومســـتقلة وحمايـــدة، ينصـــرف كـــذالك إىل عائلـــة الضـــحية

ـــة املســـؤولني ومعـــاقبتهم، واختـــاذ بـــالتحقيق يف انتهاكـــات حقـــوق  اإلنســـان املنســـوبة إليهـــا، وحتديـــد هوي

التــدابري الضــرورية يف القــانون الــداخلي للوفــاء بالتزاما�ــا، وقــد وصــفت احملكمــة احلــق يف التقاضــي مــرارا  

بأنه ليس فقط أحد أعمدة االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، بل هـو أسـاس سـيادة القـانون وا�تمـع 

  .2ميقراطي على حد سواءالد

فــإن التعــويض هــو  -وبــالنظر إىل القضــايا املفصــول فيهــا -واحلقيقــة الــيت ميكــن التأكيــد عليهــا هنــا     

األســلوب األكثــر شــيوعا عــن األضــرار الالحقــة بضــحايا االنتهاكــات، وهــو يأخــذ يف العــادة التعــويض 

هـــو يف حــد ذاتـــه إقــرار مـــن الدولـــة النقــدي الـــذي ينبغــي أن يغطـــي كــل مـــن الضــرر املـــادي واملعنــوي، و 

علــى خــالف  -بــل وتضــيف احملكمــة األمريكيــة زيــادة علــى مــا ذكــر...بــاخلرق أو التعبــري عــن االعتــذار

أ�ــا تلجــأ إىل أشــكال اجلــرب األخــرى غــري املاليــة، كــالرد وإعــادة التأهيــل  -غريهــا مــن احملــاكم اإلقليميــة

  .3والرتضية وضمانات عدم التكرار

ـــة اجتهادهـــا فـــي -3 مـــن االتفاقيـــة  33فمـــثال وخبصـــوص املـــادة  :تفســـير بعـــض مـــن مـــواد االتفاقي

اللجنــة  كــل مــن  املتعلقــة بكــون الــدول تصــبح ملزمــة ببــذل قصــارى جهــدها لتطبيــق توصــياتاألمريكيــة 
                                                             

  :، عن89المرجع نفسھ، ص 1
  D. Shelton. The Jurisprudence of Human Rights Tribunals on Remedies for Human Rights Violation. 
International Institute for Human Rights, summer 2006, p118. 
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لـــوايز (أكـــدت احملكمـــة األمريكيـــة حلقـــوق اإلنســـان يف قضـــية  ،واحملكمـــة األمـــريكيتني حلقـــوق اإلنســـان

مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ألحكــــام  31/1إىل أنــــه ووفقــــا ملبــــدأ حســــن النيــــة الــــذي يتجســــد يف املــــادة ) تامــــايو

املعاهــدات، إذا وقعــت دولــة علــى معاهــدة دوليــة وصــادقت عليهــا، خصوصــا إذا كانــت تلــك املعاهــدة 

اقية األمريكية حلقوق اإلنسان، واليت متثل إحـدى األجهـزة األساسـية متعلقة حبقوق اإلنسان، مثل االتف

يف ذلك الشطر مـن " تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان والدفاع عنها" ملنظمة الدول األمريكية وتعمل على 

  .1العامل

، حيث طرحت 11/1990كما ميكن اإلشارة هنا إىل رأي احملكمة االستشاري يف القضية رقم 

واســـعا خبصـــوص احلقـــوق املدنيـــة والسياســـية علـــى حنـــو ميـــس حـــىت احلقـــوق االقتصـــادية  احملكمـــة تفســـريا

واالجتماعية والثقافية، وهذا الرأي يتعلق مبدى انطباق شرط استنفاذ وسائل التعويض اإلنصاف احمللية 

قبــل التقــدم بشـــكوى فرديــة يف حالـــة األفــراد الـــذين ميــنعهم عــوزهم املـــايل مــن الوصـــول للقضــاء حلمايـــة 

وقـــد أوضــــحت احملكمـــة أنــــه إذا ثبـــت أن شخصــــا فقـــريا حباجــــة إىل . حلقـــوق الــــيت تضـــمنتها االتفاقيــــةا

استشارة قانونية للتوصل إىل احلماية الفعالة حلق ما تضمنته االتفاقية، وأن فقره منعه من احلصـول علـى 

صــوص حـــىت هــذه املشــورة، فلـــيس مــن الضـــروري أن يســتنفذ وســـائل اإلنصــاف احملليـــة املتاحــة �ـــذا اخل

وهو يف حقيقته إزالـة . يتمكن من تقدمي شكوى فردية خبصوص انتهاك حقوقه املقررة مبقتضى االتفاقية

مـــن االتفاقيـــة  25و 8للمعوقـــات الـــيت قـــد تعرقـــل األفـــراد مـــن الوصـــول للمحكمـــة بنـــاء علـــى املـــادتني 

ـــة الـــيت 24األمريكيـــة، فضـــال عـــن كـــون هـــذا التفســـري يتطـــابق واملـــادة  تتحـــدث عـــن عـــدم  مـــن االتفاقي

  .2التمييز

حقـوق املهـاجرين "حـول  18/2003 :االستشـاري رقـم احملكمـة إىل رأيأيضـا كما ميكن اإلشارة       

حيـــث أكـــدت احملكمـــة أن علـــى الـــدول احـــرتام حقـــوق اإلنســـان،  ."بـــدون وثـــائق واملركـــز القـــانوين هلـــم

وأن أي معاملــة  .أ عــام وأساســيوكفالــة احرتامهــا يف ضــوء مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز الــذي هــو مبــد

يرتـب املسـؤولية  -مبـا يف ذلـك احلقـوق االجتماعيـة -حبمايـة هـذه احلقـوق وممارسـتها  يتعلـقمتييزية فيمـا 

وأقــرت احملكمــة أن املبــدأ املــذكور هـــو قاعــدة آمــرة وأنــه أحــد االلتزامــات حنــو الكافـــة، . الدوليــة للدولــة

احلـق  لأو أن تسمح به ضد املهـاجرين، وأن تكفـ ،التمييزضى عن اوعلى الدول أن ال متيز، أو أن تتغ

  .3يف احملاكمة العادلة ألي شخص، بصرف النظر عن كونه مهاجرا أم ال
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   أوجه النقص والقصور: ثانيا

إنه ومع ما تتميز به احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان من مزايا وما قامت به مـن أدوار إجيابيـة يف      

كاوى، من خالل عديد القضايا املعروضة عليها والتصـدي هلـا مبعاجلتهـا، بغيـة حتقيـق إعماهلا لنظام الش

االنتصاف املطلوب لضحايا االنتهاكات، جتسيدا حلقوق اإلنسـان يف القـارة األمريكيـة، إال أنـه ال تـزال 

ملزيـد أمام  هذا النظام بعض التحديات والصعاب اليت هي حباجـة إىل التطـوير والتحسـني والتوجـه حنـو ا

  . من اإلصالحات

مبناقشــــة  2011ولعــــل مــــا قامــــت بــــه منظمــــة الــــدول األمريكيــــة خــــالل النصــــف الثــــاين مــــن ســــنة      

اإلصالحات املمكنة للنظام األمريكي حلقوق اإلنسان والـذي جـاءت توصـياته املتضـمنة يف تقريـر هـذه 

 االتـــدابري الـــيت مـــن شـــأ� اللجنـــة داعمـــة لتعزيـــز هـــذا النظـــام، إال أن التخـــوف يبقـــى قائمـــا جتـــاه بعـــض

  .1التقويض من استقاللية وفعالية هذا النظام

وعموما وعلى الرغم من اإلجيابيات اليت حتسب هلذا النظام إال أنه بسجل على هذا اجلهاز بعـض      

  :2من أوجه النقص والقصور اليت حتد من فعالية احملكمة نذكر من ذلك

اسـب وجسـامة املهـام املوكـل إلـيهم، فضـال علـى أن قصـر مـدة قلة عـدد أعضـاء احملكمـة، مبـا ال يتن -1

  .عملهم، وهو ما يتطلبه استقالهلم ةالتأثري يف عدم حتقيق االستقرار للقضاة يف ممارس االوالية من شأ�

كمــا يؤخــذ علــى النظــام األساســي للمحكمــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان جــواز أن جيمــع القاضــي   -2

إحدى البعثات املرسلة من قبـل الـدول األعضـاء لـدى املنظمـة وبـني منصـبه  وظيفة رئيس : بني وظيفتني

كقاض، وهنـا جنـد تعارضـا يف طبيعـة العمـل بـني الـوظيفتني، فهـو يف وظيفتـه األوىل ميثـل مصـلحة دولتـه 

  .فقط، و يف الثانية يدافع عن مصاحل حقوق اإلنسان، وهذا من شأنه التأثري على استقالليته وحياده

قصــر فــرتة انعقــاد احملكمــة متثــل نقطــة ضــعف أخــرى يف عمــل احملكمــة، وهــو مــا قــد جيعــل كمــا أن   -3

  .النظر يف القضايا املطروحة يتأخر

عــدم إعطــاء الفــرد حــق اللجــوء املباشــر للمحكمــة األمريكيــة حلقــوق اإلنســان عكــس مــا هــو عليــه  -4

ق اللجنـــة األمريكيـــة وفقـــا األمـــر يف احملكمـــة األوربيـــة حلقـــوق اإلنســـان، ورهـــن ذلـــك باإلحالـــة عـــن طريـــ

لشروط وإجراءات ختضع ملدد حمددة، جيعلها أقل فعالية مما لو كان األمـر عليـه مبـنح األفـراد حـق تقـدمي 

  .شكواهم مباشرة للمحكمة
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وهـو أكثـر النقـاط  –ومن نقاط الضعف اليت ميكن اإلشارة إليها مـا يتعلـق بتنفيـذ أحكـام احملكمـة  -5

حيـث مل يتضـمن تنظـيم مراقبـة تنفيـذ أحكـام احملكمـة، ومل  -قوق اإلنسانضعفا يف النظام األمريكي حل

، كمــا هــو الشــأن يف النظـــام األوريب حلقــوق اإلنســان الــذي أوكــل املهمــة للجنـــة 1يعهــد بــه ألي جهــاز

  .الوزراء مبجلس أوربا

احلقوق،  قصر تقدمي الشكاوى املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية على طائفة معينة من  - 6

، وهو ما يعد تراجعا واضحا عن اإلمكانيات املتاحة يف إطار حلقوق النقابية واحلق يف التعليمكا

واحلقيقة أن تبين تفسريا تقييديا من جانب  .اإلعالن األمريكي واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان

اليت كفل برتوكول سان  ،اللجنة أو احملكمة بقصر استخدام نظام الشكاوى الفردية على تلك احلقوق

سلفادور تقدمي شكاوى فردية بشأ�ا، يتعارض مع أحكام االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان 

منها، وهذا ووفقا ملبدأ وجوب األخذ مببدأ التفسري الذي يضفي املزيد  29وواجباته، حسب املادة 

  .2من احلماية على حقوق األفراد

ة ملنظومة الدول األمريكية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية ولذلك فإن الفعالية احلقيق     

ومن بني أسباب ذلك أن األجهزة املشرفة على . والثقافية ال تزال غائبة من الناحية العملية حىت اليوم

التطبيق ركزت أعماهلا يف العقود األخرية على االنتهاكات اجلماعية واملنظمة للحقوق املدنية 

. اليت وقعت يف ظل الديكتاتوريات العسكرية الشرسة، يف كثري من دول أمريكا الالتينية والسياسية،

وفضال على كون احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مل تكن موضوعا شائعا يف الشكاوى 

رتض أن املقدمة إىل األجهزة اإلشرافية، فإن هذه اهليئات ذا�ا مل تؤد الدور واملهام اليت كان من املف

  . 3تقوم �ا فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وعليه فإن الواجب حيتم على احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان أن تقوم بدورها الرقايب املرجتى      

 منها والذي ينحو جتاه اإلعمال التدرجيي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، خصوصا بعد أن

لتكون بديال عن الدكتاتوريات اليت كانت سائدة  ،حلت النظم الدميقراطية يف جل الدول األمريكية

ردحا من الزمن، هذا من ناحية، أما من الناحية األخرى، فإن ما يشجع على ذلك هو متيز النظام 

وى خبصوص األمريكي على النظام األوريب، بل والعاملي مبا منحه من إمكانية تقدمي األفراد لشكا

  .انتهاك الدول األطراف حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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وعلــى الــرغم ممــا ســبق ذكــره يبقــى النظـــام األمريكــي حلقــوق اإلنســان مــن األنظمــة ذات التطـــور 

والفاعليــة، خصوصــا وأنــه جــاء متــأثرا بالنظــام األوريب حلقــوق اإلنســان آخــذا عنــه الكثــري مــن اجلوانــب 

  .التنظيمية

  تقييم فعالية المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب: ثالثالفرع ال

لقد جاءت احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب مكملة ملهام احلماية اليت كانت تقوم �ا      

، 1اللجنة اإلفريقية، من أجل التطبيق الفعلي ألحكام امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب

حجية أكرب، وصدى أوسع، مقارنة مبا تقوم به  -كجهات قضائية- ن لقرارات احملاكم خصوصا وأ

وللوقوف على . اللجان من أعمال، مما يسهم بشكل كبري يف إحداث الفعالية املرجوة حلقوق اإلنسان

مدى فعالية هذه احملكمة يف إضفاء احلماية املطلوبة حلقوق اإلنسان من خالل إعماهلا لنظام 

  : ميكن اإلشارة إىل املالحظات التاليةالشكاوى 

وهذا . مبدأ االستقاللية - يف مستواه النظري -لقد أضفى الربوتوكول املنشئ على هذه احملكمة - 1

من خالل تأكيده على ضمان استقاللية القضاة استقالال تاما يف ممارسة مهامهم املنوطة �م، حيث 

دويل للممثلني الدبلوماسيني، فضال عن حتصينهم ضد اعرتف هلم باحلصانات اليت مينحها القانون ال

وهو ما يعد أمرا إجيابيا للمحكمة وهي تؤدي وظيفتها القضائية يف إعماهلا لنظام . اإليقاف أو العزل

  .الشكاوى، كما يعترب مكسبا جديدا ومهما لصاحل جتسيد احلماية املطلوبة حلقوق اإلنسان

ومهام، سواء ما تعلق باجلانب االستشاري أو القضائي إن ما أنيط باحملكمة من اختصاصات  - 2

يشكل دعامة أخرى يف سبيل حتقيق االنتصاف املطلوب لضحايا االنتهاكات، خصوصا يف إعماهلا 

  ...لنظام الشكاوى ومعاجلتها للقضايا املطروحة أمامها

أة مقارنة باحملكمتني تطبيقيا، ومع أن احملكمة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب تعد حديثة النش - 3

األوربية واألمريكية اخلاصتني حبقوق اإلنسان إال أ�ا باشرت مهمتها يف معاجلة الشكاوى املعروضة 

  : نذكر من ذلك قضيتني .أمامها

وتتمثل يف عريضة مقدمة ضد ليبيا خبصوص سيف اإلسالم معمر القذايف، واليت : 2القضية األولى -

 ، واليت31/01/2013حلقوق اإلنسان والشعوب إىل احملكمة اإلفريقية يف تقدمت �ا اللجنة اإلفريقية 

حيث أوضحت . من امليثاق وضحيتها سيف اإلسالم معمر القذايف 7و 6تتعلق بانتهاكات املادتني 
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يف سجن  - من قبل ا�لس الوطين االنتقايل يف ليبيا، بوصفه حكومة ليبية -د وضع أن الضحية ق

كما مل . نع عنه االتصال بأسرته وأصدقائه، وبأي مستشارومُ  19/11/2011تاريخ  ذانفرادي من

و عربت العريضة عن القلق من حماكمة الضحية واحتمال ...على حمكمة يُعرضتوجه له ا�امات، ومل 

 -وهي وقائع. ، بعد توقيف تعسفي واستجواب له بدون وجود حمامتنفيذ عقوبة اإلعدام يف حقه

من امليثاق، طالبة من  7و 6نتهاكا حلقوق املتهم اليت تنص عليها املادتان متثل ا - حسب العريضة

  .واالمتناع عن إحلاق أضرار بالضحية، مع السماح له باالستعانة مبحام ،احملكمة اختاذ إجراءات مؤقتة

وقد سعت احملكمة يف خطو�ا األوىل على التأكيد بأ�ا خمتصة بالنظر يف هذه القضية، وهي      

من نظامها الداخلي خمولة بالنظر يف كل القضايا املتعلقة بتفسري  3للفقرة األوىل من املادة  وفقا

وتطبيق امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، وكذالك الربوتوكول امللحق به، وكل وثيقة تتعلق 

بعد ذلك وبإمجاع وبناء على ذلك فقد  أمرت احملكمة . 1حبقوق اإلنسان صادقت عليها الدول املعنية

  :أعضائها احلكومة الليبية باختاذ اإلجراءات اآلتية

االمتناع عن كل عمل يتعلق بإجراءات قانونية، أو خاصة بالتحقيق، أو بالتوقيف، ميكن أن تسبب  -

ارا للموقوف ال ميكن إصالحها، من خالل انتهاك أحكام امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان ر أض

  .دولية أخرى صادقت عليها ليبياوالشعوب، أو وثائق 

  .السماح للموقوف باالستعانة مبستشار أو حمام خيتاره -

  .السماح ألهل املوقوف بزيارته -

  .االمتناع عن اختاذ إجراءات ميكن أن تلحق أضرارا جسدية أو عقلية، أو صحية باملوقوف -

يوما من استالمها لقرار احملكمة بتقدمي تقرير هلذه األخرية،  15ويف مدة  ةأن تقوم احلكومة الليبي -

  .موضع التنفيذ كمةيتعلق باإلجراءات اليت مت اختاذها لوضع قرار احمل

 - قضية القس متيكيال( ضد تنزانيا إىل احملكمة اإلفريقية الشكوى املقدمة : 2ثانيةالقضية ال

Mtikila( خبصوص الشكوى  14/06/2013:هلا بتاريخ، واليت أصدرت فيها احملكمة أول قرار

يف  وتتمثل وقائع هذه القضية. املتعلقة بقضية مرشح مستقل لالنتخابات الربملانية ضد حكومة تنزانيا

، كما مت تقدمي Mtikila) -القس متيكيال(بشكوى من املواطن التنزاين  2011ه قد مت التقدم يف أن

بسبب إلغاء حمكمة . شكوى ثانية عن نفس املوضوع من قبل نقابة احملامني، ومنظمة غري حكومية

من طرف  Mtikila) - متيكيالالقس (لقرار صدر ملصلحة  -وهي حمكمة تنزانية عليا -االستئناف 

                                                             
1

  .من ذلك مثال المیثاق العربي الذي صادقت علیھ لیبیا 
2

 .39 -36، مرجع سابق، صالمحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب وانتھاك أحكام المیثاق العربي لحقوق اإلنسان محمد أمین المیداني، 



352 
 

مجعت احملكمة  وقد. شح كمستقل لالنتخابات الربملانيةحمكمة البداية، اليت حكمت له حبق الرت 

، بقرار اختذته يف الشهر التاسع من اإلفريقية الشكوى األوىل والثانية يف قضية واحدة للنظر فيها

  ...حق املشاركة احلرة يف الشؤون السياسية، ومبدأ عدم التمييز: ، وركزت على نقطتني2011

نية خبصوص احلد من  وقد قبلت احملكمة الشكوى املقدمة إليها رافضة حلجج احلكومة التنزا     

حقوق املشتكي مذكرة بأن احلد من احلقوق املقررة يف امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب 

وقد طالبت احملكمة احلكومة . من هذا امليثاق 27من املادة  2جيب أن تكون يف حدود الفقرة 

فيذ قرار احملكمة يف ءات أخرى لتنالتنزانية باختاذ اإلجراءات الدستورية والتشريعية الالزمة، وكل إجرا

  .، وإبالغ هذه األخرية بتلك اإلجراءاتمهلة معقولة

إنه وعلى الرغم من أن إنشاء احملكمة يعد تطورا كبريا لصاحل محاية حقوق اإلنسان والشعوب إال  - 4

  :1أن ما يؤخذ على هذه احملكمة كآلية قضائية، وما قد ُيضعف من فعاليتها، نشري إىل

حلقـوق اإلنسـان  كمة يف إعماهلا لنظام الشكاوى تبقى مقيدة باختصاص اللجنة اإلفريقيةأن احمل -

، حيــث ال ميكنهــا النظــر يف القضــايا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان إال بعــد دراســتها والنظــر والشـعوب

  .فيها من قبل اللجنة

بـإرادة الـدول، الـيت كما أنـه ال ميكنهـا النظـر يف شـكاوى األفـراد أو املنظمـات غـري احلكوميـة إال  -

متثـــل يف هـــذا ا�ـــال الطـــرف الـــذي تثـــار ضـــده القضـــايا، أل�ـــا املســـؤولة عـــن انتهاكـــات حقـــوق 

أي أن واليــــة احملكمـــة للنظــــر يف شــــكاوى األفـــراد واملنظمــــات غـــري احلكوميــــة ليســــت  اإلنســـان،

  .بل هي مقيدة بإقرار الدول املشتكي ضدها -كما سبق اإلشارة إىل ذلك  -جربية

يف حقيقــة  -احملكمـة اإلفريقيـة حلقـوق اإلنسـان والشـعوب لـيس هلـا األحكـام الصـادرة مـن قبـلإن  -5

آليــة ملزمــة لتنفيــذها، األمــر الــذي ُيضــعف مــن فعاليــة مــا تقــوم بــه هــذه احملكمــة وجيعــل دورهــا  -األمــر

  .حمدودا

الفعلـي ألحكـام من أهم املشاكل اليت تطرح خبصوص التنفيـذ  مشكال األمر ميثل واحلقيقة أن هذا     

القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان بصــفة عامــة، حيــث تنعــدم الوســائل التنفيذيــة الفعالــة الــيت تقــوم �ــذه 

، الــيت تنتهـك فيهـا حقـوق اإلنســان، خصوصـا يف غيـاب النصـوص القانونيــة املهمـة داخـل أقـاليم الـدول

يـذ القـرارات واألحكـام الصـادرة أو العقوبات الـيت قـد ترتتـب عـن عـدم االلتـزام بتنف ،الضابطة للجزاءات

  .2جتاهها
                                                             

1
 .53حفیظة شقیر، مرجع سابق ، ص 
2

 -بو القمح یوسف، تطور آلیات حمایة حقوق اإلنسان في إفریقیا، أطروحة دكتوراه في القانون الدولي والعالقات الدولیة، جامعة منتوري 
  .344، ص2007/2008قسنطینة، السنة الجامعیة 
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عائق االشرتاطات الشكلية الكثرية يف تقدمي الشكوى، حيث أنه وبالقدر الـذي ميكـن معـه تقـدير   -6

كثـري مــن هــذه االشـرتاطات لقبــول الشــكاوى املقدمـة للمحكمــة كجانــب شـكلي ضــروري تتطلبــه هــذه  

مريكــي، إال أن مــن شــأن هــذه الشــروط أن تشــكل الشــكاوى، تأســيا بالنظــامني اإلقليميــني األوريب واأل

عقبــة وعائقـــا حقيقيـــني يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان بصــفة عامـــة، ويف جمـــال تقـــدمي الشـــكاوى للمحكمـــة 

بصـفة خاصـة، إن مل توضـع ألعماهلـا أو ممارسـا�ا ضـوابط ومعـايري مرنـة، جتعـل احملكمـة تراعـي مـا يقــدم 

خصوصـا مـع مـا تعيشـه الـدول اإلفريقيـة  ؛ت حقـوقهمإليها من شـكاوى بـالعني احلانيـة علـى مـن انتهكـ

، ناهيك عـن التـأخر وضـآلة االهتمـام حبقـوق 1من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة

 .اإلنســان بالشــكل املطلــوب، وهــذا مــا يثبتــه الواقــع يوميــا مــن انتهاكــات يف الكثــري مــن الــدول اإلفريقيــة

شــروط الكثــرية، ومــا ُيضــاف إليهــا مــن التشــكك يف مصــداقية ولكــن التقــدم بالشــكاوى يف ظــل هــذه ال

 هـذه اإلجــراءات جيعـل الكثــري مـن ضــحايا حقـوق اإلنســان حيجمـون عــن االلتجـاء للمحكمــة اإلفريقيــة

 .حلقوق اإلنسان والشعوب

حلقوق اإلنسان والشعوب  اإلفريقية ولعل من بني األسباب وراء قلة الشكاوى املقدمة للمحكمة     

ما تتطلبه الشكاوى من اشرتاطات كثرية، منها مثال شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلية وما تتطلبه 

من مدد وإجراءات، ناهيك عن خوف املتقدمني بالشكاوى من سلطا�م وما قد يتعرضون له من 

ثقافة حقوق اإلنسان يف  انتهاكات إضافية، خصوصا يف ظل منظومات حكم بعيدة عن الدميقراطية و 

كثري من الدول اإلفريقية، إال ما كان منها رمسا شكليا وتوقيعا على املواثيق لتبدو أمام العامل مبظهر 

  .الئق حتاول معه جتنب اإلحراج ليس إال

حلقوق اإلنسان والشعوب كجهة قضائية أنيط �ا  اإلفريقية ومنه فإن الواجب حيتم على احملكمة     

القيام بدور رقايب على حقوق اإلنسان، أن تطور من آليا�ا، وتضفي مرونة أثناء النظر يف مقبولية 

ومن مثة القيام بدورها الفعال، لتكون يف مستوى التحدي من أجل إضفاء  ؛الشكاوى املقدمة إليها

  . رة اإلفريقية بأسرهامحاية فعالة حلقوق اإلنسان يف القا

  

  

  

  

                                                             
1

  .268یوسف بوالقمح، مرجع سابق، ص 
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  :خالصة

يشكل نظام الشكاوى كآلية للتطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان تأثريا بالغا على احلماية      

الدولية حلقوق اإلنسان، نتاج ما يتم التوصل إليه من خالل إعمال هذا النظام من آراء وقرارات 

ى ذلك من نتائج متثل صورا هلذه احلماية، كتحقيق وأحكام لصاحل ضحايا االنتهاكات، وما يرتتب عل

االنتصاف املطلوب هلؤالء الضحايا، واملطالبة بالكف عن اخلروقات واالنتهاكات احلاصلة، 

وتعويضهم وجرب الضرر، وغريها، وهو ما يعد إسهاما كبريا له فعاليته امللحوظة واملؤثرة يف سبيل جتسيد 

  . عمحاية حقوق اإلنسان على أرض الواق

واحلقيقة أن درجة هذا التأثري وهذه الفعالية تتفاوت بني ما تقوم به األجهزة شبه القضائية يف      

إعماهلا لنظام الشكاوى مع تلك األجهزة القضائية اليت تتميز �ا بعض النظم اإلقليمية، كما هو 

حملكمة األمريكية، وكذا األمر عليه مع احملاكم اخلاصة حبقوق اإلنسان كاحملكمة األوربية حلقوق وا

  .احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

ولئن كان لألجهزة شبه القضائية دورها وأثرها يف محاية حقوق اإلنسان، سواء من حيث طبيعة       

تكوين هذه األجهزة الرقابية يف حد ذا�ا، وما تتميز به من مواصفات وما تتمتع به من استقاللية 

أى عن أي ضغوطـ، قد تشكك يف مصداقيتها، أو من خالل ما تقوم به من مهام وأدوار جتعلها يف من

يف معاجلة الكثري من القضايا املطروحة أمامها، واليت مت الفصل فيها لصاحل ضحايا االنتهاكات، 

وكانت نتائجها متثل حبق صورا حية حلماية احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف ثنايا االتفاقيات 

فإن الواقع من ناحية أخرى ُيربز أن هناك مآخذ تسجل على هذه األجهزة . ولية حلقوق اإلنسانالد

من شأ�ا التقليل من الفعالية املرجوة، سواء فيما يتعلق باخلرباء ومدى استقالليهم عن حكوما�م،  

الءات كون طريقة اختيارهم والتصويت عليهم تتم من قبل هذه احلكومات، األمر الذي قد يغلب و 

أو من حيث اإلجراءات وما تتطلبه . البعض حلكوما�م، وبالتايل وقوع نوع من االهتزاز يف املصداقية

ابتداء من اشرتاطات شكلية عديدة أو ما يستغرق من وقت للفصل يف املنازعات، أو على مستوى 

  .متابعة تنفيذ اآلراء والقرارات اليت يغيب معها عنصر اإللزام

تقوم به هذه األجهزة شبه القضائية على مستوى االتفاقيات املربمة يف إطار األمم ومع أن ما      

املتحدة ميكن سحبه أيضا على تلك األجهزة واللجان شبه القضائية املنشأة يف إطار االتفاقيات 

واملواثيق اإلقليمية، إال أنه ومع تقدير اجلهد والدور الذي تؤديه هذه اللجان الرقابية يف معاجلة 

الشكاوى املعروضة عليها وطريقة الفصل فيها، إال أنه ال ميكن مقارنة ذلك مبا تقوم به األجهزة 
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األمريكية حلقوق اإلنسان،  كمةالقضائية، ممثلة يف كل من احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان وكذا احمل

  -وت درجا�اعلى تفا -كون هذه احملاكم. فضال عن احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

تفصل يف النزاعات املعروضة عليها بإصدار أحكام قضائية مثيلة متاما لألحكام الصادرة عن احملاكم 

  .الداخلية

خصوصا  - وما يربز هذه احلقيقة هو عديد القضايا اليت متت معاجلتها من قبل هذه احملاكم      

التوصل فيها إىل أحكام قضائية صرفة،  واليت مت -الشكاوى الفردية واملشار إىل البعض منها أعاله 

  . أسهمت بشكل كبري يف تطوير احلماية الدولية حلقوق اإلنسان

وجب التنويه إىل أن النظام األوريب حلقوق اإلنسان يعد أكثر تطورا من غريه من األنظمة      

ختيارية لقبول اإلقليمية األخرى، حيث أنه ومع جميء الربوتوكول احلادي عشر مت إلغاء الطبيعة اال

الدول األعضاء اختصاص احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان الذي كان معموال به قبل ذلك، وجعل 

هذا اجلهاز جهة وحيدة للفصل يف الشكاوى، إضافة إىل ما أضافه الربوتوكول الرابع عشر من تدعيم 

الواقع هذا األثر من خالل  فقد أبان. وتطوير هلذه اآللية بتحسني أدائها وتسريع الفصل يف النزاعات

  .القبول الطوعي لألحكام الصادرة عن احملكمة بتنفيذ هذه األحكام دون صعوبات

وعلى الرغم من هذا التطور احلاصل على مستوى احلماية الدولية حلقوق اإلنسان ككل، يبقى      

 إجياد آليات إضافية تنفيذ اآلراء والقرارات واألحكام الصادرة عن أجهزة الرقابة عموما حباجة إىل

  . وتتجاوز �ا حىت مسألة التعويض ذا�ا. تكون أكثر قدرة على جتسيد التنفيذ الفعلي هلا
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  اتمةـــــــــــــالخ
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ستظل الشغل الشاغل واالهتمام البارز للمجتمع الدويل برمته وصيانتها محاية حقوق اإلنسان  إن     

وجبميع تنظيماته، على الرغم من كل اجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق هذا املبتغى، ألن القضية تتعلق 

  . وبكرامته باإلنسان

ومع ما يالحظ من تطور نوعي على مستوى آليات وإجراءات احلماية الدولية حلقوق فإنه      

يمها تبقى حتتاج دوما ملزيد من ، إال أن تطوير هذه احلماية وتدعمبا تقتضيه من متطلبات اإلنسان

العناية واالهتمام املتواصلني بإجياد كل ما من شأنه إرساء وجتسيد حقوق اإلنسان على أرض الواقع، 

النظام القانوين  وجوهرَ  ماية الدولية حلقوق اإلنسان تعد ُمرتكزَ خصوصا وأن احل. ليتمتع �ا كل الناس

ي لاللتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، من خالل الذي يهدف يف أساسه لضمان التطبيق الفعل

الدولية حلقوق اإلنسان على تنوع موضوعا�ا  واملواثيق آليات وميكانيزمات جاءت �ا االتفاقيات

  .والفئات اليت حتكمها

ل غين عن البيان أن نقول أن هذه االتفاقيات واملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان متثل أفضو      

األساليب املعتمدة كإطار قانوين إلقرار وجتسيد حقوق اإلنسان داخل الدول، مبا تستند إليه من 

أجهزة وآليات غاية يف األمهية، ومنها نظام الشكاوى، الذي مسحت بإعماله الكثري من هذه 

  .االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، وفقا إلجراءات دقيقة وواضحة

الدولي  قنظام الشكاوي كآلية للتطبي - اإلطار جاءت هذه الدراسة اليت تناولت ويف هذا     

مبختلف فصوهلا وحماورها، كمحاولة للكشف عن بعض من جوانب  -التفاقيات حقوق اإلنسان

وما يدور حوله من تساؤالت، وذلك بالتعرف عليه وعلى أجهزته،  ،هذا املوضوع اهلام واحلساس

وما له من دور وقدرة يف إحداث الفعالية  ،وما يعتمده من خطوات ،إجراءاتوعلى ما يقوم عليه من 

وجتسيد تلك احلقوق على أرض الواقع، وذلك من خالل أربعة  ،املطلوبة يف محاية حقوق اإلنسان

  .فصول حاولنا من ورائها اإلملام جبوانب املوضوع املختلفة

حيث عرضنا يف الفصل األول ملاهية التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسان وآلياته الرقابية     

املختلفة، بتناول مفهومه، من خالل إعطاء تعريف للتطبيق الدويل وتقدمي نبذة تارخيية عن تطور 

فاقيات الدولية حقوق اإلنسان، مث اإلشارة لاللتزام باحرتام هذه احلقوق، دون إغفال التعريف باالت

حلقوق اإلنسان على مستوى كل من االتفاقيات املربمة يف إطار األمم املتحدة، وتلك االتفاقيات 

ليتم التوصل عقب ذلك إىل حتديد آليات التطبيق الدويل بصورة عامة، . املربمة على املستوى اإلقليمي
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ذا نظام الشكاوى، ليتم الرتكيز على ممثلة يف كل من نظام التقارير ونظام التحقيق وزيارات الدول، وك

واإلطار الذي تقدم مبوجبه الشكاوى، وقد حاولنا مراعاة  ،هذا األخري باإلشارة إىل التعريف به

التسلسل املنطقي، باإلشارة إىل آليات الرقابة املختلفة بشكل عام، وصوال إىل نظام الشكاوى كآلية 

  .ان، واليت هي مدار هذه الدراسةرقابية للتطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنس

تكوين األجهزة الرقابية املختلفة املنوط �ا تلقي ودراسة الشكاوى ب ليعرفنا: الفصل الثاينمث جاء      

على االتفاقيات املربمة يف إطار منظمة األمم املتحدة والقواعد اليت حتكم سري أعماهلا، وعالقتها بكل 

واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية املعنية حبقوق  ،لفةمن األمم املتحدة بأجهز�ا املخت

تكوين ومهام األجهزة املعنية بالرقابة على االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية اخلاصة حبقوق وكذا اإلنسان، 

ريكي األوريب واألم كل من النظام  مستوى، على )اللجان( اإلنسان، بنوعيها األجهزة شبه القضائية

، وذلك يف كل من احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان، )احملاكم(العريب، واألجهزة القضائية و ي واإلفريق

  .واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان وصوال إىل احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

إجراءات تقدمي وفحص الشكاوى، مبا تقتضيه من  عن الكالم يف الفصل الثالث مت تفصيلوقد      

سواء  ،بعض القضايا اليت متت معاجلتهاوالتمثيل ب وما تعتمده من مراحل خمتلفة، ،متطلبات وشروط

  .يف االتفاقيات املربمة يف إطار منظمة األمم املتحدة، أو على مستوى االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية

ة حقوق اإلنسان، للحديث عن فعالية نظام الشكاوى وأثر ذلك يف محاي: الفصل الرابع ليخلص     

وهذا من خالل تقييم فعالية هذا النظام يف كل من االتفاقيات املربمة يف إطار منظمة األمم املتحدة، 

  .                           وتلك االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية، مبا تعتمده من أجهزة قضائية، أو شبه قضائية

املالحظات  فإننا نستخلصا جاءت به هذه الدراسة واعتمادا على ما سبق ذكره، وتبعا مل     

  :والنتائج التالية

مل يعـــد شـــأناً داخليـــاً صـــرفا  -وفقـــا للقـــانون الـــدويل املعاصـــر -إن موضـــوع محايـــة حقـــوق اإلنســـان -1

بل أضحى شأناً دوليـاً، تتكـاتف مـن أجـل إرسـائه كـل ، يتعلق بقطر معني بعينه أو بدولة حمدودة بذا�ا

رات متالحقـة اجلهود الدولية وعلى خمتلف األصعدة، سـواء علـى الصـعيد العـاملي ومـا جنـم عنـه مـن تطـو 

. أو علــى الصــعيد اإلقليمــي الــذي أصــبح يف عصــرنا احلــايل عــامالً مكمــال ومــؤثراً يف العالقــات الدوليــة

وهــذا مـــا تؤكـــده كثــرة اإلعالنـــات واالتفاقيـــات واملواثيــق الدوليـــة الكثـــرية اخلاصــة حبقـــوق اإلنســـان، الـــيت 
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ول العــامل، فأصــبحت بــذلك تصــب يف هــذا االجتــاه؛ والــيت صــادقت عليهــا أو انضــمت إليهــا معظــم د

  . متثل املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان، لتزيد بذلك من تدعيم وترسيخ لفكرة عاملية حقوق اإلنسان

لقد أدى هذا االهتمام الدويل مبوضوع حقوق اإلنسان والعناية به إىل حدوث تطور هائل  - 2

ي واملبادئ األخالقية إىل جمال ومتناٍم؛ حيث مت االنتقال �ذا املوضوع من طور التنظري الفلسف

املمارسة الواقعية من جانب األفراد واجلماعات على حد سواء، وهذا بعد إكسابه الصفة الدستورية 

والشرعية الدولية، وقد ختطى األمر ذلك ليصل إىل تقدمي االلتماسات والشكاوى عن أي خرق أو 

نتها اتفاقيات دولية خاصة �ذا املوضوع، انتهاك للحقوق واحلريات، وفقا لوسائل وآليات دولية تضم

كأحد هذه هدفها ضمان التطبيق الفعلي حلقوق اإلنسان على أرض الواقع، ولعل نظام الشكاوى  

  .اآلليات بإجراءاته املختلفة وما حققه لصاحل حقوق اإلنسان خلري دليل على ذلك

تفاقيات الدولية، حيث مل لقد حدث تطور على مستوى مهام بعض األجهزة الرقابية يف جل اال - 3

تكن كل االتفاقيات واملواثيق تسمح ألجهزة رقابتها بتلقي الشكاوى ودراستها، غري أن ما يالحظ يف 

الفرتة األخرية أن هناك تزايدا مستمرا التفاقيات حقوق اإلنسان اليت تسمح بإعمال نظام الشكاوى، 

واالجتماعية والثقافية الذي أحلق بربوتوكول كل من العهد الدويل للحقوق االقتصادية ذلك   نذكر من

، وكذا اتفاقية حقوق الطفل 05/05/2013:يف خاص �ذا املوضوع، والذي دخل حيز النفاذ أخريا

 .2013: الذي دخل حيز النفاذ هو اآلخر يف مبوجب الربوتوكول الثالث امللحق �ذه االتفاقية

إضافة جديدة ودعما نوعيا يف سبيل كفالة احرتام واحلقيقة أن هذين الربوتوكولني امللحقني يعدان 

  .حقوق اإلنسان

بني األجهزة الرقابية يف أدائها وإعماهلا ملحوظا يتضح من خالل هذه الدراسة أن هناك تفاوتا  - 4

، أو من حيث طراف املعنيةابتداء من األ قدم إليها من شكاوىلنظام الشكاوى، سواء من حيث ما يُ 

يف الوقت الذي تعرض فيه الشكاوى حيث و  .فيما بعد األجهزة هذه من طرف املعاجلةعدد القضايا 

مع اللجنة املعنية  - مثال -باملئات واآلالف على بعض اللجان، ويعاجل الكثري منها، كما هو احلال

 اتؤدي دور  واليتحبقوق اإلنسان املنوط �ا الرقابة على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 

الذي متيزت به يف ختويلها مبعاجلة الشكاوى مبقتضى كبريين يف هذا الصدد، نتيجة للسبق   انشاطو 

الربوتوكول األول امللحق بالعهد، وكما هو احلال أيضا مع جلنة القضاء على التمييز العنصري، وجلنة 

من من اللجان فإن هناك  .القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب، ولكن بدرجة أقل

جلنة  مع  - مثال- لشأنكما هو ايف معاجلة أي شكوى،  بعد مل تنطلق أو  ا جدا،حمدود هادور  بقي
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اليت مل يدخل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل  والثقافية، احلقوق االقتصادية واالجتماعية

، 2013إال يف ماي  الشكاوى الذي يسمح بإعمال نظام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

   ...وهو األمر نفسه مع جلنة حقوق الطفل

مع أن االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان حتمل الطابع اإللزامي جتاه الدول الـيت صـدقت  -5

عليهــا أو انضــمت إليهــا، إال أن تطبيــق اآلليــات واإلجــراءات الرقابيــة الــيت جــاءت �ــا هــذه االتفاقيــات 

إال على الدول اليت أقـرت بـذلك صـراحة  ،واملواثيق، تعد ذات صبغة اختيارية وتغيب معها صفة اإللزام

  .يف إعالن خاص تقبل مبوجبه سريان هذه اإلجراءات عليها

ومـن مثـة فـإن اشــرتاط اإلعـالن الصـريح مـن الدولــة الشـاكية ومـن الدولـة املشــكو ضـدها، حـىت يــتم      

كون حق قبـول هـذا اإلجـراء يـتم االنطـالق فيـه .يقيد من فاعلية هذه اآلليةإعمال نظام الشكاوى أمر 

اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان تقريبـا تـرهن اسـتخدام هـذه اآلليـة باملوافقـة فكـل  .من االختيار ال مـن اإللـزام

فإنــه ال ميكــن اللجــوء  ،واملســبقة مــن الــدولتني املعنيتـني، هــذا مــن ناحيــة، ومــن الناحيـة األخــرىالصـرحية 

إىل األجهزة الرقابية إال بعد قيام الدولة الشـاكية بـإبالغ الدولـة املشـكو ضـدها مبوضـوع االنتهـاك، بغيـة 

التوصــل إىل تســوية وديــة ترضــي الطــرفني، ويف حــال عــدم التوصــل إىل حــل ودي فــإن اللجنــة ال ميكنهــا 

  .ة األمر إليها من إحدى الدولتنيالتصدي للمسألة من تلقاء نفسها، وإمنا يتطلب ذلك إحال

ومنه ومع كون هذا النظام مرتوك لتقدير الدول األطراف ذا�ا، يف أن تقبل به أو ال تقبـل، وجعـل      

حترك األجهزة الرقابية مرهون بقيام الدولة الشاكية بإبالغ الدولة املشكو ضدها مبوضوع االنتهاك، فإن 

علــى فعاليــة هــذا النظــام، وبالتــايل علــى فعاليــة  -وال شــك -ؤثروهــو مــا يــ .االلتجــاء إليــه يصــبح نــادرا

  . احرتام حقوق اإلنسان

إن نظام شكاوى الدول وعلى الرغم من كونه آلية من آليات التطبيق الدويل التفاقيات حقوق  - 6

ه اإلنسان، واليت نصت عليه العديد من االتفاقيات الدولية رامسًة له إجراءات دقيقة وحمددة يف مستوا

يكاد يكون يف الواقع هو والعدم سواء، حيث مل  - شكاوى الدول  -النظري، إال أن هذا النظام

يالحظ على املستوى التطبيقي أن دولة تقدمت بشكوى ضد دولة طرف أخرى تدعي عليها 

انتهاكها للحقوق واحلريات املتضمنة يف اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان، رغم أنه يبدو للعيان 

هلذه االتفاقيات اليت تنص على هكذا  تا يف الكثري من الدول حدوث انتهاكات وخروقاواضح

  .إجراء، غري أن الدول تغض الطرف وتنأى بنفسها عن التقدم بالشكوى
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ميكن القول أن آلية الشكاوى تعد إجراء ذا طابع احتياطي، حيث أن املقاضاة القضائية يف  - 7

ن قبل دولة ما، إمنا تقع مسؤوليتها على عهدة احملاكم الوطنية انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة م

أوال، وال تأيت آلية الشكاوى إال بعد استنفاذ طرق التقاضي الداخلية، أي بصفة احتياطية، حني ال 

تقوم الدولة املعنية بواجبها يف ضمان احرتام هذه احلقوق، وحال عدم توفر شرط استنفاذ طرق 

غري قابل لالستئناف أو وحىت أن قرار الرفض يف ذاته . رفض االلتماس املقدم التقاضي الداخلية، يتم

  .وهو ما يشكل أحد العقبات يف طريق هذا النظام. 1الطعن عليه

يالحظ أن هناك اختالفا يف الرتكيبة البشرية ألجهزة الرقابة ويف وظيفتها، فمن حيث الرتكيبة  - 8

، أما على املستوى الوظيفي هلا، فإنه وعلى بني اتفاقية وأخرى عدد اخلرباء البشرية الحظنا اختالفا يف

وكلت هلا مهمة القيام بتلقي التقارير الرغم من أن كل اللجان اليت تقوم بإجراءات الشكاوى أُ 

بنوعيه؛ حيث أنه ودراستها ابتداء، فإنه ال يسمح  لكل اللجان املعنية بإعمال نظام الشكاوى 

فإن األمر مع الشكاوى الفردية، هلا احلق يف أن تتلقى  - )جلان09( -وبالرغم من أن جل اللجان 

   .)جلان 06(الشكاوى الدولية يقتصر على البعض منها فقط 

غياب صفة اإللزام فيما تصدره األجهزة من آراء وقرارات، ألنه عندما تقوم األجهزة املعنية  - 9

 .بعد من آراء وأحكام الصفة امللزمة للتنفيذ بدراسة الشكوى املقدمة إليها، ليس هلا فيما تصدره  فيما

األوربية واألمريكية واإلفريقية من متتلك هذه الصفة : تبقى فقط احملاكم اإلقليمية حلقوق اإلنسان

امللزمة جتاه الدول األطراف، ومع ذلك فإن هذه احملاكم ال تستطيع أن تدين الدولة يف أن تفعل أو ال 

هلية يف إبطال القانون الوطين، أو إلغاء اإلجراءات املتخذة، وكل ما تقدر تفعل، كما أ�ا ال متتلك األ

  .2عليه هو أن تلزم الدول بدفع تعويض للطرف املتضرر عن األذى الواقع

إن هذه االشرتاطات الكثرية واليت تتعلق يف أساسها مبدى قبول : االشرتاطات الشكلية الكثرية - 10

ما قد يكون هلا من وجاهة، إال أ�ا تعد موضع شك يف إحداث الشكوى والسري يف دراستها، ومع 

حيث جتعل الكثري ُحيجم عن التقدم بشكواه، لكثرة . الفعالية املطلوبة يف طريق محاية حقوق اإلنسان

  .هذه االشرتاطات وما قد تستلزمه من وقت وجهد

عين بالرقابة لدراستها إن طول املدة املستغرقة يف معاجلة الشكاوى املقدمة إىل اجلهاز امل - 11

وهذا األمر قد يؤدي . وفحصها يشكل أحد التحديات اليت تقف يف طريق إعمال نظام الشكاوى

                                                             
1

 .97صھیثم مناع، مرجع سابق،  
2

  .104ھیثم مناع، المرجع نفسھ، ص 
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املطروحة وطول  ابالشاكي إىل النأي بنفسه عن إتباع هذا الطريق، ولعل هذا الثقل يف معاجلة القضاي

 اعتماد تدابري إصالحيةه حنو التوج ، األمر الذي يستدعيأمدها يفقدها الفاعلية املتوخاة منها

تقتضيه من وقت وجهد؛ لتسريع إجراءات الفحص  تستجيب حلجم الشكاوى املطروحة، وما

  .والدراسة من قبل األجهزة الرقابية؛ قصد حتقيق االنتصاف املطلوب ويف الوقت املناسب

اإلنسان، أو  إن مسألة التحفظات على بعض من أحكام االتفاقيات واملواثيق الدولية حلقوق - 12

يعد عقبة من العقبات  - ما قد يكون لبعضها من وجاهة وخصوصيةمع و  - الربوتوكوالت امللحقة �ا

يف طريق قضايا حقوق اإلنسان بصورة عامة، وعلى آليات التطبيق الدويل هلذه االتفاقيات بصورة 

وتكاملها، خصوصا وأن هذه التحفظات تعد أهم العوامل اليت �دد وحدة املعاهدة  "كون   ؛خاصة

الفاعلية على  -وال شك -مما يؤثر بالسلب  ؛1" هذه املعاهدات تتميز بشموهلا اللتزامات موضوعية

احلماية الدولية حلقوق اإلنسان إىل حد إفراغ األمر قد يصل و  ،واملواثيق هذه االتفاقياتمن  املقصودة

  .من حمتواها

ت واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان أو التأخر إن عدم التصديق أو االنضمام لالتفاقيا - 13

يف ذلك، من جهة جيعل الدول اليت مل تنضم أو تصدق يف منأى من سريان إجراءات الشكاوى 

عليها، خاصة وأن كل هذه االتفاقيات تشرتط أن تكون كل من الدولة الشاكية أو املشكو ضدها 

أخرى فإن الدول اليت تتأخر يف التصديق على اتفاقية أو طرفا يف االتفاقية، هذا من جهة، ومن جهة 

نتاج أن هذه االتفاقيات أو الربوتوكوالت عادة ما تشرتط  ؛بروتوكول قد يؤخر سريان النفاذ على الكل

فضال على أن املصادقة يف حد . توقيع عدد معني من الدول كحد أدىن لدخول االتفاقية حيز النفاذ

ملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان، ال تعين بالضرورة االلتزام الفعلي ذا�ا على االتفاقيات وا

حيث ال ميكن قبول الشكوى  بأحكام هذه االتفاقيات، وخاصة ما تعلق منها بإجراءات الشكاوى،

  .إال من دولة طرف اعرتفت صراحة للجان الرقابة باستالم الشكاوى

يضاف إىل ما سبق ما تقره وما تتيحه بعض من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان للدول      

   .األطراف فيها من حق للخروج والتحلل من هذه االتفاقيات

اإلحجام وعدم التقدم بالشكاوى نتيجة بعض املعوقات اليت تتعلق بقصور اإلدراك والوعي  - 14

 عن بعض االشرتاطات اليت تشرتطها بعض من االتفاقيات ففضال: الثقايف باحلقوق حمل احلماية

                                                             
1

مبر محمد خلیل الموسى، التحفظ على أحكام المعاھدات الدولیة لحقوق اإلنسان، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكویت، العدد الثالث، سبت 
  .235، ص2002
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واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، واليت تشكل عائقا يف وجه املتقدمني ببالغا�م لألجهزة املعنية، فإن 

هناك معوقات أخرى تتعلق بضعف الوعي جتاه قضايا حقوق اإلنسان وما مسها من تطور، وما ميكن 

ومن هذه املعوقات ميكن اإلشارة  .لفة لصاحل ضحايا االنتهاكات من انتصافأن حتققه أجهز�ا املخت

على اخلصوص إىل ظاهرة األمية املنتشرة بوجه خاص يف العامل الثالث ومنه عاملنا العريب، كما يضاف 

نتيجة ملا تعود عليه إنسان العامل الثالث من  ؛اإلحباط واليأس من إتباع هكذا إجراءإىل ذلك فكرة 

 تجتاه حتقيق العدالة، فتجده زاهدا يف املطالبة حبقوقه، غري آبه �ا، خصوصا يف ظل بيئايأس 

فيها اإلدارة على حياة املواطنني، ويف ظل اجتماعية مهلهلة، تتفاوت طبقا�ا االقتصادية، و�يمن 

وجب األمر الذي يست. وجود بعض األنظمة الشمولية والديكتاتورية اليت ال تراعي حقوق اإلنسان

  . العمل اجلاد خصوصا من منظمات ا�تمع املدين على نشر وتعزيز الوعي حبقوق اإلنسان

تشكل مسألة رصد ومتابعة تطبيق اآلراء والقرارات املتخذة من قبل اللجان الرقابية املختلفة مبا  - 15

ابية مباشرة على واقع تتطلبه من ردود من الدول املعنية أمرا يف غاية األمهية، ملا ينجر عنها من آثار إجي

حقوق اإلنسان، خصوصا وأن هذه الردود املنتظر تقدميها من الدول املعنية مرتبطة بآجال معينة 

حيث ومن خالل هذه اإلجراءات يتم الوقوف على مدى . وتتطلب تنفيذ إجراءات حمددة بدقة

ومنه يتحدد تصرف . كاتاستجابة وتطبيق هذه الدول لآلراء والقرارات املتخذة حيال ضحايا االنتها 

   .هذه اللجان جتاه هذه الدول

 طبيق قراراتتبمن الدول األطراف  عديدالوعلى الرغم من أنه قد لوحظ �ذا الشأن قيام      

عدم ك  ؛عقبة يف طريق هذا اإلجراءال تزال  اليت مثة بعض القيود والصعوباتإال أن ، األجهزة الرقابية

إلجياد آليات ؛ األمر الذي يستوجب السعي أكثر الردوعدم أو  ،والتماطلمن بعض الدول التعاون 

  .من جلان الرقابة القرارات املتخذة أو ،وتطوير سبل متابعة اإلجراءاتتعزيز إضافية من شأ�ا 

كثريا ما تعاين منظومة حقوق اإلنسان من التناقضات يف العالقات بني الدول، وختضع ملوازين   - 16

، فالدول يف معظم األحيان، هي اليت تعد اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية، وحتدد القوى الدولية

آليات مراقبة احرتامها وطبيعة وشكل هذا االحرتام، ومنه فبناء املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان يرتبط 

 بتحديد السريورة الذاتية للصالحيات واالمتيازات للدول من قبل حكوما�ا، وعلى هذا األساس

وال . 1حترص الدول على االحتفاظ بسلطات واسعة لتقدير األمور، وهامش كبري للمناورة واحلركة

شك أن ذلك جيسد عقلية الفوقية من بعض الدول، وتنطلق يف إعطاء مفاهيم للدميقراطية وحقوق 

                                                             
1
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والدول اإلنسان وفقا ألهوائها ورؤيتها، خصوصا الدول ذات الصيت العايل يف منظمة األمم املتحدة، 

واليت كثريا ما تنطلق يف  - مثال -صاحبة حق الفيتو يف جملس األمن، ومنها الواليات املتحدة األمريكية

  .وضعها ملعايري الدميقراطية وحقوق اإلنسان وفقا لنظر�ا

عدم وعلى  ،على واقع حقوق اإلنسان بصورة عامة - وال شك - ولعل هذا األمر ينعكس سلبا      

بتطبيق هذه احلقوق داخل الدول، تنفيذا آلراء وقرارات األجهزة الرقابية على االلتزام الفعلي 

حيث وفضال عن غياب الوسائل واألدوات التنفيذية املتاحة لألمم . االتفاقيات الدولية بصورة خاصة

املتحدة اليت متكنها من فرض احرتام حقوق اإلنسان، فإن طغيان االعتبارات السياسية يف إطار هذه 

خاصة مع االزدواجية يف املعايري اليت جتعل من حقوق . ظمات الدولية يزيد األمر هشاشة وضعفااملن

اإلنسان وسيلة للمتاجرة واالبتزاز، حيث أن بعضا من الدول يتم السكوت عنها رغم فداحة ما تقوم 

به من انتهاكات، والبعض اآلخر يتم فضحها ووضعها على سجل القوائم السوداء عند قيامها 

ومن مثة فإن هذه االزدواجية ودخول االعتبارات السياسية أضر كثريا حبماية حقوق . بأبسط انتهاك

  .اإلنسان

يتبني من خالل هذه الدراسة وبعقد مقارنة بسيطة أن إعمال نظام الشكاوى على مستوى  - 17

مستوى االتفاقيات االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية أكثر تقدما وتطورا عنه من إعمال هذا النظام على 

حيث أن جل األنظمة اإلقليمية وفضال . املربمة يف إطار األمم املتحدة، رغم ما هلذه األخرية من أمهية

مثل ما هو الشأن عليه يف االتفاقيات املربمة على مستوى  ،عن اعتمادها لألجهزة شبه القضائية

رفة، ممثلة يف احملاكم اخلاصة حبقوق األمم املتحدة، فإ�ا من جهة أخرى ترتكز على أجهزة قضائية ص

  .اإلنسان

ويبدو واضحا أن أداء األجهزة القضائية مثل ما هو عليه األمر مع احملكمة األوربية حلقوق      

اإلنسان، واحملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان وحىت احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب أفضل 

سواء من حيث  ؛ة شبه القضائية من أدوار لصاحل حقوق اإلنسانحاال منه بكثري عما تؤديه األجهز 

األمر الذي جيعل . ما تتوصل إليه من آراء وقرارات، أو من حيث متابعة تنفيذ هذه اآلراء القرارات

من احلماية اإلقليمية حلقوق اإلنسان بصورة عامة أكثر تطورا وفاعلية عنها من احلماية على مستوى 

يف إطار منظمة األمم املتحدة، رغم ما هلذه األخرية من دور وأمهية يف محاية حقوق  االتفاقيات املربمة

  .اإلنسان عموما
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يتضح وبصورة خاصة أن إعمال نظام الشكاوى على مستوى االتفاقية األوربية حلقوق  - 18

فإنه يعد أكثر تطورا من إعماله يف  - وفضال عما يتسم به من سبق يف هذا الشأن - اإلنسان

فاقيات واملواثيق اإلقليمية األخرى، ذلك أن التجديد املستمر والتطوير املتالحق على مستوى االت

األجهزة واألداء بقي متواصال، فقد وصلت عدد الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية األوربية حلقوق 

الىف أو يت ،برتوكوال، وكل برتوكول من هذه الربوتوكوالت يضيف شيئا مهما 16اإلنسان إىل حد 

وألغيت مبوجبه اللجنة  ،1998الذي دخل حيز النفاذ سنة  احلادي عشرومنها الربتوكول  ؛قصورا

 ؛وبقيت احملكمة األوربية اجلهاز الوحيد املنوط به القيام بنظام الشكاوى ،األوربية كجهاز شبه قضائي

دولة أوربية إليه، فيزيد  47بانضمام  2010الذي دخل حيز النفاذ سنة  الرابع عشرليأيت الربوتوكول 

 ،ليكون أكثر قدرة وسرعة يف اختاذ إجراءات احملاكمة ؛من متانة وحتسني وتطوير أداء هذا اجلهاز

  . وتقصري مهل إصدار األحكام وبفاعلية أكرب

رغم التوصيات املختلفة بضرورة وجود حمكمة عربية حلقوق اإلنسان، إال أن هذا املبتغى بقي  - 19

ومل يتحقق منه شيئا حلد اآلن، ومن مثة فإن إعمال نظام الشكاوى يبقى غائبا متاما، حربا على ورق 

فامليثاق العريب حلقوق . البتةأو اإلشارة إليه حىت يف شقه شبه القضائي، حيث مل يتم النص عليه 

امليثاق دون يُبقي هذا  األمر الذياإلنسان مل خيول اللجنة الرقابية املنشأة مبقتضاه باختاذ هكذا إجراء، 

يف جتسيد احلقوق واحلريات حمل احلماية، مما يستوجب السعي احلثيث  مستوى الطموح املنتظر منه

حمكمة عربية حلقوق ( واجلاد من أجل تفعيل التوصيات املختلفة الداعية إلجياد جهاز قضائي 

بناء منظومة عربية حلقوق  وبالتايل ؛للرقابة على امليثاق العريب حلقوق اإلنسان وتعزيز آلياته) اإلنسان

وترتقي باإلنسان العريب إىل مستوى عال  ،يف جمال حقوق اإلنساناإلنسان تضاهي املنظومة األوربية 

لتكون أكثر  ؛ال إعادة النظر يف امليثاق كله، ومراجعة حمتوياته وآلياته للتمتع �ذه احلقوق، وملَ 

وأكثر قدرة على جتسيد حقوق اإلنسان على  ،نانسجاما مع متطلبات احلماية الدولية حلقوق اإلنسا

  .أرض الواقع

ولعل ما يذهب إليه الطيب البكوش يف دعوته ملثل هذه املراجعة يصب يف هذا االجتاه، حينما      

واآلليات إلخراج  إن امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لفي حاجة إىل مراجعة جذرية يف احملتوى:" يقول

  .1"العامل العريب من التخلف املزري يف جمال حقوق اإلنسان

                                                             
1

د نصف قرن من صدور اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المجلة العربیة لحقوق اإلنسان، بعالطیب البكوش، المیثاق العربي لحقوق اإلنسان  
  .106، ص1999، 6تونس، العدد
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يبدو واضحا ما للمنظمات الدولية غري احلكومية واملؤسسات الوطنية املختلفة املهتمة حبقوق  - 20

اإلنسان من دور و أمهية يف رصد انتهاكات حقوق اإلنسان الواقعة يف كثري من أصقاع العامل، فضال 

يف سبيل التطبيق الدويل التفاقيات  ،قوم به من تعاون ومساعدة لألجهزة الرقابية املختلفةعما ت

تأدية يكون أكثر قدرة على ل ،ومنه وجب العمل على تفعيل هذا الدور وتطويره ؛حقوق اإلنسان

  .ااملهام املنوطة �

اإلنسان، حيث أن واجب مل يعد ممكنا أو مقبوال البتة التذرع بالسيادة أمام مقتضيات حقوق  - 21

محاية حقوق اإلنسان مبا صاحبها من تطور، خصوصا مبا وضعته على عاتق الدول من التزامات 

، وما ُخوِّل ألجهز�ا املتعلقة حبقوق اإلنسان قانونية جاءت �ا االتفاقيات واملواثيق الدولية املختلفة

ل ذلك ساهم بقسط كبري ووافر يف من دور رقايب على مدى تطبيق هذه االتفاقيات واملواثيق، ك

اليت أشارت إليها من قبل . ترسيخ فكرة جعل حقوق اإلنسان خارج صميم السلطان الداخلي للدول

أن الدول تكون خاضعة للرصد واحلماية الدولية، مبا  معتربةً  ،من ميثاق األمم املتحدة 2/7املادة 

داد هذا األمر أكثر حينما تقوم الدولة ويز  .يرتتب على هذه احلماية من آثار على سيادة الدول

  .بالتصديق واالنضمام الطوعي لالتفاقيات الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان

هاما حيويا دورا  -بشكل عام - ثل ميكونه مع  ، و التطبيق الدويل التفاقيات حقوق اإلنسانإن  - 22

، من ان على املستوى القطريحقوق اإلنسالدول األطراف بتعهدا�ا حيال تزام لمدى اوفاعال، ُيربز 

الشكاوى بصورة خاصة  وأجهزة، فإن نظامخالل إعماله الرقابة واملتابعة، مبا يقوم عليه من آليات 

األجهزة  هذه ميثل اجلانب األكثر فاعلية، كونه ميكن األفراد من االلتجاء مباشرة ودون وسيط إىل

، ومنه وجبت م مما حصل هلم من انتهاكاتالنتصاف هللتقدم بتظلما�م طلبا لل املخولة الرقابية

  :ضرورة  اإلشارة إىل

إجياد نوع من التناغم يف هذه الرقابة على املستويات املختلفة وطنيا وإقليميا ودوليا بإحداث  -أ

املختلفة، يف سبيل حتقيق فعالية أكرب يف تطبيق اإلجراءات واألجهزة التكاملية بني عمل املؤسسات 

قوق اإلنسان على حل اجتسيد بالشكل األفضل،لتحدث أثرها املطلوب  ؛شكاوىاملتعلقة بنظام ال

  .أرض الواقع

العمل على إجياد جهاز قضائي دويل خاص حبقوق اإلنسان، وذلك من خالل إنشاء حمكمة  - ب

دولية خاصة، مهمتها الرقابة على تطبيق اتفاقيات حقوق اإلنسان، تعطي لألفراد منتهكي احلقوق 
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املباشر إليها للتقدم بتظلما�م لتحقيق االنتصاف املطلوب هلم، خصوصا مع ما يالحظ  حق االلتجاء

  .على أداء األجهزة شبه القضائية اليت يغيب فيه اجلزاء

فإنه وعلى الرغم من وجود احملكمة اجلنائية الدولية الذي ينص نظامها األساسي على طبيعة      

ة حلقوق اإلنسان، وعدم حصانة املسؤولني عن هذه املسؤولية النامجة عن االنتهاكات اخلطري 

وعدم إفال�م من العقاب، حيث ال يعتد بالصفة الرمسية لدفع  ،االنتهاكات مبن فيهم قادة الدول

املسؤولية اجلنائية الدولية عنهم، وتبقى مسؤولية القادة والرؤساء سواء أكانوا عسكريني أو مدنيني عن 

وبغض . 1ون اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي قائمةأعمال مرؤوسيهم الذين يرتكب

النظر عن فاعلية هذه احملكمة من عدمها مبا تقوم عليه من بنيان وما يقتضيه التقدم إليها من 

متطلبات وشروط، وما تؤديه من أدوار، وفضال عن كو�ا ُتدرس ضمن القانون اجلنائي الدويل، و�تم 

ة املعروفة، كجرائم احلرب وجرائم اإلبادة واجلرمية ضد اإلنسانية، ومع تقاطع أكثر باجلرائم الدولي

فإ�ا ال تعد حمكمة خاصة حبقوق اإلنسان مبعناه املعروف، وال مبا تقره  ؛اهتمامها حبقوق اإلنسان

ولذا فإن التوجه حنو إجياد حمكمة خاصة حبقوق اإلنسان يعد من . االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان

  .املتطلبات اهلامة يف هذا الوقت؛ إرساء وتدعيما للحماية الدولية حلقوق اإلنسان

تعزيز وتدعيم التوجه حنو التدابري اإلصالحية على نظام األجهزة الرقابية، خصوصا فيما يتعلق  - ج

مع توحيد املعايري اليت حتكم عمل هذه اللجان، . بتوحيد عمل اللجان، وحماولة إجياد هيئة مشرتكة

تكون معنية  ،فريق عمل مشرتك بني اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسانوذلك من خالل إنشاء 

مبادئ  على تتوافق من خرباء من خمتلف اللجان التعاهدية حلقوق اإلنسان كونتتحبيث  ،بالشكاوى

 توجيهية مكتوبة موحدة بشأن املسائل اإلجرائية املتعلقة مبعاجلة الشكاوى الفردية وإجراء التحقيقات

الالزمة، بغية تفعيل دورها يف الرقابة على التطبيق الدويل حلقوق اإلنسان، وتعميم إعمال نظام 

التعاون ال على  الشكاوى، ليصبح نظاما منصوصا عليه يف كل االتفاقيات، وحبذا إحداث هذا

مستوى االتفاقيات املربمة يف إطار األمم املتحدة فحسب، وإمنا إحداث مساحة من التعاون املشرتك 

ميتد لألجهزة اإلقليمية املختلفة، وعلى األقل مراعاة هذا التعاون وهذا التنسيق بني اجلهاز املعين 

ز املعين بالرقابة على االتفاقيات املربمة يف بالرقابة على النظام اإلقليمي للدولة املشتكي ضدها، واجلها

  .إطار األمم املتحدة

  - وا من وراء القصد وهو يهدي السبيل -                                                   

                                                             
1

  .323لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مرجع سابق، ص 
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  ، جريدة اخلرب، اإلنسان ترفض ترحيل أبو قتادة ، المحكمة األوربية لحقوقالعريب زواق -2

  .18/01/2012:، بتاريخ6598:اجلزائر، السنة الثانية والعشرون، العدد رقم    

  جريدة اخلرب،  ،خبيرا 18إعادة انتخاب الجزائري نور الدين أمير ضمن لجنة  ب سهيل، -3

  .05/06/2013، 7095، العدد جلزائر،  السنة الثالثة والعشرونا    

  ، جريدة اخلرب المحامون ينتفضون ضد قانون التظاهر ويمهلون منصور يومينسهام بورسويت،  -4

  .2013،نوفمرب 7265اجلزائرية، السنة الرابعة والعشرين، العدد     

  ، البرلمان األوربي يتهم الجزائر بالضغط على المنظمات غير الحكوميةعثمان حلياين،  -5

 .05/06/2013، 7095 اجلزائر، السنة الثالثة والعشرون، العددجريدة اخلرب،     

  صحائف صادرة عن األمم المتحدة*** 

معاهدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة، مقدمة نظام  ،)30(رقم صحيفة الوقائع  -1

وضية األمم مف، للمعاهدات األساسية المتعلقة بحقوق اإلنسان وهيئات المعاهدات

  . 2006املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، 

، مركز حقوق حقوق اإلنسان، إجراءات الشكوى ).1التنقيح(7صحيفة الوقائع رقم -2

  .اإلنسان باألمم املتحدة

اللجنة المعنية بحقوق : الحقوق المدنية والسياسية، )1التنقيح(15صحيفة الوقائع رقم  -3

، مكتب األمم املتحدة قي املتحدة حقوق اإلنسان ، مركز حقوق اإلنسان باألمماإلنسان

 .2004 جنيف،
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أسئلة متكررة حول نهج يرتكز على حقوق مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،  -4

  2006، نيويورك وجنيف، اإلنسان تجاه التعاون اإلنمائي

  الرسائل الجامعية ***

  ، أطروحة دكتوراه يف تطور آليات حماية حقوق اإلنسان في إفريقياالقمح يوسف،  بو -1

 :امعيةـاجل نةــــــالس قسنطينة، -توريــمنجامعة  القات الدولية،ـالقانون الدويل والع

2007/2008.  

 دراسة يف قانون: حماية حقوق اإلنسان في ظل عولمة االقتصادبوجالل صالح الدين،  -2

اجلزائر، السنة اتنة، ب - خلضر جدكتوراه، جامعة احلا  رسالةاملنظمة العاملية للتجارة، 

 .2012-2011: اجلامعية

المتحدة األمريكية بعد أحداث  لوالياتاحقوق اإلنسان وسياسة جغلول زغدود،  -3

، ة، رسالة دكتوراه يف القانون الدويل، كلية احلقوق والعلوم السياسي2001سبتمبر 11

 .2010/2011 :السنة اجلامعية، باتنة، اجلزائر - خلضر  جاحلا  جامعة

 دراسة - آليات حماية حقوق اإلنسان في المنظومة القانونية الجزائريةخلفة نادية،  -4

 باتنة، -خلضر  جاحلا دكتوراه يف القانون الدستوري، جامعة  رسالة - الحقوق بعض 

 .2009/2010: جلامعية السنة اجلزائر،

 أطروحة، القانون الدولي لحقوق اإلنسان ودساتير الدولسلوان رشيد السنحاري،  -5

 2004، كلية القانون جبامعة املوصل دكتوراه يف القانون العام،

دراسة في اآلليات والممارسات،  - حقوق اإلنسان بالمغرب العربيغريب عزوز،  -6

 باتنة،، جامعة ، أطروحة دكتوراةالمغرب. الجزائر. تونس: دراسة مقارنة

2012/2013. 

سان في تطوير القانون األوربي دور المحكمة األوربية لحقوق اإلنبومحلة كوثر،  -7

بن عكنون اجلزائر، السنة اجلامعية،  - احلقوق ، مذكرة ماجستري، كليةلحقوق اإلنسان

2009- 2010. 

، مذكرة ماجستري، جامعة حممد اآلليات األوربية لحقوق اإلنسانمشس الدين معنصري،  -8

 .1010/2011: خيضر بسكرة، اجلزائر، السنة اجلامعية
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الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمواطن وآليات ضمانها في نص عمران قاسي،  -9

: ، مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، السنة اجلامعية1996 التعديل الدستوري لعام

2001/2002. 

، مذكرة ماجستري الرقابة الدولية على تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسانجنيدي مربوك ،  -10

: بسكرة، اجلزائر السياسية جبامعة وق والعلومكلية احلق يف القانون الدويل العام،

2010/2011. 

 العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوقمولود أمحد مصلح،  -11

   .2008سنة  الدامنارك ، ،العربية ، رسالة ماجستري، األكادميية اإلنسان

  محاضرات ومؤتمرات وورشات عمل***

واالجتماعية  ةاألمريكي لحقوق اإلنسان والحقوق االقتصاديالنظام جولييتا روسي،  -1

 .، دائرة احلقوق30، الوحدة رقم والثقافية

ق حقوق اإلنسان الثقافية بين الشريعة اإلسالمية والمواثيداود درويش حلس،  -2

املنعقد " اإلسالم والتحديات املعاصرة"حبث مقدم إىل مؤمتر -الواقع والمأمول -الدولية

 .غزة، فلسطنيبكلية أصول الدين يف اجلامعة اإلسالمية،  3/04/2007و 2: يف 

دليل عملي للمشاركني من املنظمات غري احلكومية، جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم  -3

قصر األمم،جنيف  ،سانم املتحدة السامية حلقوق اإلناملتحدة، مكتب مفوضية األم

 .سويسرا

، احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ندليل للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسا -4

، العدد رقم مكتب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، سلسلة التدريب املهين

 .2005، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 12

، 2012جانفي  17و 15بني  ةاإلقليمية، املنعقدة بالقاهر عالء شليب، ورشة العمل  -5

تعزيز آليات التمكين القانوني للفقراء بخصوص الحقوق االقتصادية حول 

 " .ورقة خلفية"  واالجتماعية ومقاربات دولية للقضاء على الفقر ومكافحته

ئر، جامعة اجلزا -، كلية احلقوقملخص محاضرات في حقوق اإلنسانحمي الدين حممد،  -6

 .2005/2006 :السنة اجلامعية
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، جامعة اجلزائر، كلية ملخص محاضرات مادة حقوق اإلنسانمصطفى بوشاشي،  -7

 .  2002/2003احلقوق، سنة 

، "حقوق اإلنسان في الخطاب السياسي والحقوقي المعاصر في الدول العربية"مؤتمر -8

اإلنسان جبامعة  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف قطر وبرنامج الدميقراطية وحقوق

 .2008ماي  12 -11القاهرة، الدوحة، 

تحديات على : جامعة الدول العربية وحقوق اإلنسانورشة العمل اإلقليمية حول  -9

 .، القاهرة، مصر2013/ 18/02 -16، من الطريق

املؤسسات  -وحدة معلومات التنمية للدول العربية - وثيقة برنامج األمم املتحدة للتنمية -10

 .2005مارس  ،)بعض الدروس املستقاة من اخلربة العاملية( حلقوق اإلنسانالوطنية 

  المواثيق والنصوص القانونية***

  .االتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة في إطار األمم المتحدة - أ

 .بفيينا 05/1969//23اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات، الصادرة يف  -1

ميثاق األمم املتحدة، الصادر يف مدينة سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية   -2

 .26/06/1945: بتاريخ

، بقرار اجلمعية العامة 10/12/1948 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف -3

 ).3د(ألف217رقم

/ 21/12: بتاريخاملعتمد  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري -4

 ).20 د(ألف 2106بقرار اجلمعية العامة  1965

 1966/ 16/12: بتاريخالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية املعتمد  -5

 ).21د(ألف 2200بقرار اجلمعية العامة 

 18: الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية ااملعتمد بتاريخ -6

  . جملس حقوق اإلنسان من  2008يونيو 

بقرار اجلمعية  1966/ 16/12: بتاريخالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية املعتمد  -7

 ).21د(ألف 2200العامة 
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اخلاص حبق (الربتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  -8

 1966/ 16/12: بتاريخ، املعتمد )األفراد يف تقدمي شكاوى للجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 .34/180بقرار اجلمعية العامة 

/ 18/12: بتاريختمد ، املع)االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ض املرأة -9

 ).21د(ألف 2200بقرار اجلمعية العامة  1979

: الربتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املعتمد يف - 10

 .54/4 بقرار اجلمعية العامة 06/10/1999

الالإنسانية أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو  - 11

 . 39/46بقرار عن اجلمعية العامة  10/12/1984 :املهينة، املعتمدة بتاريخ

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  - 12

اجلمعية العامة  بقرار 18/12/2002: القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املعتمد يف

75/199 . 

 :اقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، املعتمدة بتاريخاالتف - 13

 .45/158بقرار عن اجلمعية العامة  18/12/1990

بقرار عن اجلمعية العامة  20/11/1989 :حقوق الطفل، املعتمدة بتاريخ ةاتفاقي - 14

44/25. 

ببيع األطفال وبغاء األطفال الربوتوكول االختياري األول التفاقية حقوق الطفل، املتعلق  - 15

العامة  ةبقرار اجلمعي 25/05/2000: واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، املعتمد يف

54/263. 

الربوتوكول االختياري الثاين التفاقية حقوق الطفل، املتعلق بإشراك األطفال يف النزاعات  - 16

 .54/263العامة  ةبقرار اجلمعي 25/05/2000: املسلحة، املعتمد يف

الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل، املتعلق بنظام الشكاوى، الصادر  - 17

 .2012: يف

بقرار عن  13/12/2006 :حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة املعتمدة بتاريخ ةاتفاقي - 18

  .61/106العامةاجلمعية 
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 :حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املعتمد بتاريخ ةالربوتوكول االختياري التفاقي - 19

  .61/006بقرار عن اجلمعية العامة  13/12/2006

:  الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، املعتمدة بتاريخ ةاالتفاقي - 20

 .61/177بقرار عن اجلمعية العامة  20/12/2006

 .النظام الداخلي للجنة املعنية حبقوق اإلنسان - 21

 الداخلي للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مستند األمم املتحدة،النظام  - 22

HRI/GEN/3/Rev.22005، ماي. 

 مستند األمم املتحدة، ،النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز العنصري - 23

HRI/GEN/3/Rev.22005، ماي. 

 .النظام الداخلي للجنة  مناهضة التعذيب - 24

  والمواثيق اإلقليميةاالتفاقيات  -ب

  .1948اإلعالن األمريكي حلقوق وواجبات اإلنسان، املعتمد من منظمة الدول األمريكية سنة  -1

/ 04/11: بتاريخاألوربية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية، املعتمدة عن جملس أوربا  ةاالتفاقي -2

1950. 

الذي دخل حيز  11ة وفقا للربوتوكولاألوربية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعدل ةاالتفاقي -3

 .01/11/1998:التنفيذ يف

 :بتاريخ ،االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان املعتمدة من منظمة الدول األمريكية يف سان خوسيه -4

22/11/1969. 

 .1985االتفاقية األمريكية ملنع التعذيب واملعاقبة عليه املعتمدة من منظمة الدول األمريكية عام  -5

االتفاقية األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص املعتمدة من منظمة الدول األمريكية عام  -6

1994. 

االتفاقية األمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء واملعاقبة عليه، املعتمدة من منظمة  -7

 .1994سنةالدول األمريكية 

امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املعتمد من قبل جملس رؤساء الدول األفارقة يف الدورة  -8

 .1981بنريويب يف جوان  18رقمالعادية 



386 
 

الربوتوكول امللحق بامليثاق اإلفريقي واخلاص بإنشاء احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب  -9

 .1997لسنة 

 .07/01/1999: يف والذي دخل حيز النفاذ ،1996 يف املعدل امليثاق االجتماعي األوريب - 10

االتفاقية األمريكية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املعاقني، املعتمدة من منظمة  - 11

 .1999الدول األمريكية عام 

بصيغته النهائية من قبل جملس  23/05/2004نسان، املعتمد يف امليثاق العريب حلقوق اإل - 12

  .15/03/2008الدول العربية، والذي دخل حيز النفاذ يف 

  قرارات ومستندات أخرى صادرة عن األمم المتحدة -ج

  القرارات* 

  .، حتت اسم جملس حقوق اإلنسان15/03/2006يف  60/251 :قرار اجلمعية العامة رقم -1

حول ، 20/12/1993 :الصادر بتاريخ 48/134 :اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقمقرار  -2

  .املبادئ املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والنهوض �ا

  المستندات والتقارير* 

التدابير : بخصوص إصالح األمم المتحدةمستند اجلمعية العامة لألمم املتحدة،  -1

 .A/68/606 ،19/11/2013 ، الدورة الثامنة والستون، والمقترحات

الدورة ، تدابير ومقترحات: مستند اجلمعية العامة لألمم املتحدة خبصوص إصالح األمم املتحدة -2

 .06/2012/ 26: ، املؤرخ يفA 6/6 860/ :وثيقة رقم ، السادسة والستون

املتعلق بتجميع   A/HRC/WG.6/13/DZA/2مستند اجلمعية العامة لألمم املتحدة -3

 .2012 املعلومات املعد من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حول اجلزائر، لسنة

تنفيذ الصكوك  :تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتهامستند اجلمعية العامة لألمم املتحدة، خبصوص  -4

/ 06: ، املؤرخ يفA 1905/6 / :وثيقة رقم ،والستون تاسعةالدورة ال، املتعلقة حبقوق اإلنسان

08/2010. 

، الفصل تقديم شكوى عن انتهاكات حقوق اإلنسان، HR/PUB/06/10 :مستند رقم -5

السابع، دليل للمنظمات غري احلكومية اخلاص بالعمل مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق 

 .اإلنسان
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 ، املتعلق بتقدمي الدولللجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 01التعليق العام رقم  -6

 .1989لتقاريرها، الدورة الثالثة 

 :املقدم بتاريخ ،1493/2006 :مستند اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص البالغ رقم -7

، وثيقة 2009 جويلية 27 :بتاريخ 96، طبقا لآلراء املعتمدة يف الدورة 11/09/2006

 . A/64/40(Vol.II):رقم

، زفوزكوف وآخرون 1039/2001 :البالغ رقممستند اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص  -8

 .A/64/40/(V.ll)، 2006، 88الدورة طبقا لآلراء املعتمدة يف  ضد بيالروس،

باتريوف ضد ، 1585/2007 :مستند اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص البالغ رقم -9

 .A/64/40/(V.ll)، 2009، 96طبقا لآلراء املعتمدة يف الدورة  ،أوزباكستان

 :املقدم بتاريخ ،1560/2007 :اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان خبصوص البالغ رقم مستند -10

، وثيقة 10/2008/ 30 :بتاريخ  94، طبقا لآلراء املعتمدة يف الدورة 09/03/2007

 .A/64/40(Vol.II) :رقم
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Universitaires de France, 2 ème édition, 1989.  

15- Jean Pierre Marguenaud , La cour européenne des droits de l'homme, Edition 
Dalloz,Paris,1997. 

16- Klaus Lachwits et Nancy Breitenbach, Droits de l'homme et Déficience 
Intellectuelle, Publie par Inclusion International, Ferney-Voltaire, France, 2002. 

17- Patrick Wachsmann , Les droits de l'homme, Edition Dalloz, Paris,1999.   

18- Sulaiman Ibn Abdal Rahman Al Hukail , Les droits de l'homme en islam et La 
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  87  يف جلنة حقوق اإلنسان 1503اإلجراء  -أ

  88  إجراء اللجنة املعنية مبركز املرأة -ب

  88  الدولية املتخصصة تكاالالشكاوى املقدمة يف إطار الو  -2

  90  الدولية تالشكاوى املقدمة مبوجب االتفاقيا: ثانيا

  90  على مستوى منظمة األمم املتحدة -1

  90  خبصوص شكاوى الدول -أ

  91  خبصوص شكاوى األفراد -أ
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  92  على مستوى املنظمات اإلقليمية -2

  95  خالصة

  97  تلقي ودراسة الشكاوىأجهزة الرقابة المنوط بها : الفصل الثاني

  99  أجهزة الرقابة على االتفاقيات المبرمة في إطار منظمة األمم المتحدة: المبحث األول

  99  تكوين األجهزة وسري أعماهلا:المطلب األول

  100  تكوين األجهزة الرقابية :الفرع األول

  100   جلنة القضاء على التمييز العنصري -أوال

  101  املعنية حبقوق اإلنساناللجنة  -ثانيا

  104  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ثالثا

  106  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة -رابعا

  106  جلنة مناهضة التعذيب -خامسا

  107  جلنة محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم -سادسا

  108  القسريجلنة حاالت االختفاء  -سابعا

  109   جلنة حقوق الطفل -ثامنا

  110   اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة -تاسعا

  111  . سري أعمال األجهزة الرقابيةالقواعد اليت حتكم  :الفرع الثاني

  111  القواعد اليت حتكم اللجان من حيث التشكيل واملواصفات: أوال

  111  انتخاب أعضائهاتشكيلة جلنة الرقابة وكيفية  -1

  112  املواصفات اليت تتميز �ا هذه اللجان -2

  114  القواعد املنظمة ألعمال اللجان: ثانيا

  114  املهام والوظائف  - 1

  114   طريقة تنظيم العمل -2

  116  عالقة أجهزة الرقابة باألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية:المطلب الثاني
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  116  عالقة أجهزة الرقابة باألمم املتحدة : الفرع األول

  116  عالقة أجهزة الرقابة باألجهزة الرئيسية لألمم املتحدة: أوال

  117  األمانة العامة   - 1

  119  ا�لس االقتصادي واالجتماعي  - 2

  120  اجلمعية العامة   - 3

  122  عالقة أجهزة الرقابة بالوكاالت الدولية املتخصصة : ثانيا

  124  عالقة أجهزة الرقابة مبجلس حقوق اإلنسان: ثالثا

  127  عالقة أجهزة الرقابة باملنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية: الفرع الثاني

  128  املنظمات غري احلكوميةبعالقة أجهزة الرقابة : أوال

  135  أجهزة الرقابة باملؤسسات الوطنيةعالقة : ثانيا

  138  الدولية حلقوق اإلنسان املربمة يف إطار األمم املتحدة تخاص باالتفاقيامخطط توضيحي 

  139  األجهزة المعنية بالرقابة على مستوى االتفاقيات اإلقليمية:المبحث الثاني

  139   )اللجان( األجهزة شبه القضائية : المطلب األول

  140   يف إطار النظام األوريب حلقوق اإلنسان:األولالفرع 

  140   اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان:أوال

  140   تشكيل اللجنة - 1

  141   اختصاصات اللجنة األوربية حلقوق اإلنسان -2

  143   جلنة اخلرباء املستقلني املعنية بنظام الشكاوى اجلماعية: ثانيا

  144   األمريكية حلقوق اإلنساناللجنة : الفرع الثاني

  144  تكوين اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان وانعقاد دورا�ا: أوال

  145   تكوين اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان -1

  146   انعقاد دورات اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان -2

  147   اختصاصات اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان: ثانيا
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  147   األمريكية كهيئة من هيئات منظمة الدول األمريكيةاللجنة  -1

  149  اللجنة األمريكية كهيئة من هيئات االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان -2

  149  اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب وجلنة حقوق اإلنسان العربية: الفرع الثالث

  150  اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب: أوال

  150   تشكيل اللجنة اإلفريقية -1

  151   اختصاصات اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب -2

  154  جلنة حقوق اإلنسان العربية :ثانيا

  154   تكوين جلنة حقوق اإلنسان العربية -1

  155    ميزانية اللجنة -2

  156  اختصاصات جلنة حقوق اإلنسان العربية -3

  156   )المحاكم(األجهزة القضائية :الثانيالمطلب 

  157   احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان:الفرع األول

  158   خلفية عن التطور الذي مس احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان:أوال

  158  امللحق باالتفاقية األوربية 11الربوتوكول  -1

  159   امللحق باالتفاقية األوربية 14الربوتوكول  -1

  161   احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان تأليف :ثانيا

  161  قضاة احملكمة - 1

  165  تشكيل احملكمة   - 2

  167  اختصاصات احملكمة :ثالثا

  167   االختصاص القضائي - 1

  168   االختصاص االستشاري -2

  169  احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان: الفرع الثاني

  169  تكوين احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان ومقر انعقادها  :أوال
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  169  تكوين احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  - 1

  171  مكان انعقاد احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان  - 2

  171   اختصاصات احملكمة: ثانيا

  172  االختصاص االستشاري  -1

  173  االختصاص القضائي  -2

  174   احملكمة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب:الفرع الثالث

  174  تكوين احملكمة اإلفريقية : أوال

  175  اختصاصات احملكمة اإلفريقية  :ثانيا

  175  االختصاص القضائي  - 1

  176  االختصاص االستشاري  - 2

  177  خاص باالتفاقيات اإلقليمية  جدول

  179  بني احملاكم اإلقليمية الثالث جدول مقارنة

  180  خالصة

  182  إجراءات تقديم وفحص الشكاوى:الفصل الثالث

  184   المبرمة في منظمة األمم المتحدة تإجراءات الشكاوى في إطار االتفاقيا:المبحث األول

  184   تقديم وفحص شكاوى الدول إجراءات: المطلب األول

  186  شروط قبول شكاوى الدول:الفرع األول

اختصـاص اللجنـة بتلقـي  بقبـول الشاكية واملشكو ضدها من الدولتني اإلعالن املسبق: أوال

  الشكاوى من الدول

187  

  188  احمللية مجيع سبل االنتصافاستنفاذ : ثانيا

  189  انقضاء املهلة احملددة بني الدولة الشاكية والدولة املشكو ضدها طبقا لالتفاقية: ثالثا

  191  ولإجراءات النظر يف شكاوى الد: الفرع الثاني

  191  مرحلة إخطار الدولة الشاكية للدولة املشكو ضدها :أوال
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  192  مرحلة فحص الشكوى من قبل اللجان الرقابية:ثانيا

  193  مرحلة إنشاء هيئة توفيق:ثالثا

  194  إجراءات تقديم وفحص شكاوى األفراد: المطلب الثاني

  195  شروط قبول الشكاوى الفردية: الفرع األول

  195  الشكوى من ذي صفة تقدمأن : أوال

  199  .االتفاقية والربوتوكول معاأو يف /دولة طرف يف االتفاقيةالشكوى مقدمة ضد أن تكون :ثانيا

  200   أن تصدر الدولة الطرف إعالنا تعرتف فيه صراحة بقبول تقدمي الشكاوى ضدها:ثالثا

  202  عليها يف االتفاقيات أن تتعلق الشكوى بانتهاك حق أو أكثر من احلقوق املنصوص:رابعا

  203  استنفاذ مجيع طرق التظلم الداخلية:خامسا

أن يكــون االنتهــاك موضــوع الشــكوى قــد حــدث بعــد نفــاذ االتفاقيــة أو الربوتوكــول :سادســا

  بالنسبة للدولة املعنية

205  

  207  أن تكون الشكوى غري متناقضة مع أحكام االتفاقية: سابعا

  208  مؤسسةاملقدمة أن تكون الشكوى :ثامنا

  209  على إساءة الستعمال احلق يف تقدميها   املقدمةالشكوى  تنطويأال :تاسعا

أال تكون الشكوى حمل دراسة من قبل هيئة أخرى مبوجـب أي إجـراء مـن إجـراءات :عاشرا

  . التحقيق أو التسوية الدولية

211  

  212  أن تكون الشكوى معلومة املصدر: إحدى عشر

  213  إجراءات النظر يف الشكاوى:الثانيالفرع 

  213  مرحلة تلقي الشكوى: أوال

  216  مرحلة البت يف قبول الشكوى: ثانيا

  221  مرحلة النظر يف موضوع الشكوى: الثثا

  221  حتديد الوقائع -1

  222  تكييف الوقائع -2
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  223  البت يف موضوع الشكوى -3

  227  اجلهاز املختص إجراءات النظر يف الشكاوى لدى: مخطط يبين

  228  إجراءات الشكاوى على المستوى اإلقليمي  : المبحث الثاني

  229  الشكاوى المقدمة إلى األجهزة شبه القضائية: المطلب األول

  229  يف النظام األوريب حلقوق اإلنسان: الفرع األول

  229  اإلنسانإجراءات تقدمي وفحص الشكاوى على مستوى اللجنة األوربية حلقوق : أوال

I- 230              الشكاوى املقدمة من طرف الدول  

II- 230 الشكاوى املقدمة من األفراد  

  231 شروط قبول الشكاوى -1

  231 أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ

أن تكــون الدولـــة الطـــرف املشـــكو ضـــدها قـــد أعلنـــت اعرتافهـــا باختصـــاص اللجنـــة يف  -ب

 تلقي الشكاوى

231  

  231 سبل الطعن الداخلية استنفاذ مجيع -ج

  232 أال تكون الشكوى املقدمة جمهولة املصدر -د

أال تكـــون الشـــكوى قـــد عرضـــت مـــن قبـــل علـــى اللجنـــة أو علـــى إجـــراء مـــن إجـــراءات  -ه

 التحقيق الدولية األخرى

232  

  232 أن تكون الشكوى املقدمة متوافقة ونصوص االتفاقية -و

  232 أن تكون الشكوى املقدمة مؤسسة -ي

  232  أال تكون الشكوى منطوية على إساءة يف استخدام حق الشكوى -ز

  233  إجراءات النظر يف الشكاوى -2

  234  امليثاق االجتماعي األوريب ونظام الشكاوى اجلماعية:ثانيا

I- 235  أصحاب احلق يف تقدمي الشكاوى  

II- 235  إجراءات الشكاوى اجلماعية  
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  235  شروط تقدمي الشكوى -1

  236  تقدمي وفحص الشكاوى -2

  236  تقدمي الشكاوى - أ

  236  دراسة وفحص الشكاوى -ب

  237  يف النظام األمريكي حلقوق اإلنسان:الفرع الثاني

  237  شكاوى الدول أو ما يسمى بالشكاوى احلكومية -أوال

  237  شكاوى األفراد -ثانيا

  237  تقدمي الشكاوى -1

  238  شروط قبول الشكاوى -2

  239  أصحاب احلق يف تقدمي الشكاوى -3

  239  الفرد -أ

  239  املنظمات غري احلكومية -ب

  240  اللجنة األمريكية حلقوق اإلنسان ذا�ا -ج

  240  اإلجراءات العملية لفحص الشكاوى من قبل اللجنة -4

  240  التسوية الودية -أ

  240  إجراءات التحقيق -ب

  240  الوقائعالزيارة امليدانية ومعاينة  -ج

  241  التقارير عن الدول -د

  243  يف النظام اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب:الفرع الثالث

  243  اإلجراءات اخلاصة بالشكاوى املقدمة من الدول األطراف يف امليثاق -أوال 

  243  مرحلة تقدمي الشكوى للجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب -1

  243  التوصل إىل تسوية مرضية بني الدولتنيمرحلة حماولة  -2

 244  وبمرحلة اإلجراءات العملية أمام اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشع -3
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  245  اإلجراءات اخلاصة بالشكاوى الفردية -ثانيا

  245  شروط قبول الشكاوى -1

  245  أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ 

  246  استنفاذ سبل االنتصاف الداخلية -ب

  246  أن تكون الشكوى معلومة املصدر -ج

  246  أن تكون الشكوى متماشية مع ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية أو مع هذا امليثاق -د

  246  أال تكون الشكوى منطوية على التعسف يف استعمال احلق -ه

  247  أن تقدم الشكوى خالل فرتة زمنية معقولة -و

متــــت تســــويتها طبقــــا ملبــــادئ ميثــــاق األمــــم املتحــــدة  أال تتعلــــق الشــــكوى حبــــاالت قــــد -ي

  وميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية وأحكام هذا امليثاق

247  

أن يكون صاحب الشكوى ضحية انتهاك، إحـدى الـدول األطـراف، حلـق مـن احلقـوق  -ز

  املنصوص عليها يف امليثاق

247  

  247  النظر يف الشكاوى ودراستها -2

  248  قرارات اللجنة -3

  249  الشكاوى المقدمة إلى األجهزة القضائية: المطلب الثاني

  250  احملكمة األوربية حلقوق اإلنسان: الفرع األول

  250  اإلجراءات املعتمدة خبصوص الشكاوى املقدمة من الدول :أوال

  250  شروط قبول شكاوى الدول -1

  250  استنفاذ طرق الطعن الداخلية -أ

  251  مهلة الستة أشهر -ب

  251  دراسة وفحص شكاوى الدول -2

  252  اإلجراءات املعتمدة خبصوص الشكاوى الفردية: ثانيا

  253  شروط قبول الشكاوى الفردية -1
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  253  أن تقدم الشكوى من ذي صفة -أ

  253  صفة امللتمس -

  254  مفهوم ضحية االعتداء -

  255  استنفاذ سبل االنتصاف احمللية -ب

  256  :)الستة أشهر مهلة( املدة الزمنية -ج

  256  )التصريح عن هوية املشتكي(أال تكون الشكوى جمهولة املصدر -د

  257  أال تكون الشكوى قد سبق عرضها على احملكمة األوربية أو على أي هيئة أخرى -هـ

االتفاقيــة وبروتوكوال�ـــا امللحقــة �ــا ومبنيــة علــى أســـاس أن تكــون الشــكاوى متفقــة وأحكــام  -و

  سليم

257  

  257  أال تكون الشكوى املقدمة مشوبة بعيب إساءة استعمال احلق يف تقدميها -ي

ــــــريا وخطــــــريا  -ز ــــــامللتمس كب ــــــذي حلــــــق ب ــــــد مبقتضــــــى (أن يكــــــون الضــــــرر ال الشــــــرط اجلدي

  )14الربوتوكول

258  

  259  إجراءات النظر يف الشكاوى الفردية -2

  259  تقدمي الشكوى وفحص مقبوليتها -أ

  259  وليةإجراءات فحص املقب -

  260  النتائج املرتتبة على قبول الشكوى -

  260  التسوية الودية* 

  262  شطب الشكوى* 

  263  دراسة وفحص موضوع الشكوى -ب

  263  النظر يف الشكوى أمام الغرف -

  263  النظر يف الشكوى أمام الغرفة الكربى -

  264  األحكام الصادرة عن احملكمة وتنفيذها -ج

  264  صدور األحكام -

  265  تنفيذ أحكام احملكمة -
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  266  دور جلنة الوزراء يف الرقابة على تنفيذ أحكام احملكمة -

  266  احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان:الفرع الثاني

  266  شروط مقبولية الشكاوى: أوال

  266  أن تقدم الشكوى من ذي صفة -1

بانتهـــاك ألحكــام االتفاقيـــة األمريكيـــة أن تكــون الشـــكوى املقدمــة إىل احملكمـــة متعلقــة  -2
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   ملخص 

آلیات التطبیق الدولي التفاقیات حقوق تعالج هذه الدراسة موضوع نظام الشكاوى، الذي یعد أهم    

اإلنسان؛ وهذا من خالل التعرف على هذا النظام، بما یرتكز علیه من أجهزة، أنیط بها القیام بتلقي 

   .العالمي واإلقلیمي: الشكاوى وفحصها؛ وذلك على المستویین

هناك تسع لجان  -ةأي في االتفاقیات المبرمة في إطار األمم المتحد -فعلى المستوى العالمي     

اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان، : تختص بإعمال نظام الشكاوى، نذكر منها على سبیل المثال

ولجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، ولجنة القضاء على التمییز العنصري، ولجنة مناهضة 

  .وهي في كل هذا تؤدي وظیفة شبه قضائیة. وغیرها...التعذیب، ولجنة حقوق الطفل،

أجهزة شبه قضائیة، : أما على المستوى اإلقلیمي، فقد تم التمییز بین نوعین من األجهزة     

شبیهة بأجهزة االتفاقیات المبرمة في إطار األمم المتحدة، نذكر منها اللجنة األمریكیة لحقوق 

ة قضائیة وهناك أجهزة أخرى تؤدي وظیف. الخ...اإلنسان واللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب

بحتة، كما هو األمر مع المحكمتین األوربیة واألمریكیة لحقوق اإلنسان، والمحكمة اإلفریقیة لحقوق 

  .اإلنسان والشعوب

وقد حاولنا إبراز مدى قدرة هذا النظام على ضمان التنفیذ الدولي الفعلي لهذه االتفاقیات، بما      

  ...ن، من خالل وقفات تقییمیةیرتبه من آثار وانعكاسات على واقع حقوق اإلنسا

Résumé 

     Cette étude traite  le sujet du système des plaintes, qui est le plus importantes  et 
mécanismes de l'application internationale des conventions des droits de l'homme par 
la présentation du système et  les dispositifs qui leur sont confiées pour recevoir les 
plaintes et les examinés sur les deux niveaux: mondial et régional. 
     Au niveau mondial, c'est à dire dans les accords conclus au sein des Nations Unies, 
il ya neuf Commissions  qui s'occupent de la réalisation du système des plaintes, Nous 
citons par exemple :le Comité des droits de l'homme , le Comité sur l'élimination de la 
discrimination à l'égard des femmes, le Comité pour l'élimination de la discrimination 
raciale, le Comité contre la torture , le Comité des droits de l'enfant et d'autres. Et dans 
tout cela ils exercent une fonction  quasi judiciaire. 
     Au niveau régional, il a été distingué entre les deux types de dispositifs: dispositifs 

quasi judiciaire, ressemblantes  aux dispositifs des accords conclus au sein des Nations 

Unies,  parmi lesquels, nous citons la Commission américaine des droits de l'homme et 

la Commission africaine des droits de l l'homme et des peuples …etc. 

      Il ya d'autres dispositifs qui effectuent une fonction purement judiciaire, comme le 
cas avec les tribunaux européens et américains pour les droits de l'homme et la Cour 
africaine des droits de l'homme et des peuples. 
     Nous avons essayé de démontrer la capacité de ce système d' assurer la mise en 
œuvre effective de ces accords, y compris les effets de réflexions sur la réalité des 
droits de l'homme à travers des poses évaluatives…  


