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 تقدير.الحترام و االوجود، فله مني كل إخراج هذه الرسالة إلى حيِّز ال

إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم  كل الشكر والتقديرو 
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  الملخص

األمم  بجهود   لة  تمثّ والم   لحماية حقوق اإلنسان، ةات العالميّ اآلليّ  بدور هذه الدراسة بدأ  ت          

أجهزة  اول، كما وتتنهذه الحقوقلحماية  لها الدور في انطالق األنظمة األخرى والتي ،حدةالمتّ 

 .التي تسعى لتحقيق هذه الحماية األمم المّتحدة آلياتو 

مجلس أوروبا، إطار  حماية حقوق اإلنسان فيل يةيماإلقل اآلليات هذه الدراسة دور ت بّين  و       

ا مجلس هوالتعديالت التي يعتمد   اإلصالحاتلة في مثّ ت  الم   ها للتحدياتواستجابت   هاومدى فعاليت  

 قتح  ل  . وتستعرض هذه الدراسة التطورات التي أ  وبا بغرض استمرار نجاحها ودوام فعاليتهاأور 

 السوابقو  هارس  ك  والمبادىء التي ت   اتهااداجته عضوب، في حماية حقوق اإلنسان المحكمة األوروبيةب

  ة حقوق اإلنسان.حماي األخرى في مجال قليمية  اإل بها اآلليات   تعين  س  التي قد ت   القضائية

، وهما األمريكية حماية حقوق اإلنسان في منظمة الدولل ليات اإلقليميةاآل ح هذه الدراسةض  و  وت      

التحديات والصعوبات التي تواجه   وعلى ضوء، اللجنة األميركية والمحكمة األميركية لحقوق اإلنسان

مع تماشيا   من التجربة األوروبية هاالدراسة إلى ضرورة استفادت   هذه توصيف   اآلليتان،ن هاتا

 ها مجلس أوروبا في حماية حقوق اإلنسان.ج  ه  ت  ن  حات التي ي  صالالتطورات واإل

 نسانالنظام األمريكي لحقوق اإل ،وروبانظام مجلس أ ،اآلليات اإلقليمية :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study begins with the role of global mechanisms of human 

rights protection, which is represented by the Labours of the United 

Nations, that has the role in creating other systems to protect those rights. It 

shows the United Nations bodies and mechanisms that promote human 

rights.  

 The study shows the role of regional mechanisms of  human rights 

protection as part of the Council of  Europe, and  their effectiveness, and 

responsiveness against challenges of reforms and the adopted amendments 

by the Council of Europe in the purpose of their continuity of success and 

sustainable efficiency, it is also reviews the developments have been added 

to the European Court in the purpose human rights protection, and some 

jurisprudences and the consolidated principles and precedents that could be 

used by other regional mechanisms in the field of  human rights protection. 

In addition, this study shows the regional mechanisms of human 

rights protection in the organization of American States, particularly in the 

American Commission and the American Court of human Rights, in the 

light of challenges and difficulties that face those two mechanisms the 

study recommends the organization of American States  to follow the 

European experience to convoy the adopted reforms and developments by 

the Council of Europe in the field of human rights. 

Key words: Regional Mechanisms, The Council of Europe , American 

System of Human Rights 
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة

 أوًلا: تمهيد

بــدأت جهــود المجتمــع الــدولي لحمايــة حقــوق اإلنســان فــي القــرن العشــرين الســّيما بعــدما شــهد  

لميـة األولـى اتفـاق الـدول على حقـوق اإلنسـان، وقـد نجـم عـن الحـرب العا خطيرة انتهاكات نهذا القر 

نشــاء  األعــداء دول الحلفــاء وتوقيــع معاهــدة الســالم بــين ء الحــربلمنتصــرة فــي فرســاي علــى إنهــاا وا 

ه أنشــأ بعــض أيــة أحكــام عامــة بشــأن حقــوق اإلنســان لكّنــ عهــد العصــبةلــم يتضــمن عصــبة األمــم، و 

خسـائر بشـرية  عـن لثانيـةا الحـرب العالميـةت أسـفر  وقـد ،تاب وحماية األقلياكنظامي اإلنتد مةاألنظ

والسـلم واألمـن الــدوليين  تحقيـق المســاواةلت جهـود منظمـة األمــم المتحـدة ، فبــدأةكبيـرة ومعانـاة عظيمـ

قطـــة ، ويمثـــل ميثـــاق األمـــم المتحـــدة نلهـــا ةأساســـي مقاصـــد وأهـــدافاحتـــرام حقـــوق اإلنســـان ك تعزيـــزو 

 تتأثر  الذي قدو  ،8491عام  نسانن العالمي لحقوق اإلاإلعال ثم ،التحول في مجال حقوق اإلنسان

أعقــب هــذا اإلعـــالن و  ،(1)حقــة بــهالــدول بــه فــي العديــد مــن إعالنــات واتفاقيــات حقــوق اإلنســان الال

تصاعد جهود األمم المتحدة مـن أجـل تـوفير حمايـة قانونيـة دوليـة لحقـوق اإلنسـان، فطلبـت الجمعيـة 

إعـداد ادي واالجتمـاعي لممـم المتحـدة تصـالعامة من لجنة حقوق اإلنسـان التـي أنشـأها المجلـس االق

النســان بحقــوق ا قامــت اللجنــة بدعــداد عهــد خــاصف يــة تضــمن حمايــة حقــوق اإلنســان،معاهــدات دول

 ، وقـــد8411عـــام  الثقافيـــة أو االقتصـــادية أو االجتماعيـــة بـــالحقوق خـــاص وعهـــد المدنيـــة والسياســـية

ير السـنوية  لتقـار قتراحـات والتوصـيات وااال تقـدمومـن مهـام اللجنـة أنهـا ، 8491دخال حيز النفاذ عام 

                                                           

،عمـان: 1بـة. ط(. القانون الدولي لحقوق اإلنسـان: المصـادر ووسـائل الرقا5189علوان، محمد والموسى، محمد )(1)
 .01،91دار الثقافة، ص
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ـبعد توسـع أنشـطتها أ  و الشكاوى من األفراد،  تلقىتللمجلس و  ق اإلنسـان كلليـة بديلـة ئ مجلـس حقـو نش 

  (1)إلنسان.ليقوم بدور أكثر أهمية في تعزيز حقوق ا من الجمعية العامة قرارب عنها

اآلليــات مــدة مــن قبــل األمــم المتحــدة، وأنشــأت المعت التفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســانا توالــت       

التفاقيــة الدوليــة للقضــاءعلى الخاصــة بهــا كلجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري التــي تراقــب تنفيــذ ا

، واللجنـــة 8414 عـــام أشـــكال التمييـــز العنصـــري المعتمـــدة مـــن الجمعيـــة العامـــة لممـــم المتحـــدة كافـــة

، ولجنـــة القضـــاء علـــى 8414عـــام  اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــلتنفيـــذ  نيـــة بحقـــوق الطفـــل التـــي تراقـــب  ع  الم  

لعـــام  أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة كافـــةى علـــ تنفيـــذ اتفاقيـــة القضـــاء التمييـــز ضـــد المـــرأة التـــي تراقـــب  

وغيرها من آليات الرقابة، وبرغم وجود الرقابة العالمية على اتفاقيات حقـوق اإلنسـان إاّل أن   ،8494

 ع دّ دول، و ي  أخرى لحقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي لل ضماناتر ا لم يشّكل مانع ا من ظهو هذ

نطالقة اإلقليمية األولى لحماية حقوق اإلنسان اإل حماية حقوق اإلنسان في إطار مجلس أوربا نظام

الـة تضـمن اتخـاذه تـدابير حتميـة علـى الـدول األوروبيـة إلنشـائه آليـات فعّ  بـت فعاليتـه الكبيـرةوالذي أث

المســتوى اإلقليمــي ، ويلــي هــذا النظــام علــى لحمايــة حقــوق اإلنســانحكــام االتفاقيــة األوروبيــة لتنفيــذ أ

لقـــد حققـــت آليـــات الرقابـــة فـــي كـــال النظـــامين األوروبـــي .(2)لحقـــوق اإلنســـان منظمـــة الـــدول األميركيـــة

ــا ملحوظ ــا مقارنــة باآلليــات الرقابيــة األخــرى قــع ، ولــذلو و فــي مجــال حقــوق اإلنســان واألمريكــي نجاح 

 .يها االختيار لموضوع هذه الدراسةعل

  

                                                           

ـــراهيم، بهـــاء الـــدين )(1) ـــين التشـــريع5111عـــدلي، عصـــمت والدســـوقي، طـــارق و إب  والتطبيـــق. (. حقـــوق اإلنســـان ب
 .(511-514األزاريطة: دار الجامعة الجديدة، ص )

 (.081-080)اإلسكندرية: منشأة المعارف، ص،  9(. قانون حقوق االنسان. ط5119بشير، الشافعي )( 2)
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 ثانياا: مشكلة الدراسة 

 ه  نسـه ولون ـإن االعتـراف بحقـوق اإلنسـان هـو أسـاس احتـرام حقـوق اإلنسـان بصـرف النظـر عـن ج  

ــ ه  غت ــول    اإلنســان حقــوق ببيــان الدوليــة والمعاهــدات واإلعالنــات المواثيــق لــتتكف   ه، وقــدن ــأو دي ه  ل  وأص 

 اإلنسـان كرامـة علـى وتأكيـد ا ،البشـري المخلـوق بدنسانية منها اعتراف ا تناهيةم   ةبدقّ  سيةاألسا وحرياته

كفـل التمتـع تانات د االعتـراف بحقـوق اإلنسـان دون تنظـيم أي ضـمجر  ال يكفي م   ومع ذلو ،األصيلة

 اسـيةالمشـكلة األس نتكم ـات متكـررة وجسـيمة ضـد البشـرية، و بها، فالواقع مـازال يكشـف وجـود انتهاكـ

االعتراف الدولي واإلقليمي بحقوق االنسان فدن آليات حماية هذه الحقـوق وضـمانها ليسـت  رغمب أنه

ــا فعالــة إالّ علــى المســتوى المطلــوب، فلليــات الرقابــة لــم تتضــمّ  فــي اإلطــار األوروبــي الــذي  ن أحكام 

ــعمــل علــى تــوفير آليــات حمايــة الحتــرام حقــوق اإلنســان، وكــذلو يليهــا ن   إلطــار االقليمــي بي ا فــي اس 

 األمريكي لتنفيذ األحكام الواردة في اتفاقيات حقوق اإلنسان.

 ثالثاا: أهداف الدراسة 

لحماية  هات  نشأ  أحدة في حماية حقوق اإلنسان، وأجهزتها واآلليات التي دراسة دور األمم المت   .8

يتم تقييم اتها واختصاص الحقوق الواردة في االتفاقيات الدولية، ومن خالل دراسة إجراءاتها

 فعاليتها الحقيقية في حماية حقوق اإلنسان.

 أنظمةها عن غيرها من ت مّيز  اإلقليمية لحقوق اإلنسان التي  منظماتال مفهومالتعر ف على  .5

 .العالمية الدولية حمايةال

ظام مجلس أوروبا حقوق اإلنسان في ظل ن في اإلقليمية حمايةليات الآل يةتطور ال المراحلع ب  تت   .0

 لحقوق اإلنسان. منظمة الدول األميركيةو 
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النظــامي ن ب قفيمــا يتعّلــخــالل دراســة إجراءاتهــا تحليــل دور كــل آليــة ل حمايــة حقــوق اإلنســان مــن  .9

ي ن للدراسة. ـتار   الم خ 

على المستوى اإلقليمي في ك ال النظامين األوروبي واألميركي بمقارنٍة حماية تقييم آليات ال .1

ف  عن أوجه التقارب ال  عن نقاط الضعف والقوة لـ كليهما. ،واالختالف تكش   فض 

 رابعاا: أهمية الدراسة 

ـــ  ف علـــى ات الحمايـــة اإلقليميـــة لحقـــوق اإلنســـان بهـــدف التعـــر  ت رّكـــز هـــذه الدراســـة علـــى آلّي

ـــمزاياهـــا ون   ث هاتطـــور ، والعف فيهـــاقـــاط الض  ـــد  تـــاران  اآلليـــات هـــذه فـــي ات التـــي ي ح  لهـــذه الّنظامـــان الم خ 

ليـات مـن خـالل ة هـذه اآلعـن مـدى فعالّيـ ة هـذه الدراسـة حيـث ستكشـف  ومن هنا تأتي أهمّيـ ،اسةالدر 

 نمـاذج ضـمن اإلنسـان لحقـوق األميركيـة اللجنـة إجـراءات الوقوف علـىومن خالل المقارنة، الدراسة 

ّعنة تفحص   تقديم دراسةضمن و  ،ختارةم     .ية واألمريكيةبن األور ي  ال المحكمت  من ك   تارة  خ  م   قراراتٍ م تم 
 

 خامساا: أسئلة الدراسة 

   ات؟ها من اآلليّ على غير   ةعطيها األفضليّ ما خصائص الحماية اإلقليمية التي ت 

  ّن األوروبي واألميركي؟ ي  ستوي  ة آليات الحماية اإلقليمية على الم  ما مدى فعالي 

  ّواألوربية؟ ها كلتا اآلليتان األمريكيةه  واج  ة تطبيقية ت  صعوبات عمليّ  ة  هل ثم 

   بي واألميركي؟ ن األور ما العيوب والثغرات في كال النظامي 

   قترحة؟ما الحلول الم 

 سادساا: حدود الدراسة 

 :قليم النظام األميركي. الحدود المكانية  تتعلق الدراسة بدقليم مجلس أوروبا  وا 
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 ـــات والمواثيـــق اإلقليميـــة لحالحددددود الزمانيدددة قـــوق اإلنســـان فـــي : تبـــدأ مـــن تـــاريال ســـريان االتفاقي

 النظامين األوروبي واألميركي.  

 سابعاا: محددات الدراسة

تتحدد الدراسة بالنظم االقليمية المقارنـة التـي تتعلـق بحقـوق اإلنسـان وبـاإلجراءات المتبعـة فـي 

 اآلليات التي نصت عليها هذه األنظمة.

 ثامناا: مصطلحات الدراسة اإلجرائية 

هدة بحسب معناه الخاص إلى كل اتفاق تبرمه الدول بواسطة : "ينصرف مصطلح المعاالمعاهدة

أو تعقده أشخاص  Treaty Making Powerسلطاتها المختصة دستوريا بعمل المعاهدات 

القانون الدولي األخرى المؤهلة لعقده كالمنظمات الدولية ويهدف إلى إنشاء آثار قانونية 

 . (1)التي يحكمها القانون الدولي العام"خاصة أو عامة تقع في دائرة العالقات أو األوضاع 

 الناس بين العالقات بدراسة يختص االجتماعية، العلوم فروع من خاص فرع حقوق اإلنسان: "

 كائن كل شخصية الزدهار الضرورية والرخص الحقوق بتحديد اإلنسان، كرامة إلى استناد ا

تعني أّن الحقوق ف ،ن الطبيعيفكرة حقوق اإلنسان بأصولها إلى القانو  . وترتد(2)" إنساني

، ابشر   همتع صاحب هذه الحقوق بوصفالمقررة لحماية الحرية والكرامة اإلنسانية أساسها ت

نكار  و  ها تدور وجود ا وعدم ا مع وجودها ألنّ  ها ال يمنع  هي حقوق لصيقة بشخص اإلنسان، وا 

                                                           

 .809،عمان: دار وائل للطباعة للنشر، ص8(. القانون الدولي االنساني. ط5181العنبكي، نزار )( 1)

(. حماية حقوق اإلنسان: في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي. القاهرة: مطبعة 8411لسيد )البرعي، عزت سعد ا(2)
 9العاصمة، ص
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 عد  نون الوضعي، أي ت  الكائن اإلنساني، وبالتالي تخرج فكرة حقوق اإلنسان من دائرة القا

  (1).ةئنش  لها ال م   عية كاشفة  القوانين الوض  

قليم جغرافي معين أو بين دول تجمعها مصالح مشتركة  إهو ارتباط  دولي على  التنظيم اًلقليمي:"

كأن تقوم على أساس الجوار الجغرافي للدول االعضاء في اتفاقية معينة  تسعى لتحقيق 

بينها، أو أن يكون بينهم تضامن طبيعي بين الدول األعضاء بحيث السلم واألمن الدوليين 

 (2)ال يشترط الجوار كما ال يكفي وجود تضامن سياسي أو عسكري معين"

"مجموعة من الحقوق واآلليات التي تستند إلى قواعد قانونية ملزمة على  ضمانات حقوق اًلنسان:

لية ألي حق من حقوق اإلنسان أو الدول وتنصب بشكل مباشر على تطبيقها وتحقيق الفاع

 (3)."حرياته األساسية أو تدعيم ممارسته لها

"هي مواثيق عامة وخاصة وينحصر تطبيق هذه المواثيق بنوعيها في  المصدر القانوني اإلقليمي:

 كون في ظل منظمة دولية إقليمية".دائرة إقليم معين، وعادة ما ي

قة بمنظمة مجلس أوروبا والتي لمبادئ القانونية المتعل:" هو مجموعة القواعد وانظام مجلس أوروبا

(، وهي منظمة شاملة لكل الشؤون األوروبية )فيما 8494ت بموجب معاهدة لندن عام)ئنش  أ  

، وتهدف من خالل هذا النظام إلى تحقيق رفاهية اإلنسان و (4) عدا الشؤون العسكرية(

كم واحترام حقوق االنسان وحرياته تدعيم القيم اإلنسانية المتمثلة في ديمقراطية الح

األساسية، ويضم المجلس في عضويته دوال  تقوم على أساس المبادئ األساسية التي تشكل 

                                                           

 .81،ص، المرجع السابقعلوان، محمد والموسى، محمد (1)

 .( 184 – 181الجامعية للنشر، ص)  (. التنظيم الدولي. بيروت: الدار8419)ابراهيم  شلبي،( 2)

ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي .القاهرة: مركز القاهرة لدراسات  (.5110( عبد الغفار، مصطفى)3)
 .55حقوق اإلنسان، سلسلة أطروحات جامعية ، ص

 .541، 19، 11ص، المرجع السابق، بشير، الشافعي( 4)
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الحضارة األوروبية، وقد جعلت هذه الصفة من مجلس أوروبا اتحاد ا يجمع بين الدول 

حية واألخالقية الديمقراطية في أوروبا الغربية، ويهدف نظام المجلس إلى تعزيز القيم الرو 

لى دفع التقدم االقتصادي واالجتماعي للدول  التي تشكل اإلرث األوروبي المشترو، وا 

نسان والحريات األعضاء عن طريق العمل المشترو في مجاالت مختلفة كتنمية حقوق اال

 األساسية".

الدول : "نظام إقليمي لحماية حقوق االنسان يرتبط بمنظمة النظام األمريكي لحقوق اإلنسان

(. ويستند نشاطها الخاص بحماية حقوق االنسان على 8491األمريكية التي أنشئت عام)

ميثاق منظمة الدول األمريكية واالتفاقية األمريكية لحقوق االنسان، باإلضافة إلى اإلعالن 

(، وطورت 8491األمريكي لحقوق اإلنسان الذي جرى اعتماده في مؤتمر بوغوتا عام )

نظامها المتعلق بحقوق االنسان من خالل إبرام عدد من االتفاقيات  الدول األمريكية

 . (1)األخرى"

استحداثها على مستوى المنظمات الدولية اإلقليمية، والتي  "تلو اآلليات التي تمّ اآلليات اإلقليمية: 

 نٌ عيّ م   وٌ مشتر  مٌ ها قاس  كونات  بين م   يجمع   غرافية  ج   أو مجموعة   ا  ددحإقليمي ا م   خاطب نطاقا  ت  

سية حقوق اإلنسان وحرياته األسافي عنى إيجاد اتفاقيات دولية ت   تمّ  كالثقافة وغيرها، حيث  

 حقوق االنسان حقِّق حمايةمجموعة من اإلجراءات ت   تضمنت، و على مستوى تلو المنظمات

 بحيث تتكفل بها مجموعة من األجهزة كاللجان اإلقليمية والمحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان

                                                           

 .811،814ص المرجع السابق،  ،علوان، محمد والموسى، محمد(1)
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من خالل جملة إجراءات في نطاق مستوى تلو االتفاقيات إلكسابها طابع ا إلزامي ا إقليمي ا 

 .(1)لحماية حقوق اإلنسان"

 تاسعاا: اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري: -

بعد استكمال مقدمة الرسالة في الفصل األول، يتضمن الفصل الثاني اإلطار القانوني لحماية 

ر القانوني لحماية حقوق اإلطا دراسة حيث سيتمعالمي واإلقليمي، إلنسان في النظامين الحقوق ا

ها هوم ضماناتحقوق اإلنسان، ومفل الحماية الدوليةو  مفهوم حقوق اإلنسان وضيحتو  اإلنسان،

ح سنوضّ كما  ،األنظمة اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان ومميزاتها عن األنظمة األخرىو (2)،هامبرراتو 

 من خالل االتفاقيات(3)لس أوربا ومنظمة الدول األميركيةمج ل الثاني اإلطار القانوني فيالفص في

االهتمام  برغم تطورفهاذان النظامان، التي أنشأها  والبرتوكوالت اإلضافية والمواثيق اإلقليمية

جال حماية حقوق في م قب  ظل الس   أنه نسان على المستويين العالمي واالقليمي إالاإل بمسائل حقوق

 ( 4).وقلهذه الحق فعالة قليمية التي عجزت مثيلتها العالمية عن توفير ضماناتلآلليات اإل اإلنسان

حقوق اإلنسان وحرياته ل اإلقليمية حمايةالتنصب الدراسة على في الفصل الثالث سو  

ف ع  بمتتابع يل إليه من تطور ، فما وصمجلس أوربا فياألساسية   قليمية األخرىاإل ظمبقية الن  د 

رادة واضعي إجهت اتّ قد ل (5)أو االستفادة من خبراتها في مجال الحماية. ل سياستهايتعدلمحاولة 

على ضوء ذلو و  ،يجاد آلية رقابة على الحقوق الواردة في هذه االتفاقيةإوربية إلى ألاالتفاقية ا

                                                           

(. آليات الحماية الدولية لحقوق االنسان وحرياته األساسية: 5185لدين )فرحاتي، عمر وقبي، آدم وشبل، بدر ا( 1)
 .85،عمان: دار الثقافة، ص8دراسة في أجهزة الحماية العالمية واإلقليمية واجراءاتها. ط

 .50-84ص، المرجع السابق،  عبد الغفار، مصطفى(2)

 .810ص ، المرجع السابق،علوان، محمد والموسى، محمد(3)

 .81ص ،، المرجع السابقفار، مصطفىعبد الغ(4)

 . 811،صالمرجع السابق ،علوان، محمد والموسى، محمد(5)
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ربية لحقوق االنسان وحرياته و الحماية على مستوى االتفاقية األ تناول في هذا الفصل آلياتنس

 .(1)من أجل تفعيل آلياتها القانونية تى أحدثهاساسية والتطورات الألا

ضمن منظمة الدول  قوق االنسانحل اإلقليمية حمايةالفي الفصل الرابع سيتم تناول  وأخيرا ، 

، ةألميركييثاق منظمة الدول ام على اية حقوق اإلنسانحمفي  يستند نشاطهاالتي و  (2)،األميركية

دراسة  سيتمكما و  اإلعالن األميركي لحقوق اإلنسان وواجباته،اقية األميركية لحقوق اإلنسان، و واالتف

  (3).على حقوق اإلنسان في هذا النظام والتطورات التي سعت من أجلها حمايةآليات 

 الدراسات السابقة: 

 .(4)ات اإلقليمية(. تطبيق حقوق اًلنسان في ظل اآللي0112) Kidanemariamدراسة  .0

أجريت هذه الدراسة في جامعة جورجيا، وتبحث هذه الدراسة في حماية حقوق اإلنسان مـن  

قبــل الهيئــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان، وتحــدد الــنظم الرئيســية لحمايــة لحقــوق اإلنســان، أي النظــام 

بحــث فـي أنـواع اآلليــات اإلقليمـي األفريقـي، والنظــام األميركـي والنظـام األوروبــي لحقـوق اإلنسـان، وت

التي تستخدمها كل النظم اإلقليمية وتفحص كل آلية بصـورة عامـة، وقـد اتبعـت هـذه الدراسـة أسـلوب 

الدراسة التحليلية بشكل مقارن بين اآلليات اإلقليمية، وفـي دراسـتنا سـتناول اآلليـات الرقابيـة اإلقليميـة 

ـــاذ األحكـــام الصـــ ـــة، علـــى حقـــوق اإلنســـان بصـــورة مفصـــلة ومـــدى نف ـــات اإلقليمي ادرة عـــن هـــذه الهيئ

واإلجراءات المشتركة والمختلفة في كل من اآلليتين األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسـان وتقيـيم كـل 

 آلية.

                                                           

 .814ص، المرجع السابق، محمد علوان،محمد والموسى،(1)

 (.595، 551،559ص)المرجع السابق، فرحاتي، عمر وقبي، آدم وشبل، بدر الدين (2)

 .518، صالمرجع السابقعلوان، محمد والموسى، محمد (3)

(4)F Kidanemariam , F. (2006). Enforcement of Human Rights under Regional 

Mechanisms: a Comparative Analysis.(unpublished masters study), university of 

Georgia law, Athens, Georgia.                                                                                              
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آليات الحماية الدولية لحقوق اًلنسان بين النظرية والواقع : دراسة ، (0112دراسة حافظ ) .0

   (1)حالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية. 

تناولــت اآلليــات الدوليــة لحمايــة حقــوق اإلنســان ، وأجريــت هــذه الدراســة فــي جامعــة دمشــق  

وأنظمــة األمــم المتحــدة لحمايــة حقــوق اإلنســان ومفهــوم اإللزاميــة فــي تطبيــق القــانون الــدولي لحقــوق 

عـدة  اإلنسان وفي أحد فصولها تناولت األنظمة اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان. ارتكز الباحث إلـى

أساليب في منهج بحثه، ومنها منهج العرض حيث استعرض وسـائل تطبيـق الحمايـة الدوليـة لحقـوق 

اإلنســان فــي األمــم المتحــدة وخارجهــا فــي إطــار المنظمــات الدوليــة اإلقليميــة واتفاقيــة أوســلو، واتبــع 

ق الباحـــث المـــنهج التحليلـــي حيـــث يحـــاول البحـــث تحليـــل نصـــوص القـــانون الـــدولي المتعلقـــة بحقــــو 

االنسان بلليات حماية حقوق االنسان، ثـم ينتقـل التحليـل إلـى طبيعتهـا القانونيـة وتاريخهـا، باإلضـافة 

إلــى اتباعــه المــنهج التــوثيقي مــن خــالل دراســة تطــور بعــض وســائل الحمايــة الدوليــة لحقــوق االنســان 

ليات القانون الدولي من الناحية التاريخية، واستعمل الباحث منهج المقارنة والمقابلة من أجل دراسة آ

في حماية حقوق االنسان بين النظامين األمريكي واألوروبي، إال أنها مقارنة بسـيطة ألنهـا ال تتعلـق 

بشــكل مباشــر بموضــوع بحثــه القــائم علــى دراســة حالــة اإلنســان فــي األراضــي الفلســطينية وفــي هــذه 

حيـث  في إطار مجلس أوربـا وروبيالدراسة سترتكز المقارنة على آليات الرقابة النظام األميركي واأل

ــد إجراءاتهــا ومــدى فعاليتهــا بشــكل  ســيتم تحليــل دور كــل آليــة ل حمايــة حقــوق اإلنســان مــن خــالل ر ص 

 مفصل.

  

                                                           

(. آليــات الحمايــة الدوليــة لحقــوق االنســان بــين النظريــة والواقــع: دراســة حالــة حقــوق 5111(حــافظ، محمــد حســام )1) 
 اإلنسان في األراضي الفلسطينية. )أطروحة دكتوراه( جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية.
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 (1)دور اآلليات اًلقليمية في حقوق اًلنسان (،0101دراسة البرلمان األوروبي )  .0

ـــة تـــم نشـــر هـــذه الدراســـة فـــي بلجيكـــا بمشـــاركة وتنســـيق مجموعـــة بـــاح    ثين مـــن دول أوروبي

مختلفة، وبحثت هذه الدراسة في آليـات إقليميـة خمـس وهـي األوروبيـة واألميركيـة والعربيـة واألفريقيـة 

واآلسيوية, باعتبارها ركائز مهمة لحماية حقوق اإلنسان بغض النظر عن اخـتالف ضـماناتها اآلليـة 

يتعلـق بالقـارة األوروبيـة حمـدت هــذه مـن حيـث فعاليتهـا واثبـات تأثيرهـا علـى المسـتوى العملـي، وفيمـا 

وآليات االتفاقية األوروبية الرقابية، اتبعـت هـذه الدراسـة المـنهج  تهلس أوروبا وأجهز الدراسة جهود مج

التحليلـــي، وتناولـــت جهـــود منظمـــة الـــدول األميركيـــة واالتفاقيـــة األمريكيـــة وآليـــات رقابـــة هـــذا النظـــام، 

ليـــة المحكمـــة األوروبيـــة واألميركيـــة لحقـــوق اإلنســـان، وذكـــرت هـــذه الدراســـة بعـــض نقـــاط القـــوة فـــي آ

وذكـــرت صـــعوبات تواجههـــا المحكمتـــين المـــذكورتين علـــى المســـتوى العملـــي، وفـــي دراســـتنا ســـنتناول 

اآلليــات مــن حيــث إجراءاتهــا القانونيــة والوقــوف علــى قــرارات محاكمهــا وغيرهــا بخــالف هــذه الدراســة 

 اإلقليمية. التي أعطت نظرة عامة على جهود كل األنظمة

  (2) اآلليات الدولية لحماية حقوق اًلنسان ومبدأ السيادة (،0101دراسة وافي ) .7

تــدور هــذه الدراســة حــول موضــوع ســيادة الــدول و أجريــت هــذه الدراســة فــي جامعــة الجزائــر،   

اتبـــع الباحـــث المنهجـــين الوصــــفي و  ،ت الدوليـــة لحمايـــة حقـــوق اإلنســــانوالعالقـــة بينهـــا وبـــين اآلليــــا

لـى اللجـان األميركيــة والمقـ ارن، وتطـرق الباحـث إلـى كـل مـن اللجـان الدوليـة التابعـة لممـم المتحـدة وا 

واألوربيــــة واألفريقيــــة بصــــفتها اإلقليميــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى تطــــرق إلــــى المحــــاكم الدوليــــة والمحــــاكم 

                                                           
(1)European parliament (2010). the role of regional human rights. ,(on-line),available:                                                                                        

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/410206/EXPO-

DROI_ET%282010%29410206_EN.pdf  

(.اآلليات الدوليـة لحمايـة حقـوق االنسـان ومبـدأ السـيادة.) أطروحـة دكتـوراه(، جامعـة الجزائـر، 5181وافي، أحمد )(2)
 الجزائر.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/410206/EXPO-DROI_ET%282010%29410206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2010/410206/EXPO-DROI_ET%282010%29410206_EN.pdf
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مـدى فعاليـة األوروبية واألفريقية واألميركيـة كلليـات رقابـة إقليميـة مـن جانـب دراسـته، ولـم يـتم دراسـة 

 .هذه اآلليات وتتبع تطورها و إجراءات الشكاوى وغيرها من اإلجراءات كما سيتم تناوله هذه الدراسة

  (1)( آليات حماية حقوق اًلنسان في القانون الدولي لحقوق اًلنسان0100دراسة نشوان) .5

أجريــت هــذه الدراســة فــي جامعــة األزهــر فــي غــزة، وتناولــت مفهــوم وخصــائص وتصــنيفات 

ق اإلنسان التابعة لممـم وق اإلنسان ومفهوم القانون الدولي وعوامل تطوره، واآلليات الدولية لحقو حق

، وتناولـــت آليـــات الحمايـــة األوروبيـــة لحقـــوق اإلنســـان وآليـــات الحمايـــة األميركيـــة واألفريقيـــة المتحـــدة

ن خـــالل تعتمـــد هـــذه الدراســـة فـــي الوصـــول إلـــى نتائجهـــا علـــى المـــنهج الوصـــفي، مـــ واختصاصـــاتها.

توضـيح اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة للقـانون الــدولي لحقــوق اإلنســان، باإلضـافة إلــى المــنهج التــاريخي 

اســـتخدم الباحـــث إلنســان واآلليـــات المنـــاظرة لهــا، و مــن خـــالل نشــأة وتطـــور القـــانون الــدولي لحقـــوق ا

مســتوى الــدولي مــن المــنهج المقــارن فــي تنــاول اآلليــات بــين القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان علــى ال

ظـامين األمريكـي واألوروبـي آليـات الن خـرى. لـم تتعمـق هـذه الدراسـة فـيناحية واإلقليمـي مـن ناحيـة أ

تناول في دراستنا ألن الباحـث ذهـب إلـى نتـائج أخـرى ذات عالقـة بـاألمم المتحـدة، كالجمعيـة نسكما 

 واليونسكو.ان جلس حقوق اإلنسالعامة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي االجتماعي وم

 (2)(. اًلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان كأداة لتحقيق العدالة0105)  Hembach.دراسة2

يمكــن اإلفــادة مــن هــذه المقالــة عنــد حــديثها عــن ، نشــرت هــذه الدراســة فــي جمهوريــة مولــدوفا

قالة عن دور االتفاقية األوروبية وانجازاتها، ودراسة بعض أحكام المحكمة األوروبية، تتحدث هذه الم

محاولــــة لخلــــق األســــاس ل أعقــــاب الحــــرب العالميــــة الثانيــــة،االتفاقيــــة األوروبيــــة فــــي تحقيــــق العدالــــة 

                                                           

ق االنســـان فــــي القــــانون الــــدولي لحقــــوق اإلنســــان. )رســــالة (. آليــــات حمايــــة حقــــو 5181( نشـــوان ، كــــارم محمــــود)1)
 ماجستير غير منشورة(،جامعة األزهر، غزة . 

 (2)Hembach, H.(2015). The European Convention on Human Rights as a Tool for 

Justice  Reform,(on-line),available http://echr-online.info. 
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األخالقـــي للتعـــايا بـــين الشـــعوب فـــي أوروبـــا وبنـــاء حصـــن ا ضـــد االســـتبداد حتـــى ذلـــو الحـــين فكـــان 

لي علـى معـايير المعتقد أن حماية حقـوق اإلنسـان شـأنا داخلي ـا للـدول، فـتم رفـض فكـرة اإلشـراف الـدو 

احتــرام حقــوق اإلنســان، ولكــن بعــد الفظــائع التــي عانتهــا القــارة األوربيــة، كانــت الحاجــة إليهــا ملحــة 

لوضـــع معـــايير وقيـــود فـــي حقـــوق اإلنســـان ال يمكـــن تجاوزهـــا، اتبعـــت هـــذه الدراســـة أســـلوب الدراســـة 

حــديثها عــن المحكمــة التحليليــة، وتميــل هــذه الدراســة إلــى بيــان وقــائع فقــط دون طــرح أســبابها وعنــد 

 األوروبية لم تتناول انجازاتها في حماية حقوق اإلنسان كما سنبين في هذه الدراسة.

 عاشراا: منهجية الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة المنهج التاريخي عن طريق تتبع نشأة الحماية اإلقليمية في إطار 

التاريخية، واعتمدت هذه الدراسة مجلس اوروبا والنظام األمريكي لحقوق االنسان وعوامل ظهورها 

المنهج الوصفي بالرجوع إلى المؤلفات واألبحاث واالتفاقيات ذات العالقة المباشرة بموضوع 

 الدراسة.
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 الفصل الثاني

 اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان في النظامين العالمي واإلقليمي

، واإلقليميّ  ن العالميّ ي  ستوي  لم  جهود المجتمع الدولي في حماية حقوق اإلنسان على ا ظهرت

ر   مســـتوى العـــالميفعلـــى ال ز  دو  حمايـــة حقـــوق اإلنســـان، وأمـــا علـــى  فـــي مـــة األمـــم المتحـــدةمنظّ  يبـــر 

، ول األميركيــةمجلــس أوربــا فــي حمايــة حقــوق اإلنســان ومنظمــة الــدّ  جهــود زت  ر  لمســتوى اإلقليمــي فب ــا

 هما: ن و الفصل إلى مبحثي   هذا تقسيم سيتمّ  على ضوء هذا

 لحماية حقوق اإلنسان في النظام العالمي. اإلطار القانونيّ  المبحث األول: -

لحماية حقوق اإلنسان في األنظمة اإلقليمية في مجلس أوروبا  اإلطار القانونيّ  :المبحث الثاني -

 .ومنظمة الدول األميركية
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 المبحث األول

 اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان في النظام العالمي

 ما تعكس فهي بكرامة، العيا لتكفل  لهم ماإنّ  فحسب، البشر يعيا حتى اإلنسان حقوق ليست"

 .(1)"حاليا   عليه هو ما ال اإلنسان، عليه يكون أن ينبغي

 سيتم تقسيم هذا المبحث إلى خمس مطالب تتعلق بحماية حقوق اإلنسـان فـي النظـام العـالمي،     

دراســة الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان و  المطلــب األول، حقــوق اإلنســان فــي مصــطلحســيتم تعريــف 

تناول دور منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي حمايـــة حقـــوق نفـــي المطلـــب الثـــاني، وفـــي المطلـــب الثالـــث ســـ

ــاألجهــزة الفرعيــة الم   ودور اإلنســان، فــي  أة طبقــا  لميثــاق األمــم المتحــدة فــي المطلــب الرابــع، وأخيــرا  نش 

 يات حماية حقوق اإلنسان في االتفاقيات الدولية. المطلب الخامس سنعرض دور آل

 المطلب األول

 تعريف حقوق اإلنسان

سع عشر على فكرة في القرن الثامن عشر والقرن التابار الك  ز بعض الفالسفة والمفكرون رك  

ساسية التي يجب أن يتمتع بها كل البشر، كما طور هؤالء المفكرون الحقوق األو ، الحقوق الطبيعية

للدول التي قامت بصياغة هذه الحقوق بتعابير قانونية  همة  ل  فكانت م  منح للبشرية، يجب أن ت   التي

ويختلف الباحثون في تحديد مفهوم (2)،ضمن معاهدات أو إعالنات أو مواثيق دولية أو عالمية

بحسب اتجاهاتهم الفكرية وتخصصاتهم المتنوعة، السيما أن حقوق اإلنسان  ، وذلوحقوق اإلنسان

 تتطور مع العصور وتختلف من مجتمع إلى آخر.

                                                           

(1)Donnelly .j (2013) International human rights, 4th  Ed, The United States of America 

,Philadelphia: Westview press,p.g 21. 

(2)Smith, Rhona(2012) .Textbook on International Human Rights,5th Ed, New York: 

Oxford University press , pg.6. 
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خاص من فروع العلوم االجتماعية،  يعّرف األستاذ رينيه كاسان حقوق اإلنسان بأنها "فرعٌ 

بتحديد الحقوق وذلو  ناس استناد ا إلى كرامة اإلنسان،يختص بدراسة العالقات بين الحيث 

 .(1)ة كل كائن إنساني"رورية الزدهار شخصي  ص الضّ خ  والر  

لجميع  Inherent Rights متأصلةٌ  نظ مة األمم المّتحدة حقوق اإلنسان بأّنها "حقوقٌ عّرفت م  و 

ن أو أو اللو  أو العرقيّ  القوميّ  همأصل، أو همجنس، أو تهمأو مكان إقام تهمجنسي  البشر، أّيا  كانت 

دم المساواة دون على ق هذه الحقوق جميع الناس يستحق  اللغة، أو أّي وضع آخر، و  الدين أو

 . (2)التجزئة" ترابطة بأكملها وال تقبل  م   هاحيث أنّ تمييز، 

ما اإلنسان العامل الذي ال سيّ علم يتعلق بالشخص، عرفها األستاذ كارل فازاو بأنها"كما 

يستفيد من حماية القانون عند اتهامه بجريمة، أو عندما يكون  ، ويجب أن  ما دولةٍ  يعيا في ظلّ 

حقوق  تكون   و، عن طريق تدخل القاضي الوطني والمنظمات الدولية، كما ينبغي أن  ضحية لالنتها

 .(3)قتضيات النظام العام"تناسقة مع م  اإلنسان وال سيما الحق في المساواة، م  

"يمتلو كل البشر حقوق اإلنسان، ببساطة أنه:  Jack Donnelly يرى الباحث جاو دونلي و 

قدانها، أو التنازل صادرتها، أو ف  ال يمكن م  فنسان للجميع بالتساوي، حقوق اإل ح  ن  م  لكونهم بشر، وت  

 بشر". هماة المظلوم ي  ح  الناس، والض   ّضط هد  الذي ي الظالم  حتى فعنها، 

"If all human beings have human rights, simply because they are human, then human 

rights are held equally by all. Being human cannot be renounced, lost, or forfeited. 

Therefore, human rights are so inalienable. Even the cruelest torturer and the most 

debased victim are still human beings". 
                                                           

 .9،صالمرجع السابق ،(البرعي، عزت سعد السيد1)
(2)The Office of the High Commissioner for Human Rights, The United Nations for The 

Human rights, © (2016),what are The Human Rights? (on line), available:  

www.ohchr.org. 

، القاهرة: مكتبة الشروق الدوليـة، 5ة في النظرية والتطبيق.ط(.حقوق اإلنسان: دراسة مقارن5111(الرشيدي، أحمد)3)
 (.09ص)

http://www.ohchr.org/
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كل األصل أن ، ومع ذلو، حقوقهمع كل البشر في ال يتمتّ  ،الواقعويضيف دونلي" في  

للحق أن" ودون تجزئة"، ويرى ،لهم بالتساوي منح  ت   أن  و  ،تمتلو ذات الحقوق نبغي أن  ي البشر

مع معيار العدالة  عندما يتناسب   ما بالحقّ  ئا  شي ف  ن في االنجليزية، األول : نص  اتجاهان جوهريا

ل   ا  و حقّ شخصا  ما يمتل أو األخالق، والثاني: نقول أن    . (1)"ما يئا  ش ح  من  أو ي عندما ي خو 

"Right in English has two principal senses, we speak of something being rights, that is 

in accord with a standard of righteousness, We also speak of someone having a right, 

that is being entitled of something". 

 جميع المفاهيم التي كانت تدلّ  ل  م  سع ليش  يتّ  مصطلح حقوق اإلنسان وذهب باحث آخر بأن  

التي تداولتها الدساتير والقوانين الوطنية في القرن التاسع عشر وعلى امتداد و  ،عليها المصطلحات

مثل مصطلح "الحريات الخاصة" الذي يشمل الحريات المدنية  ،النصف الثاني من القرن العشرين

لعمل وغيرها، ومصطلح "الحريات العامة" الذي يشمل كحرية التملو، وحرية التعاقد، وحرية ا

 .(2)الحريات السياسية كحرية التجمع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية الصحافة

 ،اإلنسان يمتلو بحكم كونه إنسان ا حصانات وامكانات لصيقة بطبيعته ويرى باحث آخر أن  

لونه وعرقه ونسبه ودينه وجنسه النظر عن شكله و  أو المساس بها بغّض  ،ال يمكن االعتداء عليها

نّ ج  ومعتقداته، ومركزه االجتماعي وعصره ومكانه الذي و   هذه الحصانات ترقى إلى مرتبة  د فيه، وا 

الحقوق فال يمكن مثال  االعتداء على حياة اإلنسان وال على سالمته البدنية، ومن هنا يمكن تعريفها 

كرامته،  حفظالضرورية الستمراره كدنسان ل  ونها و بأنها: " الحقوق التي ال يمكن تصور اإلنسان بد

                                                           

)1)Donnelly .j,the former reference,page19. 

 .09(الرشيدي، أحمد، مرجع سابق، ص2)
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أنها مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها اإلنسان، والمتأصلة  أي ،نونتهاحترام كي   وتعزيز

ن لم يتم االعتراف بها، بل وحتى لو انتهكت"  .(1)بطبيعته، والتي تظل موجودة وا 

حقــوق  ((James Nickel & David Reidyويصـف المفّكــران جـيمس نيكــل و ديفيــد ريـدي 

ذلـو  ناللّـعهـا"، وي  ر  هـا وتسـمح بهـا أو تحظ  قرّ اإلنسان "بأخذها الطابع السياسي ألن الدول هـي التـي ت  

أن  ،بأنــه "مــن الشــائع لــدى النــاس فــي الوقــت الحــالي عنــد اعتقــادهم أو حــديثهم عــن حقــوق اإلنســان

ـــ هم ضـــمن اتفاقيـــات حقـــوق أو حكومـــات   همت عليهـــا أنظمـــت  يتبــادر إلـــى ذهـــنهم تلـــو الحقـــوق التـــي نص 

ــــات أخــــرى متعلقــــة بحقــــوق  ((UDHRكــــاإلعالن العــــالمي لحقــــوق اإلنســــان  ،اإلنســــان أو أيــــة اتفاقي

عالقــاتهم الشخصــية اليوميــة، مــع أّن الــدول قــد نصــت علــى بعــض  هــا قــد ال تخــص  اإلنســان، بــل إنّ 

 .(2)ق والعبودية والتمييز وغيرها"الحقوق التي تتعلق باإلنسان وحمايته كحق الحياة ومنع االسترقا

بأن حقوق اإلنسان تشير إلى: "وجود مطالب واجبة الوفاء بقدرات أو  ويوضح باحث آخر

نهم على أساس البشر، دونما تمييز فيما بي   ة لكلّ أخالقيّ  سسٍ إمكانات معينة، يلزم توافرها على أ  

على قدم المساواة بينهم جميعا، ودون أن  وذلو، النوع، أو الجنس، أو اللون، أو العقيدة، أو الطبقة

 .(3)يكون ألي منهم أن يتنازل عنها"

جميع البشر يتساوون في "دن ف وعلى ضوء تعريفات حقوق اإلنسان المتنوعة والمختلفة، 

لة فيهم بالفطرة على الكرامة المتأصّ  بناء  وذلو  ،والحرية واألمن كالحق في الحياة ،الطبيعية الحقوق

مه اهلل بالعقل أي ل كل الحقوق، حيث يختلف اإلنسان عن غيره من المخلوقات، إذ كر  التي هي أص

                                                           

(.النظريـــة العامـــة لحقـــوق اإلنســـان: تطـــور الحقـــوق والحريـــات العامـــة واآلليـــات 5189(المجـــذوب، محمـــد ســـعيد )1)
 .81، ص88ان:المؤسسة الحديثة للكتاب، ص ،لبن8.طالقانونية لحمايتها

(2) Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D(2010). International Human 

Rights Law. United states, New York: Oxford University press.page:40. 

لدولي غ: المركز العربي للتربية على القانون ا، فرنسا، ستراسبور 0(.حقوق ومواقف.ط5181(الميداني. محمد أمين)3)
 (.11)اإلنساني وحقوق اإلنسان، ص
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بوجود الضمير واإلحساس والوعي، وهذه الحقوق طبيعية في أساسها، ويتمتع بها الفرد لمجرد كونه 

ن  فكرة حقوق اإلنسان عالمية، وهذا يعني أن  كل و  ،(1)إنسان بفضل آدميته" شخص يمتلو حقوق ا 

ن  لم يملو، و  إنسان، أينما يعيا ومهما أّنهنسان بمجرد اإل ن  ملو وا  فيه  كان البلد الذي يعيا   ا 

لعالمية حقوق  طرف ا في اتفاقيات حقوق اإلنسان أو لم يكن، لذلو كانت الحماية الدولية استجابة  

نعيا في  صادية وحدها، ونحنال يكفي النظر في انتهاكات حقوق اإلنسان االقتفمثال   اإلنسان،

هذا االلتزام  وال يمكن ترو  الوقاية منها،  يمكن   سبابٍ موت خمسين ألف شخص يومي ا أل يشهد  عالم 

 هاني ا خاصة أنّ قانو  الدول   تلتزم   أن   فال بدّ  ،على عاتق الدول ليأخذ شكال  أخالقي ا لهذه الحقوق

  (2).اعترفت بمعظم حقوق اإلنسان

 المطلب الثاني

 لحقوق اإلنسانالحماية الدولية 

ال يمكــــن االكتفــــاء "بــــاالعتراف و  نســــان هــــو المــــدخل الحتــــرام حقوقــــه،االعتــــراف بحقــــوق اإل

 اإلنســان، لحقــوق الدوليــة الحمايــة لتحقيــق الحاجــة تكمــن وهنــا(3) ة المخلــوق البشــري"المبــدئي بدنســانيّ 

 الحمايــة مومفهــو  األول، الفــرع فــي اإلنســان حقــوق ضــمانات مفهــوم دراســة ســيتم المطلــب هــذا وفــي

  .الثالث الفرع في ومبرراتها الثاني، الفرع في اإلنسان لحقوق الدولية

 

  

                                                           

(العنبكي، نزار)محاضرات في القانون الدولي لحقوق اإلنسان(. محاضرة غيـر منشـورة ألقيـت علـى طلبـة الدراسـات 1)
 . 5189العليا في جامعة الشرق األوسط، عمان: األردن، 

(2)Gibney, Mark :Responsibilities for Protecting Human Rights, (2008) University of 

North Carolina, (online) available:  http://global-ejournal.org/2008/02/15/gibney 

 .81صالمرجع السابق، (محمد بشير، الشافعي3)

http://global-ejournal.org/2008/02/15/gibney
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  الفرع األول: مفهوم ضمانات حقوق اإلنسان وتصنيفها

تند إلى قواعد س  ف ضمانات حقوق اإلنسان بأنها" مجموعة الحقوق واآلليات التي ت  عر  ت         

لى حماية وتأكيد وتحقيق الفاعلية لحق من حقوق والتي تنصب بشكل مباشر ع ،لزمةقانونية م  

 .(1)اإلنسان أو حرياته األساسية أو تدعيم ممارسته له"

بأنها " مجموعة القواعد أو المبادئ التي يلزم مراعاتها أساس ا من أجل كفالة  وت عّرفكما        

 .(2)ا"أساس   االحترام الواجب لحقوق اإلنسان، وتعتبر هذه الضمانات في عمومها قانونية

 الفرع الثاني: مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان   

 وحماية أجل تأكيد شترو منبمجهود دولي م  يجد أعضاء األسرة الدولية ضرورة القيام 

قرون وحتى  منذ شهدها العالميالتي و  حقوق اإلنسان الواقعة على نتهاكاتاالحقوق اإلنسان، بسبب 

مجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تعترف بهذه بتمع الدولي أقر المج، لذلو يومنا هذا

 .(3)الحقوق وتعمل على حمايتها

ما، للتأكد  ها: "اإلجراءات التي تتخذها الهيئات الدولية إزاء دولةٍ ف الحماية الدولية بأن  عر  وت  

ووضع  ،نسان، والكشف عن انتهاكهافي االتفاقيات الدولية لحقوق اإل دتتنفيذ ما تعهّ بماتها التزامن 

أو اتخاذ اجراءات لمنع هذه االنتهاكات"، وتعبر االتفاقيات الدولية عن الحماية الدولية  ،مقترحات

بصيغة قواعد مكتوبة بين الدول، توضح فيها أحكام الحماية وتحددها، ويشمل هذا المفهوم كل 

                                                           

 .58، ص، المرجع السابقطفى(عبد الغفار، مص1)

 .811(الرشيدي، أحمد. مرجع سابق ص2)

ـــــدولي والتشـــــريع 8449( الطراونـــــة، محمـــــد ســـــليم)3) ـــــة فـــــي القـــــانون ال (.حقـــــوق اإلنســـــان وضـــــماناتها: دراســـــة مقارن
 .59،عمان:مركز جعفر للطباعة والنشر، ص 8األردني،ط
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لمتحدة، أو في ظل التنظيم اإلقليمي أنواع الحماية في المجال الدولي سواء في ظل األمم ا

 .(1)كاالتفاقيات األوربية واألميركية واألفريقية لحقوق اإلنسان

ف الحماية الدولية في إطار األمم المتحدة بأنها "مجموعة االجراءات التي تتخذها عر  ت  كما و 

التزام سلطات  األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة لدراسة أوضاع اإلنسان في بلد ما، لبيان مدى

والكشف عن االنتهاكات المرتكبة، ووضع القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  هذا البلد بقواعد

 ي تابع ليٌ دو   رصدٌ  هو ، أوهق اإلنسان فيوتحسين أوضاع حقو  ،مقترحات لوقف هذه االنتهاكات

يقوم و حقوق محددة من حقوق اإلنسان، لمدى تطبيق الدول عملي ا لصكوو دولية معينة، أو 

 .(2)ضع مقترحات لتعزيز إعمال هذه الصكوو وعدم انتهاكها"يشخيص حاالت انتهاكها، و بت

 الفرع الثالث: مبررات الحماية الدولية  لحقوق اإلنسان

ن الدول تلزم نفسها بكل بساطة بما إ(" Frédéric Mégret) يرى الباحث فريدريو ميغريت

تحميها من االنتهاكات،  هذه الحقوق قبل أن   تحترم   أن  تعهدت به، ويفترض بالدول في المقام األول 

على إصالح  تعمل   فال تتعرض أو تتدخل في حقوق األفراد إال في ظروف خاصة، وعليها أن  

العيوب التي تتعلق في حماية حقوق األفراد، فالدولة مسؤولة عن تلو اإلخفاقات التي ت عزى إلى 

 ص آخرين".أوجه القصور في حماية األفراد من أشخا

"The state is liable for those failures that can be traced to its shortcomings in protecting 

individuals from other individuals".   

قا عدم معاناة ب  س  تضمن م   أن   تحمي أفرادها من االنتهاكات، وعلى الدول التي تنوي أن   

ثة جوانب تخلق بيئة يتمتع فيها األفراد بحقوقهم، وهي في أفرادها من أي انتهاو من خالل ثال
                                                           

ايـة الدوليـة واإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان فـي ضـوء (.الحم5181( الزوبعي، شهاب طالـب و الجـزراوي، رشـيد عبـاس)1)
 .91،األردن،عمان:مركز الكتاب األكاديمي.ص8المتغيرات الدولية. ط

(.حقـوق اإلنسـان فـي الشـريعة اإلسـالمية 8441(الزلمي، مصطفى ابراهيم ومحمود، ضاري خليل ويوسـف، باسـيل)2)
 .11ة مطبعة األديب البغدادية األولى، ص، بغداد: شرك50والقانون الدولي. سلسلة بيت الحكمة العدد: 
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، فالجانب الثالث (Protection)ثم الحماية (، Respect)المقام األول احترام الدول حقوق اإلنسان 

تنظم الحماية الدولية عالقة األفراد بدولتهم، فال تترو  .(1)(ulfillmentF)وهو تحقيق هذه الحماية 

طرة طرف واحد وهو الدولة، ال سيما أنها تضمن عدم إساءة الدول إلى حقوق هذه الحماية تحت سي

فعلى سبيل المثال: إن الحكومات تضع ما تشاء من قوانين االنتخاب  ،(2)األفراد عن طريق سلطتها

وفق ا لنظام االنتخاب بالقائمة أو االنتخاب الفردي، ولكن ليس من حقها تزوير أصوات المنتخبين 

 ضد إرادة الناخبين، ولسلطات التحقيق واالستجواب والسجون والمعتقالت أن  لفرض أشخاص 

تمارس اختصاصها وفق نظم التحقيق واالستجواب والحبس المقررة في القوانين واللوائح الوطنية، 

ذا كان القانون ا  للتعذيب أو المعاملة القاسية، و  ولكن ال يجوز تعريض المتهمين أو المحكوم عليهم

  اتسلطال بة بحكم قضائي، ولكن ليس من حقعدام فال بأس من توقيع العقو قوبة اإلينص على ع

 أن   أو ،محاكمات صورية أن  تعقددون محاكمة قضائية عادلة، أو  حياة األفرادحرية أو   تسلب   أن  

 . (3)الرصاص الحي خالل مظاهرات عادية تستخدم  

  

                                                           

(1)Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D, the former reference. p.g (131) 

 .59ص (الطراونة. محمد سليم، المرجع السابق،2)
 . 99(الشافعي، محمد بشير، المرجع السابق.ص3)
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 المطلب الثالث

 ة حقوق اإلنساندور منظمة األمم المتحدة في حماي

في حماية حقوق اإلنسان، من خالل ذكر  (1)نتناول في هذا المطلب دور منظمة األمم المتحدةس

 األمم منظمة أجهزة دورو  في حقوق اإلنسان في الفرع األول، مواد ميثاق األمم المتحدة المتعلقة

 .في الفرع الثاني اإلنسان حقوق حماية في المتحدة

 المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان األمم المتحدة اقميثمواد الفرع األول: 

 الديباجه فقد نصت ، (2)المتحدة نت ديباجة الميثاق والمادة األولى مقاصد منظمة األممي  ب  

قبلة من ويالت األجيال الم   نقذ  ن   : " نحن شعوب األمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن  على أنه

 ؤكد  ن   ت على اإلنسانية مرتين أحزانا  يعجز عنها الوصف، وأن  الحرب التي في خالل جيل واحد جلب

من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم كبيرها 
                                                           

مــم، وكــان مــن ضــمن أهــدافها تحقيــق الســالم والتعــاون بــين (قبــل تأســيس منظمــة األمــم المتحــدة نشــأت عصــبة األ1)
عضـــوا بســـبب النكســـات السياســـية، كمـــا أباحـــت العصـــبة  99هـــبط عـــدد األعضـــاء إلـــى  8404أعضـــائها، فـــي عـــام 

انسحاب الدول األعضاء منها، وانحلت عصبة األمم حتى نشوء الحرب العالمية الثانية. لمزيد من المعلومات انظر: 
 .081ت الدولية للمؤلف روتيه، بول، ترجمة: أحمد رضا.صكتاب التنظيما

( يعـد الميثـاق األطلنطـي بالوثيقـة األولـى التـي قـام عليهـا أسـاس التنظـيم الجديـد، أعـد السـيد تشيرشـيل رئــيس وزراء 2)
م انجلتـرا والــرئيس روزفلــت هــذه الوثيقـة التــي مــن ضــمن أهـدافها: تحقيــق الســالم وحريــة الشـعوب فــي اختيــار حكومــاته

مــن قبــل  8495وتحقيــق التعــاون االقتصــادي بــين الــدول ومنــع الــدول اســتعمال القــوة، وتــم التوقيــع علــى الميثــاق عــام 
الواليات المتحدة واالتحاد السوفييتي واثنـين وعشـرين دولـة أخـرى، قامـت الواليـات المتحـدة األميركيـة والصـين وانجلتـرا 

بــارتون أوكــس الــذي تضــمن النصــوص األساســية لمشــروع ميثــاق بدعــداد مشــروع دوم 8499واالتحــاد الســوفييتي عــام 
األمم المتحـدة، والـذي خـرج بتوصـيات الـدول الكبـرى فيمـا يتعلـق بأهـداف ومبـادئ نظـام العمـل الـذي تهـدف إليـه، فـي 

انعقــد مــؤتمر ســان فرانسســكو الــذي حضــره ممثلــو خمســين دولــة، وفــي هــذا المــؤتمر وافقــت الــدول علــى  8491عــام 
ق األمم المتحدة، فتم تأسيس منظمـة األمـم المتحـدة كمنظمـة دوليـة عالميـة تفـتح بـاب االنضـمام لعضـويتها إعداد ميثا

دولـة عضـو. لمزيـد مـن  840تتكـون منظمـة األمـم المتحـدة مـن   5181لجميع الدول وفق شروط معينة، وحتى عـام 
، وانظــر موقــع منظمــة األمــم 99ص  (.8491المعلومــات أنظــر كتــاب مبــادئ التنظــيم الــدولي، الســرحان، عبــدالعزيز)

   available(online) :www.un.org(: 5181المتحدة ، األمم المتحدة)
 .110(. الغنيمي في التنظيم الدولي. اإلسكندرية :منشأة المعارف.ص8499الغنيمي، محمد طلعت )و 
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ستوى الحياة في جو م   نرفع   دما ، وأن  بالرقي االجتماعي ق   ندفع   وصغيرها من حقوق متساوية، وأن  

 .(1)أفسح"من الحرية 

غايات األمم المتحدة في" حفظ السلم واألمن الدوليين"،  بين الميثاق في المادة األولىكما 

عمال لذلو "تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تهدد السلم، وتقمع أ تحقيقا  

غاياته في ص الميثاق على بالوسائل السلمية"، ون الل بالسلم، وتتذرعخالعدوان وغيرها من وجوه اإل

"تحقيق التعاون الدولي على حل كل المسائل ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية، وتعزيز احترام 

حقوق اإلنسان والحريات األساسية دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين وال تفريق بين 

 .(2)الرجال والنساء"

ية لقيـام عالقـات سـلم ،حقيـق االسـتقرار والرفاهيـةعلى رغبته في ت 11 المادة في أكد الميثاق

على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب التي  ودية بين األمم المتحدة، بناء  

لها الحق في تقريـر مصـيرها، وذلـو مـن خـالل عمـل األمـم المتحـدة لتحقيـق مسـتوى أعلـى للمعيشـة، 

تيســـــير الحلـــــول للمشـــــاكل الدوليـــــة تصـــــادي واالجتمـــــاعي، و والتقـــــدم االقوالنهـــــوض بعوامـــــل التطـــــور 

 .(3)االقتصادية واالجتماعية والصحية، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم

 يشيع   على أن  )ج( على مبدأ المساواة بتأكيده "في الفقرة  11كما نص الميثاق في المادة 

ساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األ

يتعهد أعضاء األمم و اعاة تلو الحقوق والحريات فعال "، الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء، ومر 

                                                           

 ( ديباجة ميثاق األمم المتحدة.1)

 ( المادة األولى من ميثاق األمم المتحدة.2)

 .541،القاهرة: دار الكتاب الجامعي، ص9(.المنظمات الدولية. ط8419عبد السالم، جعفر) (3)
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يقوموا بما يتوجب عليهم إلدراو المقاصد المنصوص عليها في المادة "بأن  11لمادة المتحدة في ا

 .(1)"كينسواء أكانوا منفردين أو مشتر  11

أدى إدراج حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في ميثاق األمـم المتحـدة إلـى قيـام جهـود دوليـة 

مســتمرة لتقنــين حقــوق اإلنســان، وذلــو علــى الصــعيد الــدولي فــي مجموعــة مــن االتفاقيــات والصــكوو 

هــذه أكثــر مــن مئــة صــو بــين إعــالن واتفاقيــة، وأولــى  الدوليــة التــي بلــا عــددها خــالل خمســين عامــا  

، وتتابعـــت الخطـــوات فكـــان أن 8491الجهــود كـــان إصـــدار اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان عـــام 

، 8411اعتمــدت األمــم المتحــدة االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري عــام 

ة والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية، والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق االقتصـــادي

، 8490، واالتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري عـــام 8411واالجتماعيــة والثقافيــة عــام 

، 8419واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة عام 

 .(2)، وغيرها من االتفاقيات الدولية8414واتفاقية حقوق الطفل عام 

 منظمة األمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسانأجهزة دور : الفرع الثاني

تهتم منظمة األمم المتحدة بحقوق اإلنسان، وألجل تكريس االحترام الدولي والفعال لحقوق 

اإلنسان، قامت بدنشاء أجهزة رئيسية تسعى لتحقيق أهداف األمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان 

 (3).محددة معينة ولها صالحيات وأنشطة وتعزيزها، وتقوم هذه األجهزة بوظائف

  

                                                           

 من ميثاق منظمة األمم المتحدة. 11والمادة  11(المادة 1)
ــيم حقــوق 5111(الميــداني، محمــد أمــين)2) (.اللجــان الدوليــة واالقليميــة لحمايــة حقــوق اإلنســان. السلســلة الرابعــة لتعل

 .4مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. ص اإلنسان، القاهرة: 

 .591(.الوجيز في المنظمات الدولية. القاهرة: دار الكتاب الجامعي.ص8415(علي، محمد اسماعيل)3)
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 أوًل: دور الجمعية العامة في حماية حقوق اإلنسان

من ميثاق األمم المتحدة على قيام الجمعية العامة بوظائف معينة تتعلق في  80نصت المادة              

ات، وذلو حقوق اإلنسان، فعلى الجمعية العامة أن تبادر بعمل دراسات، وأن تقوم بعمل توصي

بال تمييز، سواء في  اإلعانة على تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جمعيا  "بغرض 

وقد كان للجمعية العامة الدور في  (1)."الجنس أو اللغة أو الدين، ودون تمييز بين الرجال والنساء

، واتفاقية 8411م ن لعاين الدوليي  والعهد ،8491إصدار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 

، وعدد كبير من االعالنات والمواثيق والصكوو الدولية لحقوق 8419مناهضة التعذيب لعام 

 .(2)اإلنسان

 The Third Committee of General Assemblyتعتبر اللجنة الثالثة للجمعية العامة 

تقوم بفحص واعتماد فان، قلة بحقوق اإلنسالمتع مسؤولة عن المسائل اإلنسانية واالجتماعية والثقافية

التقارير السنوية للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان، وتتولى اللجنة بشكل منتظم 

 .النقاشات الموضوعية التي يشارو فيها المقررين المختصين في مجال حقوق اإلنسان

جاالت تعتمد الجمعية العامة في الجلسات العامة إعالنات حقوق اإلنسان، وتنظر في م 

القرار الذي قامت  على سبيل المثال ،(3)تطور حقوق اإلنسان، وحقوق السكان والشعوب األصليين

                                                           

 .051(عبد السالم، جعفر، المرجع السابق ص1)

 .854(الزوبعي، شهاب طالب، والجزراوي رشيد عباس، المرجع السابق.ص2)
(3)Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D. The former reference,pg.428. 
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األصلية، إعالن حقوق الشعوب بشأن  ،(1)541/18رقم  5119 في عام الجمعية العامة بدصداره

 .(2)والذي يدعو إلى مساواتها مع الشعوب األخرى

نظام تصديق المعاهدات، وذلو للدول التي ترغب  ةفي بداية كل جلس نّظم الجمعية العامةت  

جديدة  صكوكا   الجمعية العامة ، وقد تعتمدتنضم لصكوو حقوق اإلنسانأو أن  بأن تكون طرفا  

توصيات مؤتمرات حقوق اإلنسان و وتناقا الجمعية العامة نتائج  ،اإلنسانأخرى في مجال حقوق 

مي ضد العنصرية المؤتمر العالت الجمعية العامة فعلى سبيل المثال اعتمد الدولية أو العالمية،

والذي عقد في ديربان جنوب  ،Xenophobiaوالرهاب من األجانب  التعصبو  والتمييز العنصري

في ظل مؤتمر جنيف االستعراضي في جنيف عام  تهتمت مراجع والذي قد ،5118أفريقيا عام 

5114(3). 

 ناإلنسا حقوق حماية في األمن مجلس دور: ثانيا

قـد نصــت فسـة فـي حفـظ األمـن والسـلم الـدولي، أسـند الميثـاق إلـى مجلـس األمـن المسـؤولية الرئي     

فــي أن يكــون العمــل الــذي تقــوم بــه األمــم المتحــدة  مــن الميثــاق فــي فقرتهــا األولــى" رغبــة   59المــادة 

                                                           

(1)Buegenthal,T& Shelton,D.& Stewart,D )5114( International human Rights in a 

Nutshell,4th   Ed. The United States of America: West publishing.Pg.118. 
(. إعالن األمم المتحدة بشأن الشعوب األصلية، مكتبة 1815جامعة منيسوتا) ( لمزيد من المعلومات أنظر:2)

 :online) )availableحقوق اإلنسان، 
 Indigenous.html-Declaration-https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UN 

(3)Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D, the former reference,pg.428. 
حســب موقــع ويكيبيــديا الموســوعة الحــرة، تمــت مقاطعــة مــؤتمر ديربــان االستعراضــي مــن قبــل كــل مــن الواليــات  -

ـــه مـــع جميـــع  المتحـــدة األمريكيـــة وفرنســـا وكنـــدا وعـــدة دول أوربيـــة، انتقـــدت الـــدول الغربيـــة المـــؤتمر بعـــدم تعامل
الحقوق، واحتجت الدول األوروبية بأن المؤتمر قد تجاهل مشاكل العنصرية والتمييـز الـديني فـي العـالم النـامي، 
وأثيـــر الجـــدل بســـبب تصـــريحات الـــرئيس االيرانـــي حـــول إســـرائيل والمحرقـــة، واســـتخدامها كذريعـــة للعـــدوان علـــى 

رجــــى كتابــــة عنــــوان المــــؤتمر بجانــــب مــــؤتمر ديربــــان االستعراضــــي، )ي   (.5115الفلســــطينيين،أنظر: ويكيبيــــديا)
 (           https://ar.wikipedia.org/wiki online) availableالرابط(: 

 

https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
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حفــظ الســلم ، يعهــد أعضــاء تلــو الهيئــة إلــى مجلــس األمــن بالتبعــات الرئيســية فــي أمــر وفعــاال   ســريعا  

هـذا المجلـس يعمـل نائبـا  عـنهم فـي قيامـه بواجباتـه التـي تفرضـها  واألمن الدوليين، ويوافقون على أن  

 . (1)عليه هذه التبعات"

ثيــر ي   قــد ، أودولــيّ  يــؤدي إلــى احتكــاوٍ قــد فحــص أي نــزاع، أو أي موقــف ب يقــوم مجلــس األمــن     

ظ الســـلم واألمـــن ض حفـــعـــرّ ي   الموقـــف مـــن شـــأنه أن  كـــان اســـتمرار هـــذا النـــزاع أو  إن   ريقـــرّ و  ،نزاعـــا  

 مـا ي هـّدد عو وق عند وذلو ،التدابير من اتخاذه ينبغي ما منويقرر مجلس األ، كما (2)الدوليين للخطر

وللمجلـس سـلطاته التقديريـة ، (3)"مـن أعمـال العـدوان عمـلوقـوع  أو عنـد ،أو عنـد اإلخـالل بـهسلم، ال

 مــن الميثــاق فيحــق لمجلــس األمــن "أن   91للمــادة  قــا  ب  ه التــدابير، وط  مــن اتخــاذه لهــذ فيمــا يــراه مناســبا  

هـــذه التـــدابير  ال تخـــلّ  ينبغـــي أن  مـــن التـــدابير المؤقتـــة، و  يـــدعو المتنـــازعين لمخـــذ بمـــا يـــراه ضـــروريا  

عـدم أخـذ المتنـازعين  عنـد هاعتبار  يضع مجلس األمن فيم أو مراكزهم، و بحقوق المتنازعين ومطالبه

 .(4)ر المؤقتة"بهذه التدابي

مـــن  98 المـــادة نـــص بموجـــب قـــد يفـــرض مجلـــس األمـــن جـــزاءات أو تـــدابير غيـــر عســـكريةو        

ـــــ بتغييـــــرإلقنـــــاع الدولـــــة أو لم، للّســـــ دا  هـــــدّ لقمـــــع مـــــا يعتبـــــره م   الميثـــــاق، وذلـــــو ها العســـــكرية أو ت  سياس 

ا مجلـس األمـن الجزاءات التـي فرضـهكـ وذلوفي حقوق اإلنسان، االقتصادية أو أي سياسة تمارسها 

وقـد لـوحظ فـي اآلونـة األخيـرة ، لسودان لسياستها في إقلـيم دارفـورضد أنغوال أثناء الحرب األهلية، وا

حقوق اإلنسـان قـد  ، ألن  أو انتقاد أحيانا   ة هذه الجزاءات صعبة التقييم، بل إنها موضع شوّ فعاليّ  أن  

و وســيلة فــي عــين االعتبــار لصــالح تحالفــات كســبب أ االســتناد إليهــا يــتمّ أي قــد ، سياســية   أداة   تكــون

                                                           

 .880(.األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية. االسكندرية: منشأة المعارف، ص 8499(الدقاق، محمد سعيد)1)

 .018م، جعفر، المرجع السابق، ص(عبد السال2)

 .من ميثاق األمم المتحدة 04(المادة 3)

 .898،القاهرة:دار النهضة العربية.ص5(.مبادئ التنظيم الدولي.ط8491(سرحان، عبدالعزيز)4)
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هذه الجزاءات قد تؤذي المـدنيين األبريـاء، كمـا حصـل بالنسـبة للجـزاءات  ما أنّ سياسية إقليمية، السيّ 

ثالثة عشر رة بما يزيد عن دمّ والتي أدت إلى نتائج إنسانية م   العراقالتي فرضها مجلس األمن على 

 .(1)اعام  

ذا و        را  ها و  من أن  مجلس األ قر  بالغرض،  تف   لم   غير العسكرية دابيرالتالجزاءات التي يفرض 

وقد ، (2)عن طريق استخدام القوة العسكرية ما يلزم لحفظ السلم واألمن الدوليين خذ  يتّ  جاز له أن  

لمعاقبة مقترفي جرائم الحرب ومنتهكي ة دولية جنائية خاصيقوم مجلس األمن بتشكيل محاكم 

، أو مرتكبي اإلبادة الجماعية، ومن األمثلة على هذه المحاكم المحكمة الجنائية حقوق اإلنسان

، التي شكلها المجلس على أثر النزاع المسلح في يوغسالفيا 8440الخاصة بيوغسالفيا السابقة عام 

السابقة نتيجة تفكو االتحاد اليوغسالفي في بداية التسعينات، وكذلو المحكمة الجنائية الخاصة 

، على أثر النزاع المسلح في راوندا بين الحكومة الرواندية ومناصريها من قبائل 8449ندا عام بروا

 .(3)الهوتو وقبائل التوتسي المعارضة للحكومة الرواندية

 ثالثا:  دور المجلس اًلقتصادي واًلجتماعي في حماية حقوق اإلنسان

يتعلق بدشاعة احترام حقوق اإلنسان توصياته فيما  المجلس االقتصادي واالجتماعي قّدمي       

ها الوكاالت الدولية المتخصصة الترتيبات الالزمة كي تمدّ و  والحريات األساسية، ويضع مع الدول

الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في مسائل حقوق اإلنسان،  عن بالتقارير

المجلس االقتصادي  عد  وي  . (4)ن هذه التقاريرويقوم المجلس بتبليا الجمعية العامة حول مالحظاته ع

                                                           

(1)Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D.The former reference P.g. 428-

429. 

 .51( مجلس األمن والمحكمة الجنائية الدولية، االسكندرية: دار الفكر الجامعي،ص5180زة)(عبد الهادي، بوع2)

 .151-159، ص8(.القانون الدولي اإلنساني. األردن: دار وائل للنشر،ط5181(العنبكي، نزار)3)

 . 511(بشير، الشافعي محمد، المرجع السابق، ص4)
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يدعو إلى عقد  ض على الجمعية العامة، وله أن  ر  ع  مشروعات االتفاقيات التي ت   واالجتماعي

 (1).ختصاصهاضمن دولية لدراسة المسائل المتعلقة  مؤتمرات

ا  للشؤون من الميثاق لجان 11 المادة نّص ل ا  وفقالجتماعي نشئ المجلس االقتصادي واوقد ي  

لتأدية  يستعين بها نشئ غيرها من اللجان التيي   قدلتعزيز حقوق اإلنسان، و  االقتصادية واالجتماعية

اللجان اإلقليمية الدائمة، واللجان الموضوعية كاللجنة المعنية بمركز المرأة ولجنة كوظائفه، 

ولجنة مكتب مفوض األمم  المخدرات، ولجان الخبرة كلجنة مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين،

 .(2)المتحدة لحقوق اإلنسان

 رابعا: دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق اإلنسان

تنظيم هذا  الحظ أن  األداة القضائية الرئيسية لممم المتحدة، وي   لدوليةبر محكمة العدل اعت  ت               

 وفقا  ، (3)ال يتجزأ من الميثاق عتبر جزء  وي   لحق بالميثاق،م   أساسيٍ  بنظامٍ  الجهاز ونشاطه محكومٌ 

محكمة الجبرية لل واليةالح الدول األطراف بتصرّ "فمن النظام األساسي للمحكمة،  01لنص المادة 

 (4)".تقبل االلتزام نفسه الدول التيالمنازعات القانونية، والتي تقوم بينها وبين  كافة نظر فيحتى ت

ة مسألة من مسائل القانون متعلقة بتفسير المعاهدات الدولية، أو أيّ وتنظر المحكمة في المنازعات ال

قت المسألة ذا تعل  إ، أو دوليّ  بالتزامٍ  الدولة أخلت الدولي، أو أي تحقيق في واقعة من الوقائع اذا

 .(5)دولي بتعويض يترتب على خرق التزامٍ 

 عية العامة لممم المتحدةوالمعتمدة من الجم تفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانالا نّص وقد ت

 مثاٌل على هذا،، بالنظر في نزاعات الدول األطراف العدل الدولية محكمة على أن  تختّص 

عرض على "ت   على أن 4في المادة  8491 عامالمعتمدة بادة الجماعية اتفاقية حظر اإل صتخصّ 

                                                           

(1)Smith, Rohna. The former reference, pg.60 

 (.880-885(.قانون المنظمات الدولية. االسكندرية :دار الجامعة الجديدة. ص)5180(خليفة، عبد الكريم)2)

ـــدقاق، محمـــد ســـعيد و حســـين، مصـــطفى ســـالمة )3) (.المنظمـــات الدوليـــة المعاصـــرة، االســـكندرية: منشـــأة 8444(ال
 .511المعارف، ص

 .801(خليفة، عبد الكريم عوض، المرجع السابق.ص4)

 .841( دروس في المنظمات الدولية. مصر: دار النهضة العربية، ص8491حان، عبد العزيز)(سر 5)
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ت التي تنشأ بين محكمة العدل الدولية، بناء  على طلب أي من األطراف المتنازعة، النزاعا

صلة تّ األطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه االتفاقية، بما في ذلو النزاعات الم  

 قامت محكمة العدل الدولية بدصدارهذه المادة ل سند او  (1) "،مسؤولية دولة ما عن إبادة جماعيةب

اقية، ومنها قضية البوسنة هذه االتف الحقوق الواردة في عدة أحكام لصالح ضحايا انتهاكات

، وذلو فيما يتعلق 5119فبراير 51والهرسو ضد يوغسالفيا )صربيا( في حكمها الصادر في تاريال 

بأفعال االبادة الجماعية التي قامت فيها الصرب ضد البوسنة والهرسو، حيث قامت المحكمة 

 (2) .8440بدجراء تدابير لمنع هذه االنتهاكات عام 

 41بتقديم اآلراء االستشارية في أية مسألة قانونية وفقا للمادة  ل الدوليةالعد محكمةوتقوم 

من الجمعية العامة أو مجلس األمن أو سائر فروع  على طلبٍ  من ميثاق األمم المتحدة، وذلو بناء  

من الجمعية العامة لممم  الهيئة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بها، بشرط الحصول على إذنٍ 

الجمعية ، المعتمد من 81/89الرأي االستشاري رقم، االستشارية هاآرائ لة علىومن األمث ،(3)المتحدة

وهو "قرار األعمال االسرائيلية غير القانونية، في القدس الشرقية ، 85/85/5110العامة عام 

ر المحتلة وبقية األراضي الفلسطينية"، وقد تضمن القرار اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدا

حتلة، وذلو من حيث قواعد ضي الفلسطينية الم  االعنصري الفاصل الذي تقوم به إسرائيل في األر 

"تشييد  أنّ  ، وترى المحكمة8494ام ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلو اتفاقية جنيف الرابعة لع

                                                           

(.اتفاقيــة منــع جريمــة 5188(لمزيــد مــن المعلومــات انظــر رابــط اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر، مركــز المعلومــات)1)
 اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، :   

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm online) available:) 
(2(Smith, Rohna. The former reference, pg.58. 

 .841(سرحان، عبد العزيز، المرجع السابق، ص3)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm


32 
 

ة، والنظام الجدار الذي تقوم إسرائيل ببنائه في األراضي الفلسطينية، بما في ذلو القدس الشرقي

 .(1)المرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي

 مم المتحدة في حماية حقوق اإلنسانلألمين العام األدور خامسا: 

د حفظ األمن هدّ ها قد ت  بيه مجلس األمن إلى أي مسألة يرى أنّ في تن   لممين العام دورٌ          

ها ل  ك  بالوظائف التي ت   من الميثاق 41لمادة بموجب نص ا كما ويقوم األمين العام ،(2)والسلم الدوليين

إليه الجمعية العامة ومجلس األمن والمجلس االقتصادي واالجتماعي، ومن أمثلتها تفويض الجمعية 

العامة ومجلس األمن األمين العام بالقيام بدجراءات التحقيق والمصالحة والتوسط في النزاعات 

 .(4)تقارير السنوية إلى الجمعية العامة بدنجازات الهيئة وأعمالها، كما ويقوم األمين بتقديم ال(3)الدولية

 الوقائعانتهاكات حقوق اإلنسان،  ك وقائع بتعيين ممثلين يختصون بالتوعية حوليقوم األمين العام و 

العنف الجنسي، ويقوم األمين العام بعمل مبادرات تتعلق في المتعلقة بالعنف ضد األطفال، أو 

العام لممم المتحدة عام  " التي اعتمدها األميننها، "مبادرة حقوق اإلنسان أوال  حقوق اإلنسان وم

بما يتفق مع ميثاق األمم المتحدة، وتعزيز التعاون بين هيئات إلى التوعية والتي تهدف ، 5180

ويقوم األمين العام بعرض تقارير هذه المبادرة  ومالحظاتها  ،م المتحدة في مجال حقوق اإلنساناألم

  . (5)على الجمعية العامة

  
                                                           

 .811(الميداني، محمد أمين، المرجع السابق، ص1)

 ( من ميثاق األمم المتحدة.44نص المادة )(2)

 .511(الدقاق، محمد سعيد و حسين، مصطفى سالمة، المرجع السابق، ص3)

 .891(خليفة، عبد الكريم عوض، المرجع السابق.ص4)

روتيـه، بـول،  (أول أمين عام لممم المتحدة تولى هذا المنصب كان تريجف لـي، )انظـر كتـاب التنظيمـات الدوليـة 5)
(، أما األمين العام الحالي لممم المتحدة: هو بان كي مون هو ثامن شخص يشغل هذا 091مة: أحمد رضا.صترج

. لمزيـد مـن المعلومـات أنظـر موقـع: منظمـة األمـم 5119المنصب، من جمهورية كوريا، وقد توّلى مهام منصبه عام 
 http://www.un.org/ar/sg/:available   ((online(.األمين العام.  5181المتحدة)

http://www.un.org/ar/sg/
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 لألمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان ةية الساميضفو  : دور الم  سادساا 

بموجب  8440عام  إعالن مؤتمر فيينابعد  ةالسامي يةضفوّ ت الجمعية العامة إنشاء الم  أقرّ 

حقوق لى مع الدول لتشجيعها ع والتنسيق عاونبالت م المفوضية الساميةتقو . 91/898القرار رقم 

قد زيز حقوق اإلنسان، و عم الهيئات المكلفة بتعد  وت  أنشطتها وبرامجها وأعمالها،  اإلنسان من خالل

م مساعداتها التقنية على صعيدي قدّ وت  ، نتهاكات الجسيمة في حقوق اإلنساناال تتدخل عند وقوع

" لبعض بعثات السالم" وضية الساميةالمف ترسل، وقد (1)التربية واإلعالم في ميدان حقوق اإلنسان

، في حقوق اإلنسان المؤسسات الوطنية دور تعزيزو  منع انتهاكات حقوق اإلنسان،، لغرض الدول

بدنشاء  المفوضية التي قامت بدرسالها إلى ليبيا ودارفور وهاييتي والكونغو، وتقوم ومنها البعثات

المحلية لتعزيز حقوق ة دول للتعاون مع الهيئات الحكومية مكاتب ومراكز إقليمية في عدّ 

عن كل نشاطات  مسؤوال   عدّ يرأس المفوضية المفوض السامي لحقوق اإلنسان، وي  و . (2)اإلنسان

شرف شارو في المؤتمرات الدولية واألكاديمية المتعلقة في مجال حقوق اإلنسان، وي  وي   ،المفوضية

عم للقائمين م الد  قدّ ، وي  سانمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنلم ومشاريع أنشطةبرامج و ة دّ ع  على 

، ويعمل على توفير الخدمات االستشارية وتنسيقها وتعزيزها، ويقوم بالحوار والتعاون مع عليها

المشورة  قّدموي، (3)ا إلزالة العقبات التي تحول دون تنفيذ حقوق اإلنسانالحكومات المعنية سعي  

                                                           

ــــى الحريــــات العامــــة وحقــــوق اإلنســــان، لبنــــان، طــــرابلس: المؤسســــة الحديثــــة 5111( خضــــر، خضــــر)1) ( مــــدخل إل
 .801للكتاب.ص

رب ، موزعــا  فــي شــتى أنحـاء العــالم ومنهــا لبنــان، وشــمال وغــقليميــا  إمكتبــا ومركـزا  85مفوضــية أكثــر مــن ( تمتلـو ال2)
مكتب المفـوض  (5181وجنوب أفريقيا، بروكسل، قطر، كاميرون، بنما. لمزيد من المعلومات أنظر: األمم المتحدة.)

 (: onlineالسامي لحقوق اإلنسان.)
InField.aspxhttp:/ /www.ohchr.org/ AR/Countries/ Pages/ Work available: 

، وبـذلو يكـون 5189تقّلد السيد زيد رعد الحسين منصـب المفـوض السـامي لممـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان فـي العـام 
 ( ( Online( المفوض السامي لممم المتحدة 5181أول عربي يشغل هذا المنصب، أنظر: األمم المتحدة)

http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx :available 
 .854(الزوبعي، شهاب طالب والجزراوي رشيد عباس، المرجع السابق.ص3)

http://www.ohchr.org/AR/Countries/Pages/WorkInField.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Countries/Pages/WorkInField.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/HighCommissioner.aspx
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ل األمين العام في مثّ ي   نسان، ويمكن أن  لممين العام حول سياسات األمم المتحدة في حقوق اإل

 . (1)اجتماع الهيئات المكلفة بتعزيز حقوق اإلنسان

 المطلب الرابع

 لميثاق األمم المتحدة منشأة طبقاا األجهزة الفرعية الدور 

 وسيتم في هذا المطلب ،(2)لممم المتحدةمن طرف أي جهاز رئيسي تابع  الفرعيةجهزة تنشأ هذه األ

هذه األجهزة التي لها دور في حماية حقوق اإلنسان، سنتناول لجنة حقوق اإلنسان دراسة أبرز 

لجنة مركز  ، ومجلس حقوق اإلنسان في الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث)السابقة( في الفرع األول

    .اللجنة الفرعية لتشجيع واحترام حقوق اإلنسان في الفرع الرابعالمرأة، و 

  (السابقة)ق اإلنسان: لجنة حقوالفرع األول

، وانتهت مهام هذه 8419عام  االقتصادي واالجتماعي لجنة حقوق اإلنسان أنشأ المجلس      

لت تكف   .يل مجلس حقوق اإلنسان كبديل عنهاتفاق على إنشاء وتشكاإل ، حيث تمّ 5111عام  اللجنة

، وتعيين عية، والتحقيق ميدانيا  ق عمل فر ر  ، فقامت بدنشاء ف  نساناللجنة بالمسائل المتعلقة بحقوق اإل

ديم توصيات ، وتق(3)بحقوق اإلنسان في أماكن مختلفة الخبراء المستقلين لدراسة عدة أوضاع تمّس 

اتخاذها لضمان حقوق اإلنسان، ضمن نطاق برامج الخدمات االستشارية حول التدابير الواجب 

عداد اإلعالنات واالتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان، فقامت بوضع مشروع  لمركز حقوق اإلنسان، وا 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ووضع المشروعين للعهد الدولي بشأن الحقوق السياسية والمدنية، 

بالغات  تتلقى لجنة حقوق اإلنسان وكانت (4)،والعهد الدولي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية

                                                           

 .804(خضر، خضر،المرجع السابق،.ص1)

 . 818(السرحان، عبد العزيز، المرجع السابق، ص2)

 .598القاهرة: دار الكتاب الحديث.ص، 5(.الوافي في حقوق اإلنسان. ط5181ر، نعيمة )(عميم3)

 .18(بشير، الشافعي، المرجع السابق، ص4)
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هذا القرار تقوم اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية ا لوسند   ،8491لعام  8101فردية بموجب القرار 

 .(1)األقليات بفحص هذه البالغات

  : مجلس حقوق اإلنسانالفرع الثاني

مين العام في المؤتمر العالمي ر أعضاء منظمة األمم المتحدة بناء على توصية من األقر  

التأسيس الرسمي تم  5111مارس  81إنشاء مجلس حقوق اإلنسان، وفي تاريال  5111عام

يفي فرعي للمجلس، والهدف الرئيسي إلنشاء المجلس هو تعويض لجنة حقوق اإلنسان بجهاز وظ

اللجنة أصبحت غير قادرة على تحقيق  اعتبار أنّ بللجمعية العامة،  تابعٍ يتمتع بمجلس مستقل و 

 مقارنة  همية مكانة أعلى من حيث األالحماية الضرورية لحقوق اإلنسان، وبالتالي يصبح المجلس ب

مع لجنة حقوق اإلنسان، فيقوم المجلس بتقديم توصياته عن طريق الجمعية العامة بينما كانت 

 جراءاتهإتعامل في ي ذي بدورهوال ،م توصياتها عن طريق المجلس االقتصادي واالجتماعيقدّ اللجنة ت  

 وتعزيز ،والدفاع عنها ويهدف مجلس حقوق اإلنسان إلى ترقية حقوق اإلنسان(2)،مةمع الجمعية العا

تتعلق نقاا كل مسألة له  يحقّ و  ،لهيئات المنظمة احترامها وتقديم الخدمات االستشارية

، ات والمشروعات التي قد تتبناها الجمعية العامةعمل الدراسبموضوعات حقوق اإلنسان، ويقوم ب

ويباشر  ،(3)حقوق اإلنسان احترام الحقوق الواردة في اإلعالنات الدولية واتفاقيات على تعزيز عمليو 

ويراجع الدول  للمجلس، معينة لزمة بتقديم معلوماتإن كانت الدولة م   لمجلس في اجراءات التحقيقا

ويعمل على تقوية  األطراف بشأن التزامها في اتفاقيات حقوق اإلنسان التي تعتمدها األمم المتحدة،

 .  (4)القدرات في مجاالت التربية واإلعالم والنشر

                                                           

 .11(علوان، محمد يوسف والموسى، محمد خليل.مرجع سابق، ص1)

 .518المرجع السابق،ص ،(عميمر، نعيمة2)
(3)mer reference, Pg.133Shelton,D.& Stewart,D, the for  &Buegenthal,T  

 .518(عميمر، نعيمة المرجع السابق،ص4)
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 : لجنة مركز المرأةلفرع الثالثا 

، ومهمتها إشاعة احترام حقوق (1)8491عام  هذه اللجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي أنشأ 

ة المجاالت، وتقوم هذه اللجنة بدعداد التوصيات والتقارير المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة في كافّ 

االجتماعية ة في المجاالت االقتصادية و المرأللمجلس االقتصادي واالجتماعي لتعزيز حقوق 

والتربوية، ودراسة االنتهاكات التي تتعرض لها حقوق المرأة، وقد قامت هذه اللجنة بدعداد عدة 

 .(2)قرارات ومشروعات اتفاقيات دولية تتعلق بالمرأة

 رام حقوق اإلنسان: اللجنة الفرعية لتشجيع واحتالفرع الرابع

ــــــأ    للمجلــــــس االقتصــــــادي واالجتمــــــاعي وللجنــــــة حقــــــوق  تــــــابعٍ  ت هــــــذه اللجنــــــة كجهــــــازئنش 

شــطتها فــي حمايــة تمــارس أن، و فنيــةالستشــارية االوظيفــة طــابع الاإلنسان)ســابقا(، تتمتــع هــذه اللجنــة ب

ـــة حقـــوق األقليـــات ـــس  اللجنـــة وتقـــوم ،(3)العرقيـــة والقوميـــة والدينيـــة واللغوي بـــأي وظيفـــة يطلبهـــا المجل

فـــي شـــؤون حقـــوق اإلنســـان،  مجموعـــات تخـــتّص اللجنـــة الفرعيـــة  نشـــئجتمـــاعي، وت  االقتصـــادي واال

الســكان األصـــليين، صـــحتهم العقليــة، ومســائل عمــل  اعــتالل عوىاألشــخاص المعتقلــين بــد كشــؤون

 .(4)العمل المعنية بالرق المتخصصة بدراسة التطورات المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان ومجموعات

 الخامسالمطلب 

 في اًلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان آليات حماية حقوق اإلنسان

ســـنقوم فـــي هــــذا المطلـــب بدراســــة اللجـــان التـــي نشــــأت بموجـــب االتفاقيــــات الدوليـــة لحقــــوق 

واللجنـــة  لجنـــة القضــاء علـــى التمييـــز العنصــري فـــي الفـــرع األول، وذلـــو مـــن خــالل دراســـة اإلنســان،

                                                           

 .98(علوان، محمد يوسف و الموسى، محمد خليل، المرجع السابق،ص1)

 .841(.التنظيم الدولي. القاهرة: عالم الكتب،ص8498(الفار، عبد الواحد محمد)2)

 .91، المرجع السابق،صن، محمد يوسف و الموسى، محمد(علوا3)

 .91، عمر الحفصي وقبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين، المرجع السابق، ص (فرحاتي4)
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وق االقتصادية واالجتماعية في الفـرع ، واللجنة المعنية بالحقفي الفرع الثاني حقوق اإلنسانالمعنية ب

الثالـــث، ولجنـــة القضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة فـــي الفـــرع الرابـــع، ولجنـــة مناهضـــة 

  السادس. التعذيب في الفرع الخامس، ولجنة حقوق الطفل في الفرع

 : لجنة القضاء على التمييز العنصري الفرع األول

القضاء على كافة أشكال التمييز اتفاقية  8411عام  تحدةاعتمدت الجمعية العامة لممم الم

 إلـــى المســـاواة بـــين األعـــراق . وتهـــدف هـــذه االتفاقيــة8411ي، وقـــد دخلـــت حيـــز النفــاذ عـــام العنصــر 

Equality of Races لجنـة القضـاء علـى التمييـز العنصـريتطبيقهـا  رصـدي، و(CERD) ، تتـألف هـذه و

عـوا بالكفــاءة يتمتّ  الـدول األطـراف فـي االتفاقيـة علـى أن   يـتم انتخـابهم مـن قبــل عضـوا 81اللجنـة مـن 

والتــي باشــرت عملهــا  ،ســتها األمــم المتحــدةالشخصــية، تعتبــر هــذه اللجنــة مــن أوائــل الهيئــات التــي أس  

 Periodicتقوم بمراجعـة التقـارير الدوريـة هي م نحت هذه اللجنة عدة صالحيات، ف .8491منذ عام 

Reports،  القضـائية فـي سـبيل تطبيـق أحكـام شـريعية واالداريـة و دول حـول التـدابير التمها الـالتي تقـدّ و

معلومـات إضـافية مـن الـدول  تطلـب   مـن االتفاقيـة، ويجـوز للجنـة أن   4وذلو طبقا للمـادة (1)،االتفاقية

دوليـــة  تقـــارير  8448حتـــى  8491مـــا بـــين فتـــرة ت اللجنـــة تلق ـــ ،(2)األطـــراف فيمـــا يتعلـــق باالتفاقيـــة

ضــافية، وأوضــحت اللجنــة أنــه حتــى إذا كانــت ت قــد طلبتهــا للحصــول علــى معلومــات إنــكا متنوعــة

فــي االتفاقيــة  الدولــة تعتقــد بعــدم وجــود التمييــز العنصــري فــي بلــدها، فعليهــا أن تباشــر بوصــفها طرفــا  

وتقــوم اللجنــة بتقــديم توصــيات ومقترحــات إلــى الــدول األطــراف، ، (3)بتقــديم التقــارير الشــاملة والدوريــة

للنظــر فــي الرســائل الــواردة مــن األفــراد أو النزاعــات  مصــالحةٍ  ل فــرق عمــل دائمــة أو لجــان  شــكّ د ت  وقــ

                                                           

(1( Buegenthal,T  Shelton,D.& Stewart,D, the former reference, Pg.87. 
 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. 4(المادة 2)
لتمييـــز العنصـــري، صـــحيفة الوقـــائع مركـــز حقـــوق ( حقـــوق اإلنســـان: لجنـــة القضـــاء علـــى ا5110(األمـــم المتحـــدة )3)

 85، األمم المتحدة: جنيف، ،ص. 85اإلنسان، سلسلة رقم 
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رها وممكن أن تقوم اللجنـة بتنبيـه الـدول األطـراف بدنشـاء هـذه التقـارير وتـذكّ  .(1)التي تنشأ بين الدول

الســنوي إلــى الجمعيــة  مــن االتفاقيــة، وتقــدم اللجنــة تقريرهــا 4بتأديــة التزاماتهــا الــواردة ضــمن المــادة 

األفـراد الـذين يـدعون أنهـم ضـحايا النتهـاو فـي أ العمـل بتلقـي بالغـات الجماعـات و وقـد بـد. (2)العامة

دول أطراف اختصاص اللجنة، وتقوم اللجنـة  ت عشرة، وذلو عندما أعلن8415اقية عام أحكام االتف

نــاقا اللجنــة المســألة مــع ، وت  بــاقتراح وســيلة انتصــاف اذا قامــت الدولــة بتوضــيح موقفهــا مــن الــبالغ

 . (3)م اقتراحات وتوصيات في شأن النزاعاألطراف، وتقدّ 

 : اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانالفرع الثاني

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  لممم المتحدة اعتمدت الجمعية العامة

 51نص المادة ، وبموجب 8491لنفاذ عام ز اال حيّ ن دخاذ، واللّ 8411توكول الملحق به عام والبرو 

ئتمن العهد   .(4)8491اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في اجتماع الدول األطراف عام  أ ن ش 

 واطني الدول األطراف في العهد، ويجب أن  تتألف اللجنة من ثمانية عشر عضوا  من م  

 تضم   ان حقـوق اإلنسان، وال يجـوز أن  ي شهد لهـم بالكفـاءة في مـيدو يكونوا من ذوي المناقب الخلقية 

راعى في االنتخاب عدالة التوزيع ي   اللجنة أكثر من عضو من مواطني أية دولـة، وينبغي أن  

، سنواتم القانونية الرئيسية المختلفة، ويتم انتخابهم باالقتراع السري لمدة أربع ظ  والن   الجغرافي،

 . (5)رشيحهم عند انقضـاء مدة واليتهمويجوز إعادة انتخاب األعضاء، إذا أعيد ت

                                                           

 .41(.الوسيط في القانون الدولي العام. عمان: دار الثقافة،ص5188(علوان، عبدالكريم )1)
)2( Buegenthal,T  Shelton,D.& Stewart,D. The former reference Pg.89. 

 . 85دة، صحيفة الوقائع، المرجع السابق،ص(األمم المتح3)
 

 .851(فرحاتي، عمر الحفصي وقبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين، المرجع السابق. ص 4)

 .511(بشير، الشافعي محمد، المرجع السابق، ص5)
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المقدمة من الدول األطراف عـن الـتدابير التي  إليها تقوم اللجنة بفحص ودراسة التقارير

ها إلى حيل  م جميع التقارير إلى األمين العام الذي ي  قدّ اتخذتها إلعمال الحقوق الواردة في العهد، وت  

ر في تنفيذ أحكام ثّ ؤ  المقدمة إلى العوامل والمصاعب التي ت   شار في التقاريراللجـنة للـنظر فـيها، وي  

جتماعي المجلس االقتصادي واال توافي   اللجنة مالحظاتها في التقارير، ولها أن   ج  ر  د  العهد، وقد ت  

 .(1)تها من الدول األطراف في هذا العهدتلق   بتلو المالحظات في نسال تقاريرٍ 

ل ن  الدولأن  ت  من العهد  98وتشترط المادة  في دراسة  ،اعترافها باختصاص اللجنة ع 

ويمكن  ،(2)واستالم البالغات التي تنطوي على ادعاء دولة طرف ال تفي بالتزامات أحكام العهد

تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من ية بين الدول، و دّ لول و  إليجاد ح   ةٍ توفيقي هيئاتٍ  د  ع  ت   للجنة أن  

التقارير المشفوعة  د  ع  ق بتنفيذها االلتزامات الواردة في نصوص العهد، كما وت  والتي تتعل ،الدول

يجوز ف ،حق بالعهدل  للبروتوكول االختياري الم   قا  ف  تقوم بدرسالها للدول األطراف، وو   التي بالتعليقات

في العهد، انتهاكات الحقوق والحريات الواردة  لجنة بشأن  ل وبالغاتٍ  ىللضحايا األفراد تقديم شكاو 

بحضور ممثلي الدول  ىلبروتوكول، وتنظر اللجنة بالشكاو بشرط تصديق الدولة العضو على هذا ا

 .       (3)االنتهاو يحتوي على رأيها بشأنبنشر تقريرها الذي  المشتكي أو نائبه، وتقوم والفرد

 : اللجنة المعنية بالحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية والثقافيةالفرع الثالث

واالجتماعيــة والثقافيــة  تمــدت الجمعيــة العامــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــاديةاع

 89/8411، لكن إنشاء هذه اللجنة كان بقرار من المجلس االقتصادي واالجتماعي رقـم 8411عام 

مــن قبــل  ءعضــااألتعيــين  م  ســنوات، ويــت   ، أي بعــد دخــول العهــد حيــز النفــاذ بتســع  8411فــي العــام 
                                                           

يـف، مكتــب ، األمـم المتحـدة: جن81(.اللجنـة المعنيـة لحقــوق اإلنسـان،  صـحيفة الوقـائع رقــم 5119(األمـم المتحـدة)1)
 .85المفوض السامي لحقوق اإلنسان.ص

 .880المرجع السابق، ص ،(علوان، عبدالكريم2)

 .851(فرحاتي، عمر الحفصي وقبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين المرجع السابق، ص 3)
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ــي   جتمــاعي، ويتــألف أعضــاؤها مــن ثمانيــة عشــر خبيــرا  االقتصــادي واال المجلــس  ،(1)لهــم بالكفــاءة د  ه  ش 

العام  األمين   حيل  اتخذتها، "وي  تقديم تقارير عن التدابير التي ب تتعهد   على الدول األطراف أن  وينبغي 

ة للنظــر ّيــن  ع  لم  تخصصــة اوالوكــاالت الم   االقتصــادي واالجتمــاعي، إلــى المجلــسمــن التقــارير  نســخا  

للبرنـــامج الـــذي يقـــوم بوضـــعه المجلـــس االقتصـــادي  تقاريرهـــا علـــى مراحـــل طبقـــا  قـــدم الـــدول ت  "، و فيهـــا

 مجلــــس االقتصــــاديعــــاون اللجنــــة الوت   ،(2)"واالجتمــــاعي فــــي غضــــون ســــنة مــــن بــــدء نفــــاذ االتفاقيــــة

تراحات والتوصيات التي تتعلق بالعهد، وذلو عن طريق تقديم االق واالجتماعي في وظائف اإلشراف

 .  (3)على دراسة التقارير من الدول بناء  

 على كافة أشكال التمييز ضد المرأة: لجنة القضاء الفرع الرابع

اتفاقية القضاء على كافة أشكال  8494ديسمبر عام  81اعتمدت الجمعية العامة في 

االتفاقية للمرأة أن  ، وتكفل هذه8418سبتمبر عام  0التمييز ضد المرأة ودخلت حيز النفاذ في 

تتمتع بكافة الحقوق في كافة المجاالت االقتصادية والسياسية والثقافية واالجتماعية، على قدم 

على تنفيذ الحقوق الواردة في هذه  ، وحرصا  (4)المساواة وبغض النظر عن جنسها وبدون تمييز

كافة أشكال التمييز ضد من االتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على  89االتفاقية نصت المادة 

يتم اختيارهم من مواطني الدول األطراف في االتفاقية،  عضوا   50تتألف هذه اللجنة من و المرأة، 

 سنويا  د اللجنة عق  جال حقوق اإلنسان، وت  يمتعوا بالكفاءة في م سنوات، على أن   9يتم انتخابهم لمدة و 

 بيق هذه االتفاقيةول أن تقدم تقارير بشأن تطينبغي على الدو ، (5)في فيينا أو نيويورو دورة واحدة

                                                           

 .548(عميمر، نعيمة المرجع السابق، ص1)

 .880(علوان، عبدالكريم المرجع السابق، ص2)

 .518المرجع السابق، ص ،محمد (بشير، الشافعي3)
(4)Buegenthal,T&  Shelton,D.& Stewart,D, the former reference,Pg.95. 

 .515المرجع السابق،ص، (بشير، الشافعي محمد5)
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ة بناء على التقارير الواردة من قترحات عامّ وتقوم اللجنة بدعداد توصيات وتقديم م  ، (1)إلى اللجنة

 .(2)إلى الجمعية العامة تقريرها سنويا   رفع  الدول األطراف، وت  

لحق باتفاقية تياري الم  ، البروتوكول االخ8444 عام أكتوبر 1اعتمدت الجمعية العامة في 

ث أصبحت من صالحيات اللجنة بحي ع  القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والذي وس  

راعاة شروط األفراد أو الجماعات بشأن أي انتهاو يتعلق بهذه االتفاقية، مع م   تتلقى الشكاوي من

 غير مجهولة المصدر، وأن  منها: استنفاذ طرق االنتصاف المحلية، وأن تكون الشكوى مكتوبة و 

 1المادة  ا في نّص فريد   ورد في االتفاقية، وقد أضاف هذا البروتوكول إجراء   لحق   بانتهاوٍ  ق  تتعل  

 .(3)اللجنة بعمل تحقيقات ميدانية إذا تعلقت الشكوى بانتهاو لحق ورد في االتفاقية ل  خوّ الذي ي  

 : لجنة مناهضة التعذيب الفرع الخامس

معية العامة لممم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب اعتمدت الج

، 8419، ودخلت حيز النفاذ عام 8419هينة عام المعاملة أو العقوبة القاسية الالإنسانية أو الم  

 81من هذه االتفاقية، وتتألف اللجنة من  89المادة  نّص  لجنة مناهضة التعذيب بموجب ئت  نش  أ  

الكفاءة في مجال حقوق اإلنسان، ويتمتعون بصفات خلقية حميدة، ويتم اختيار خبراء يشهد لهم ب

سنوات قابلة للتجديد، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل األنظمة القانونية،  9األعضاء كل 

 .(4(وتتجدد مدة العضوية لخمسة من األعضاء عن طريق القرعة

بير التي اتخذتها الدول لتنفيذ هذه االتفاقية، وتجري التداقوم اللجنة بدراسة التقارير حول ت

تحقيقات ميدانية سرية حول عمليات التعذيب التي تتم في أراضي الدولة الطرف في االتفاقية، 

                                                           

(1)Buegenthal,T & Shelton,D.& Stewart,D, the former reference , Pg.95. 
  .44المرجع السابق،ص ،(علوان، عبدالكريم2)

(3)Buegenthal,T Shelton,D.& Stewart,D, the former reference, P.g.99. 

 .511(بشير، الشافعي محمد، المرجع السابق،ص4)
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ل المساعي الحميدة" للدول األطراف بهدف التوصّ  توفيق وتقديم  ال "هيئات   ئ  نش  ت   ويمكن للجنة أن  

اشئة بهدف تطبيق االتفاقية، وتتلقى اللجنة الشكاوي من األفراد فيما نازعات النفي الم   وديّ  ل  لح

سبقة للدولة الطرف في االتفاقية باختصاص اللجنة يتعلق بانتهاو أحكام االتفاقية بشرط الموافقة الم  

 .   (1)في تلقي البالغات والشكاوى

 : لجنة حقوق الطفلالفرع السادس

التي ، و 8414عام  نوفمبر 51تفاقية حقوق الطفل في ا قامت منظمة األمم المتحدة باعتماد

 ،تصديق 840على  5114، وقد حصلت هذه االتفاقية حتى منتصف 8441دخلت حيز النفاذ عام 

ـــزم   بموجـــب هـــذه االتفاقيـــة تتخـــذ الـــدول علـــى عاتقهـــا ضـــمن واليتهـــا أن  و  ـــة  تلت بحقـــوق الطفـــل المدني

  من االتفاقية على إنشاء لجنـة حقـوق الطفـل 90ة  االقتصادية واالجتماعية، نصت المادوالثقافية و 

The Committee on the Rights of the Child –CRC  دراسـة التقـدم الـذي إلـى تهـدف هـذه اللجنـة

دت بهـا فـي هـذه االتفاقيـة، وتتـألف اللجنـة مـن أحرزته الدول األطراف فـي تنفيـذ االلتزامـات التـي تعهّـ

راعـى لخلقيـة الرفيعـة والكفـاءة المعتـرف بهـا فـي هـذا المجـال، وي  من ذوي المكانـة ا ثمانية عشر خبيرا  

نتخـب أعضـاء وي   ،(2)عند اختيارهم التوزيع الجغرافي العادل واعتبار تمثيل األنظمة القانونيـة الرئيسـة

اللجنــة بــاالقتراع الســري مــن قائمــة أشــخاص ترشــحهم الــدول األطــراف، ويجــوز لكــل دولــة طــرف أن 

ينتخــب أعضــاء اللجنــة لمــدة أربــع ســنوات، ويجــوز إعــادة و مــن بــين مواطنيهــا،  واحــدا   ح شخصــا  رّشــت  

 .(3)انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم

                                                           

 .854(  فرحاتي، عمر الحفصي وقبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين، المرجع السابق، ص 1)
(2)Buegenthal,T& Shelton,D.& Stewart,D, the former reference, Pg.107 . 

 من اتفاقية حقوق الطفل. 90(المادة 3)
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من اتفاقية حقـوق الطفـل، فعلـى الـدول األطـراف فـي االتفاقيـة أن تتعهـد  99وبموجب المادة 

يـق الحقـوق بأن تقدم للجنة عن طريق األمـين العـام تقـارير عـن التـدابير التـي اتخـذتها فـي سـبيل تطب

وذلـــو فـــي   ،(1)الـــواردة فـــي هـــذه االتفاقيـــة، وتتضـــمن التقـــدم الـــذي أحرزتـــه فـــي إعمـــال هـــذه الحقـــوق

غضون سنتين من بدء نفـاذ االتفاقيـة علـى الـدول األطـراف التـي صـادقت علـى االتفاقيـة، وبعـد ذلـو 

لــى الصــعوبات و  وينبغــي أن تشــير هــذه التقــارير إلــىكــل خمــس ســنوات،  العوامــل معلومــات كافيــة وا 

ق بتنفيــــذها تتعلّــــ إضـــافيةٍ  المـــؤثرة علــــى وفــــاء الـــدول باالتفاقيــــة، ويجــــوز للجنـــة أن تطلــــب معلومــــاتٍ 

 . (2)لالتفاقية

ــــة  ــــ صــــالحيةال تمتلــــو اللجن ــــدول،  ىي الشــــكاو تلّق  51/1/5111 فــــيو مــــن األفــــراد ومــــن ال

يــة وتعزيــز حمايــة قو لحقــين باتفاقيــة حقــوق الطفــل، لتاعتمــدت الجمعيــة العامــة اضــافة بروتوكــولين م  

 Armedراو األطفال في النزاعات المسـلحةيتعلق البروتوكول األول االختياري باشت حقوق األطفال،

Conflict ا للجنــة حقــوق الطفــل حــول تقــدم تقريـر   مــن هــذا البروتوكـول علــى الــدول أن   1، وفـي المــادة

االختيـاري الثـاني  وأمـا البروتوكـول هـذا البروتوكـول،التدابير التي اتخذتها لتطبيق التزامها الـوارد فـي 

نـص هـذا وقـد ، لحق باالتفاقية فيتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال والمـواد اإلباحيـة عـن األطفـالالم  

مـن اتفاقيـة حقـوق  99علـى أن تلتـزم الـدول األعضـاء بمـا ورد فـي المـادة  85البروتوكول في المادة 

 .(3)اقيةالطفل بأن تقدم التقارير حول تطبيقها لالتف

  

                                                           

(1)Buegenthal,T & Shelton,D.& Stewart,D, the former reference, Pg.107. 

 من اتفاقية حقوق الطفل. 99(المادة 2)
(3) Buegenthal,T & Shelton,D.& Stewart,D, the former reference,  Pg.107  
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 المبحث الثاني

 في األنظمة اإلقليمية  اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان

 مجلس أوروبا ومنظمة الدول األميركية في

فــي  زاتهــامفهــوم المنظمــة اإلقليميــة وممي حالمبحــث إلــى ثالثــة مطالــب، وسنوّضــ هــذا قوم بتقســيمســن

ن فـــي مجلـــس أوروبـــا فـــي المطلـــب الثـــاني، اإلطـــار القـــانوني لحمايـــة حقـــوق اإلنســـاو  المطلـــب األول،

ـــدول  وأخيـــرا   ـــة حقـــوق اإلنســـان فـــي منظمـــة ال ـــانوني لحماي ـــث ســـنتناول اإلطـــار الق ـــب الثال فـــي المطل

  األميركية.

 المطلب األول

 في حماية حقوق اإلنسان هاميزاتوم اإلقليمية مفهوم المنظمة

األول، ومميــزات األنظمــة تناول فــي هــذا المطلــب مفهــوم المنظمــات اإلقليميــة فــي الفــرع نســ

 اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان في الفرع الثاني.

  األول: مفهوم المنظمات اإلقليمية الفرع

 :اآلراء التالية ويشمل  ذلو آراء الفقهاء حول تحديد مفهوم المنظمات اإلقليمية، اختلفت  

 عامـا   ليميـة، حتـى يكـون مفهومـا  منظمـات اإلقلل هذا الرأي إلى عدم تحديـد تعريـفٍ جه اتّ  الرأي األول:

 المتجـاورة دولالـالتي توجد بين الدولية الت وجميع أنواع االرتباطات ة أنواع التكتّ يشمل كافّ 

ولـــو كانـــت غيـــر متجـــاورة  معينـــةمصـــالح مشـــتركة فـــي منطقـــة  التـــي تجمعهـــا ، أوجغرافيـــا  
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اـ  جغرافي
، كمعاهـدات الـدفاع ويؤدي هذا الرأي إلى اعتبـار كـل صـور األحـالف العسـكرية ،(1)

  (2).ل من المنظمات اإلقليميةالمشترو أو معاهدات التكتّ 

تحديـد مقوماتهـا،  المنظمـات اإلقليميـة حتـى يـتمّ  هذا الرأي ضـرورة تعريـف   : يرى أنصار  الرأي الثاني

 د  ويسـتن   ،(3)وذلو بغرض تمييزها وعدم الخلط بينها وبين الصور األخرى للتعاون بين الـدول

ــــواحــــدٍ  ي علــــى معيــــارٍ هــــذا الــــرأ وار الجغرافــــي للــــدول األعضــــاء، ألن التنظيمــــات ، وهــــو الج 

احتمال  ل  قلّ غرافي ي  الجوار الج   ما أن  ي  اإلقليمي، ال س   ها الدوليّ م  ل  اإلقليمية تهدف إلى حفظ س  

   (4)بين الدول. تبادلاالعتداء الم  

ـاالج التضـامن   هذا الرأي أن   يرى أنصار   الرأي الثالث: إلـى الوحـدة أو التـاريال أو  ند  ت  تمـاعي الـذي يس 

ـ، بحيـث ال ي  قليميـا  إأو غيرها، يكفـي العتبـار التنظـيم الثقافة أو الدين أو اللغة  ـ رط  ت  ش  وار الج 

المؤقــت، بــل العبــرة بالتضــامن الطبيعــي بــين  أو العســكريّ  غرافــي، وال التضــامن السياســيّ الج  

 الدول األعضاء.

فــي  اإلقليميــة   إلــى المنظمــات   هــا أشــارت  اإلقليميــة، لكن   للمنظمــات   ا  متحــدة تعريفــاألمــم ال د  تحــدِّ  لــم   -

 ميثـــاق طالمـــا أن  مـــع ال هاؤ إنشـــا بحيـــث ال يتعـــارض ،15فـــي المـــادة هـــاميثاقالفصــل الثـــامن مـــن 

للحلـــول  وســـيلة   هـــذه المنظمـــات تكـــون   كـــن أن  م  ي  مـــع أهـــداف األمـــم المتحـــدة، و  تتوافـــق  ها أهـــداف  

 ، وذلو كخطوة أولى في حلِّ (5)ها على مجلس األمنض  منازعات اإلقليمية قبل عر  ال في ميةل  السِّ 

بـاللجوء  زمـةٌ ل  م   الـدول   لكن هذا ال يعني بالضـرورة أنّ ، المتعلقة باألمن والسلم الدوليّ  ت  شكالالم  

                                                           

 181.الدولي، بيروت: الدار الجامعية،(.التنظيم 8419(شلبي، ابراهيم أحمد)1)

 .941(الفار، عبدالواحد محمد، المرجع السابق ،ص2)

 .41، القاهرة: مكتبة اآلداب،ص0(المنظمات الدولية اإلقليمية.ط8419(عتلم، حازم محمد)3)

 .184(شلبي، ابراهيم أحمد، مرجع سابق،4)

 .501رة: دار النهضة العربية.ص(.مبادئ التنظيم الدولي. القاه8491(سرحان، عبد العزيز)5)
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ادة كمـا ونصـت المـ ،بـل عرضـها علـى األمـم المتحـدةق عنـد وجـود نـزاعٍ  للمنظمات اإلقليميـة أوال  

القمــع قليميــة فــي تنفيــذ أعمــال مجلــس األمــن بالمنظمــات اإل يســتعين   أن  "علــى مــن الميثــاق  10

األعمـال التـي المجلـس ب أن  يعلـم   يجـبمـن الميثـاق  19المادة  بموجبا"، و كلما رأى ذلو مناسب  

 . (1)قليميةاإل وكاالتٍ التنظيمات أو بواسطة المقتضى ب الدوليّ  لم  حفظ األمن والسِّ ب تتعلق

 امحـدد   ا  فـي عضـويته عـدد قليمية بأنها" نوع من المنظمـات يضـمّ وقد عرف البعض المنظمة اإل -

ســس التــي ، وتتنــوع األ  عينــةٍ م   جغرافيــةٍ  د برقعــةٍ حــدّ اختصاصــها م   نطــاق   يكــون   أن   مــن الــدول، أو

غرافـي ج  كجامعة الدول العربيـة، أو  تقوم عليها المنظمات اإلقليمية، فقد تقوم على أساس قوميّ 

كمنظمة الوحدة اإلفريقية أو منظمة الدول األميركية، أو اقتصادي كمنظمة التجارة العالمية، أو 

 .(2)"اسالميّ  ديني كمؤتمرٍ 

 جماعيـةٍ  ةٍ دولّيـ عـن اتفاقيـةٍ  أ  ينش ـ دولـيّ  "كـل شـخص قـانونيّ  بأنهـا ف المنظمـة اإلقليميـةعر  وت  

، بغيــة تحقيــق أهــداف أو الجــوار الجغرافــيّ  جتمــاعيّ اال التضــامن   أطرافهــا دول، تجمــع بينهــا مقومــات  

تمتـع انضـمامها إلـى جماعـة تبـالرغم مـن  ،سـيادتهايؤثر على ال شتركة للدول األعضاء فيه بحيث م

 .(3)"بدرادة ذاتية مستقلة

  

                                                           

(المنتظمـــات الدوليـــة العالميـــة واإلقليميـــة. االســـكندرية: مؤسســـة الثقافـــة الجامعيـــة 8491(الـــدقاق، محمـــد الســـعيد.)1)
 .81ص 89ص

(.المنظمــــــــات الدوليــــــــة واإلقليميــــــــة و المتخصصــــــــة. القــــــــاهرة: ايتــــــــراو للنشــــــــر 5115(الشــــــــكري، علــــــــي يوســــــــف)2)
 .51والتوزيع،ص

 44، القاهرة: مكتبة اآلداب،ص0(.المنظمات الدولية اإلقليمية.ط8419محمد) (عتلم، حازم3)
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 ة اإلقليمية لحماية حقوق اإلنساناألنظم ميزاتم الفرع الثاني:

في  المشتركةالتوافق بين الدول  األنظمة، ألنليمية عن غيرها من ألنظمة اإلقتتميز ا 

ة تسعى لتطبيق النصوص التي اتفقت عليها، إليجاد آليّ  الثقافة واللغة والتقاليد يجعلها أكثر استعدادا  

 ما يلي:    ميزاتومن هذه الم

عملية صـياغة تتميز  ،(Drafting and Adopting Texts): صياغة واعتماد نصوص االتفاقيات أوًلا 

الجغرافـــي أو وص االتفاقيـــات أو المعاهـــدات بالنســـبة للـــدول التـــي تشـــترو فـــي الجـــوار نصـــ

ــبالي   الثقافــة أو التقاليــد بينهــا  يجعــل التوافــق السياســي عــدد الــدول كلمــا قــلّ  هولة، ألنّ والس ــ ر  س 

نصــوص اتفاقياتهــا، فالميثــاق األفريقــي يســعى لتجســيد اعتمــاد  لعّجــأكبــر مــن غيرهــا، ممــا ي  

دول الكومنولث المستقلة هما د لحقوق اإلنسان والشعوب، وجامعة الدول العربية و مفهوم فري

وكـــذلو الحـــال  ،(1)ن يجمـــع شـــعوبها تـــاريال أو تـــراث عـــام أو ثقافـــة مشـــتركةان إقليميـــانظامـــ

 . (2)وموروث ثقافي وحضاري مشترو بين الدولوروبا التي تتمتع بتاريال سياسي بالنسبة أل

مكانيــةاثانيادد ســرعة وفعاليــة فــي  قليميــة أكثــر  األنظمــة اإل ، إن  Accessibility))الوصــول  : الســرعة وا 

جانهــــا أو هــــا أو ل  هـــا تتميــــز بســـهولة الوصــــول إلـــى هيئات  مجـــال حمايــــة حقـــوق اإلنســــان، ألنّ 

علـــى األفــراد، فعلـــى ســبيل المثـــال مــن األســـهل علـــى ة تكلفتهــا مهــا، باإلضـــافة إلــى قلّـــاك  مح

حيث اللجنة األميركيـة لحقـوق اإلنسـان، أو الـذهاب  واشنطن واطن األمريكي الذهاب إلىالم

، مــن الــذهاب إلــى فــي كوســتاريكا وســيهاألميركيــة لحقــوق اإلنســان فــي ســان خإلــى المحكمــة 

 . (3)هيئات حقوق اإلنسان خارج الواليات، كمكتب األمم المتحدة في جنيف

                                                           

(1)Smith,Rohna, the former reference  pg.87. 

 811(علوان، محمد يوسف و الموسى، محمد خليل، المرجع السابق،ص2)
(3)Smith, Rohna, the former reference, pg.87. 
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ا لتسهيل إمكانية هم  م   مال  قليمية لحقوق اإلنسان عايئات اإلللهل الموقع الجغرافي شكّ وي  

ن مكّ ت   حاسوبيةٍ  ن إنشاء أنظمة شبكاتٍ ي  ت  يكير لذلو أتاح هذا لممشكاوى أو البالغات على األفراد، ال

 (1).األفراد من تقديم بالغاتهم أو شكاويهم عن طريق شبكة المعلومات )اإلنترنت(

، فقدرة األفراد على فهم لغة فراديئات اإلقليمية واألاله من العوامل الهامة بين اللغة دّ ع  وت  

عالنات حقوق اإلنسان أمر بالا األهمية (linguistic Accessibility)النصوص  ما السيّ  ،والقرارات وا 

ي ل اللغات اإلقليمية الرئيسية تلقّ سهّ بالنسبة للذين يسعون إلى تأكيد حقوقهم أمام الدول، كما ت  

منظمة األمم  هيئات االتصاالت من األفراد، على نقيضالهيئات أو المحاكم أو اللجان اإلقليمية 

جم ر  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ت   أن   رغم ،ة محدود اميّ ها الرس  عتبر معدل لغات  المتحدة التي ي  

 .(2)إلى معظم اللغات

عليها الدول  ق  ة تتف  حّ ل  م   ةٌ ليّ دو   ةٌ ب  ورغ   سياسيةٌ  هناو إرادةٌ  : قابلية التطبيق أو التنفيذ، وذلو ألن  اثالثا 

ضغوطا  معينة  إذا مارست   أكثر نجاحا   قليمية، فالجهود الدبلوماسيةلتطبيق المعاهدات اإل

 من حافزٍ  أكثر   ل سيكون هناو دائما  ث  بالم  ورة، إن قورنت بالدول البعيدة، و الدول المجا على

لتي تتخذها الدول تجاه الدول الجزاءات ا فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الهيئات اإلقليمية، كما أنّ 

ية بسبب الجوار الجغرافي جدّ  تأثيراتها أكثر   ل تهديد ا حقيقي ا، ألن  شكّ المخالفة للمعاهدات ت  

  (3).أو االعتماد المتبادل

  

                                                           

 811ليل، المرجع السابق،ص.(علوان، محمد يوسف و الموسى، محمد خ1)
)2) Smith,Rohna, the former reference . pg.88. 

 .811(علوان، محمد يوسف و الموسى، محمد خليل، نفس المرجع، ص3)
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 المطلب الثاني

 مجلس أوروبا حماية حقوق اإلنسان فياإلطار القانوني ل

ــــس أوروبــــا فــــي  ــــانيالفــــرع األســــنتناول فــــي هــــذا المطلــــب تأســــيس مجل  ول، وفــــي الفــــرع الث

ــــوق اإلنســــان وحرياتــــه األساســــية سنســــتعرض ــــي االتفاقيــــة األوربيــــة لحمايــــة حق  ،الحقــــوق الــــواردة ف

 االتفاقيات األخرى لحماية حقوق اإلنسان في مجلس أوروبا في الفرع الثالث. و 

  باو الفرع األول: تأسيس مجلس أور 

بة التي عانتها أوروبا بعد الحرب العالمية طر ئ مجلس أوروبا في ظل الفترة المضّ نش  أ  

، 8491الهاي في أيار عام  د فيق  لي عشرون دولة المؤتمر األوربي الذي ع  الثانية، حضر حوا

 في ذلو الوقت األوروبية ي قوة الدولتدنّ  ق بالوحدة األوربية، ألن  يجاد خيارات تتعل  إبغرض وذلو 

المشتركة،  األوربية م األخالقية واإلنسانيةي  لحضارة والق  على ا حفاظا   اتحادية   ب استجابة  تطل  

إلى  في المؤتمر هدفت بعض التوصيات الختامية، لذلو (1)لممن في اإلقليم األوربي مرارا  واست

فكانت النتيجة هي إنشاء مجلس  تحقيق اندماج وتكامل اقتصادي وسياسي بين الدول األوربية،

من قبل عشر دول أوروبية غربية  8494في لندن عام  مت  ر  ب  دة أ  قتضى معاهس بم  أوروبا الذي تأسّ 

أعضاء مجلس أوروبا  علىط ر  األساسية، واشت  الحريات التزامها بحماية حقوق اإلنسان و  تأقر  

                                                           

 Iron، ومــع انهيــار جــدار بــرلين أو الســتار الحديــدي 8414شــمل المجلــس كــل دول أوروبــا الغربيــة حتــى عــام  (1)

Curtain لنت دول أوروبا الشرقية والوسطى انضمامها لمجلس أوروبا، )لمزيد من المعلومات لالتحاد السوفييتي، أع
(  وفــي الوقــت Smith, Rhona,2012. Textbook on International Human Rightsأنظــر كتــاب: )

دولــة تمتــد مــن البرتغــال فــي الغــرب إلــى  99الحــالي أصــبح مجلــس أوروبــا الــذي يقــع فــي ستراســبورغ )فرنســا( يضــم 
(. األعضــــــــــــــاء الســـــــــــــــبع وأربعـــــــــــــــون 5181حــــــــــــــاد الروســـــــــــــــي فــــــــــــــي الشـــــــــــــــرق. أنظـــــــــــــــر: مجلــــــــــــــس أوروبـــــــــــــــا)االت

http://www.coe.int/en/web/portal/47-members-states (online) available: 
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بحقوق اإلنسان والحريات بتمتع أفرادها أعضاؤها الدول  تزم  يل   أن  و  ،(1)عهد بمبدأ سيادة القانونالت

  .(2)األساسية

ـــأو   إعـــداد  يـــتم   بـــأن  رية التابعـــة لمجلـــس أوروبـــا لجنـــة وزراء المجلـــس، الجمعيـــة االستشـــا ت  ص 

مشروع التفاقية ذات ضمانة جماعية في أقرب فرصة ممكنة، بحيـث يتمتـع مـن خاللهـا كـل شـخص 

خاضع لسلطان الدول األعضاء في المجلس بعـدد مـن الحقـوق الـواردة فـي االعـالن العـالمي لحقـوق 

ــ، وت  (3)قامــت اللجنــة بتشــكيل لجنــة مــن الخبــراء تتــولى مهمــة إعــداد مشــروع االتفاقيــةاإلنســان، ف ل كّ ش 

األعمــال التحضــيرية لإلعــالن العــالمي ومشــروعات ميثــاق األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان األصــول 

ات حقـــوق اإلنســـان والحريـــ حمايـــةل األوربيـــة تفاقيـــةاالتـــم اعتمـــاد قـــد و  .(4)االوربيـــةالمباشـــرة لالتفاقيـــة 

 . (5)8410، ثم دخلت حيز النفاذ في سيبتمبر عام 9/88/8411في روما في األساسية 

 اًلتفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةالفرع الثاني: الحقوق الواردة في 

نوانها فهي ع   األوربية لحماية حقوق االنسان هوفي االتفاقية  االنتباه شد  ي  أول ما  إن  

 د  اقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية" وتدل هذه التسمية على غاية االتفاقية التي ق ص  "اتف

                                                           

مليــون فــرد ضــمن  نطــاق مجلــس أوروبــا، تتمتــع  بعــض الــدول  بصــفة المراقــب )مثــل كنــدا والمكســيو  111"يقــع (1)
البرلمانيـــة فـــي مجلـــس أوروبـــا، و دول أخـــرى تتمتـــع بصـــفة المراقـــب )مثـــل اليابـــان وكنـــدا واســـرائيل( ضـــمن الجمعيـــة 

والمكسيو( ضمن مجلس الـوزراء ويشـترط علـى جميـع الـدول األعضـاء أن تتعهـد بتمتـع أفرادهـا بـنفس مسـتوى حقـوق 
 اإلنسان والحريات األساسية".

(2)Smith, Rhona, the former reference, Pg.97,96. 

(3 )Shelton,D.& Stewart,D, the former reference. Pg.167 egenthal,T &Bu    

(.حمايــة حقــوق اإلنســان: فــي ظــل التنظــيم الــدولي اإلقليمــي. القــاهرة: مطبعــة 8411( البرعــي، عــزت ســعد الســيد)4)
 . 11العاصمة،ص

 .18( بشير، الشافعي محمد، مرجع سابق، ص.5)
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حقوق  ي  حم  ت   وأن   ،حماية حقوق اإلنسان في كل البلدان األوربية التي صادقت عليها مل  تش   منها أن  

 .(1)عليها من يتواجد   كل  

م  "على د الديباجة ؤكّ ت   - ـز  ـ وأن  اتحـاد أوثـق بـين أعضـائه،  قيـقحمجلـس أوروبـا فـي ت ع   ه  أهداف ـ د  أح 

ــالعدالــة  أســاس   هــاألنّ  هــو حمايــة وتطــوير حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية فــي العــالم،  مل  والسِّ

ـــكلٍ  عتمــديوالتــي  ــاالحتــرام الم   ، وعلــىالــديمقراطي علــى النظــام يّ أساســ الحفــاظ عليهــا بشـ رو ت  ش 

نفس التراث في المثاليـة  تتقاسمنفس الروح، و  التي تستلهمــة وروبياألدول ال بينلحقوق اإلنسان 

 . (2)القانون" سيادةالحرية و والتقاليد السياسية واحترام 

 في المادة األولى هو "وجوب احترام حقوق اإلنسان"، "وأن   األوربية عليه االتفاقية ما تنّص  ل  أو   -

والحريـــــات الـــــواردة فـــــي  لحقوقاألطـــــراف المتعاقـــــدة لكـــــل شـــــخص يخضـــــع لواليتهـــــا بـــــا تـــــرف  تع  

  .(3)االتفاقية"

ـــ - فتحظـــر ، "حـــق اإلنســـان فـــي الحيـــاة"هـــو و عليـــه  تـــنّص  ل حـــق  أوّ فـــي االتفاقيـــة األوربيـــة  تهلّ تس 

بددانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع  قضائيِّ  إال تنفيذ ا لحكمٍ  ،إعدام أي إنسان االتفاقية

ـــيل  ل   8410 عـــام جـــاء البروتوكـــول الســـادسف "،هـــذه العقوبـــة الجـــرائم فـــي  عقوبـــة اإلعـــدام إالّ  ي  غ 

 ألغـى عقوبـة اإلعـدامو  ، 5115 ثم جاء البروتوكـول الثالـث عشـر عـام ،(4)المتعلقة وقت الحرب

 بهذه العقوبة وال تنفيذها فيه". إنسانٍ  ال يجوز الحكم على أيّ ف" وقت السلم والحرب

                                                           

،بيـروت: منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، 9األوروبـي لحمايـة حقـوق اإلنسـان. ط(.النظام 5189(الميداني، محمد أمين)1)
 .15ص
 .889،ص8(. الحماية الدولية لحقوق اإلنسان.ط8441(روالن، باتريس و تافيرنييه، بول، تعريب: جوجيت حداد)2)

 (المادة األولى من االتفاقية األوربية.3)

 .10(الميداني، محمد أمين، المرجع السابق، ص4)
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الحـق فـي ومنهـا  االتفاقيـة األوربيـة،ب لحقـةم   حقوقا أخرى 8415عام لتوكول األول و أضاف البر  -

 من الحقوق المتعلقة 8410 ع البروتوكول الرابع عاموس  وقد ة، ر  االنتخابات الح  التعليم و و  والتملّ 

والطـرد الجمـاعي  ،حظـر السـجن بسـبب الـديون، وحظـر طـرد المـواطنينعلى  نّص بالحريات،  ف

 .(1)ان اإلقامةعلى حرية التنقل، واختيار مك لمجانب، ونص  

ــــاالتفاقيــــة األوربيـــة علــــى الحـــق فــــي احتــــرام الحيـــاة الخاصــــة والعائليـــة وح   تـــنصو  - كن رمــــة المس 

جاء البروتوكول السـابع ليؤكـد علـى المسـاواة و الزواج،  في تأسيس األسرة، والحقّ و والمراسالت، 

قت الـزواج وبعـد هما الشرعيين و د العالقة مع أوالدويحدّ  ،بين الزوجين في الحقوق والمسؤوليات

 .(2)هخفس

هينــة حظــر التعــذيب أو المعاملــة الالإنســانية أو العقوبــة الم  علــى  األوربيــة االتفاقيــة تــنصكمــا و  -

علـى  ، كمـا تـنص"أو سـخرة   "جبـرا   منع اسـترقاق اإلنسـان أو تسـخيره ألدائـه عمـال  حق للكرامة، و 

الحريـة  فـي الحـقو ، لسـلميالجمعيـات، والحـق فـي االجتمـاع ا حرية االجتمـاع وتكـوين الحق في

الحــق فــي االنتصــاف و ال عقــاب إال بموجــب القــانون،  أن  و  ،عادلــةحاكمــة الحــق فــي م  و ، واألمــن

المتعلقــة بــالمجرمين مثــل  الحقــوقبعــض  8419 عــاملكمــا أضــاف البروتوكــول الســابع  الفعــال،

 .(3)اإلدانة الخاطئة عن الحق في االستئناف، وتحريم ازدواجية العقاب، والتعويض

                                                           

(، االتفاقيــة األوربيــة لحمايــة اإلنســان وحرياتــه 5181لمزيــد مــن المعلومــات أنظــر الــرابط التــالي: مجلــس أوروبــا) (1)
 األساسية والم عد لة بالبروتوكوالت اإلضافية، فرنسا، ستراسبورغ،: 

t/Documents/Convention_ARA.pdfhttp://www.echr.coe.in available  online)) 
(2)Smith, Rhona.the former reference .Pg.99. 

(، االتفاقيــة األوربيــة لحمايــة اإلنســان وحرياتــه األساســية والمعدلــة بــالبرتوكوالت اإلضــافية، 5181( مجلــس أوروبــا)3)
  فرنسا، ستراسبورغ،

   http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdfavailable   (online) 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
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وهــي: حريــة التفكيــر  ،(1)الحريــات الفكريــةو  االتفاقيــة علــى مجموعــة مــن الحقــوق تــنص، وأخيــرا   -

عالنـــه أو إقامـــة  وحريـــة ،حريـــة العقيـــدة الحـــق فـــيو  ،(2)والضـــمير وحريـــة التعبيـــر تغييـــر الـــدين وا 

أو فـي نطـاق  اجتمـاعي مـع اآلخـرين بصـفة علنيـةٍ  الشعائر الدينية سـواء بشـكل فـردي أو بشـكلٍ 

 .(3)خاص

 مجلس أوروبا في قيات أخرى لحماية حقوق اإلنساناتفا: الفرع الثالث

 (0620: الميثاق اًلجتماعي األوروبي )أوًل

ــ، 8418عــام أكتــوبر  81فــي اعتمــد مجلــس أوربــا الميثــاق االجتمــاعي األوربــي      ز وقــد دخــل حّي

، وصـادقت هذا الميثاق مجلس أوربا على أعضاءع جميع دول ، وق  8411عام فبراير  51النفاذ في 

 وقـد، تماعيـة واالقتصـاديةالحقـوق االج األوربـيجتمـاعي اال الميثاق ن  م  يض   ،(4)كل الدول عليه تقريبا  

: مـا التـالي التسـاؤل يثيـر   هـذا ، ولعـل  (5)في االتفاقية األوربيـة د  لم تر   التي في الحقوق ص  ق  النّ  أن ص ف  

ـــم   تماعيـــة واالقتصـــادية فـــي ميثـــاقٍ هـــو ســـبب اعتمـــاد مجلـــس أوروبـــا الحقـــوق االج  ه  تقل رغـــم إمكان ـــس 

 ؟لو الحقوق باالتفاقية األوروبيةت إلحاق

ـــر  ـــبعض تبري ـــرى ال ـــو  ي ـــىذل ـــا اعتمـــاد إل ـــه األمـــم  مجلـــس أورب ـــذي اعتمدت ذات األســـلوب ال

الجيلــين فـــي العهــدين الــدوليين لحقـــوق اإلنســان، أي العهــد الـــدولي  حقــوق حــدة فــي الفصــل بـــينالمتّ 
                                                           

فيمــا يتعلــق بحريــة التعبيــر فــي االتفاقيــة األوربيــة فيســتفيد مــن هــذه الحريــة األفــراد أو األشــخاص المعنــويين كــدور ( 1)
ذه الحريـة حريـة بـث المعلومـات واألفكـار، واإلعالنـات التجاريـة، وحريـة الصحافة ووسائل اإلعالم والنشـر، وتشـمل هـ

ذاعتهـا دون  الحصول على المعلومات كحق الصحافة في تلقي المعلومات، وحرية تلقي المعلومات واألفكار ونقلهـا وا 
لمزيـد مـن المعلومـات، التقيد بالحدود الجغرافية، كما ويشمل هذا الحق نشاطات أجهزة اإلذاعـة أو السـينما أو التلفـزة، 

 (.810أنظر كتاب النظام األوربي لحماية حقوق اإلنسان للدكتور محمد أمين الميداني. ص)

 .18عمان: دار الثقافة.ص 0(.الوجيز في حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.ط5188(صباريني، غازي)2)

(.حقوق اإلنسان: الوثائق العالمية 8411(بسيوني، محمود شريف و الدقاق، محمد سعيد و وزير، عبد العظيم )3)
 .005، بيروت: دار العلم للماليين،ص8واإلقليمية: المجلد األول. ط 

(4)Buergenthal, T.& Shelton, D.& Stewart, D, the former reference, Pg.223. 

(5)Smith, Rhona,the former reference.Pg.99. 
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قـد يعـود أو ، 8411عـام  المدنية والسياسـية والعهـد الـدولي للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـةللحقوق 

ي االجتمــــاعي واالقتصــــاد طــــورالت فــــي قدمــــةت  والم   الناميــــة الــــدول بــــين طبيعــــة االخــــتالفإلــــى  ذلــــو

الجيــــل األول أي الحقــــوق المدنيــــة  حقــــوق طبيعــــة ألن  ، األوربيــــة والمنظــــور الغربــــي فــــي دول القــــارة

علـــى مواردهـــا  والســـلطات العامـــة تحميهـــا مـــن أي اعتـــداء دون اعتمـــادٍ  ،ةالسياســـية التزاماتهـــا ســـلبيّ و 

مكانـات إواالجتماعيـة فتعتمـد علـى حقوق الجيـل الثـاني أي الحقـوق االقتصـادية  طبيعة ارة، أمّ توفّ الم  

طــورات االقتصـادية التــي والتّ  وفرةتـمواردهــا الم  ، ويعتمــد علـى ةيجابيـإهــا اتالتزام أي أنّ  الم تاحـة الـدول

 (1)وصلت إليها.

 أجـزاء تضـمنت   م إلـى ثالثـةّسـ، فقـد ق  Unusual Format يّ اعتيـادغيـر  الميثـاق بشـكلٍ  ز  تمي   

المجلـس األوروبـي  أعضـاء   د  أّكـ وقـد، علـى عـاتق الـدول تقع   ، والتزاماتٍ محددة   ا  ، وحقوقعامة   مبادئ  

حمايـــة ل يــق الوحـــدة الكبـــرى بــين أعضـــائهوروبــي هـــو تحقالمجلـــس األ هـــدف   فــي ديباجـــة الميثــاق أن  

 (2).شترو، وتسهيل تقدمها االقتصادي واالجتماعيل تراثها الم  مثّ وتحقيق األهداف والمبادئ التي ت  

حـق اإلنسـان فـي كسـب عيشـه مـن خـالل مهنـة يحصـل ل من الميثاق علـى األوّ  الجزء   ص  ن  

ـــجرين وأ  هـــاال الم  ّمـــحـــق الع  علـــى ، و حـــرّ  عليهـــا بشـــكلٍ  ـــس  التمتع بـــف اطـــر األ الـــدولواطني رهم مـــن م 

الحـق ، و عادلـة   ال فـي ظـروف عمـلٍ ّمـالع   بالحماية والمسـاعدة فـي إقلـيم أي دولـة طـرف أخـرى، وحـق  

 كبار  عادلة تكفي لمستوى الئق من المعيشة، وحقّ  ال في مكافأةٍ مّ في الكرامة أثناء العمل، وحق الع  

  

                                                           

 .14(عبد الغفار، مصطفى، مرجع سابق ص1)
)2(Smith, Rhona,the former reference. Pg.100 
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مــن أجــل  ودوليــةٍ  محليــةٍ  ة، وحريــة العمــال بااللتحــاق بمنظمــاتٍ الســن فــي الحمايــة االجتماعيــ

ال فـــي المشـــروعات ضـــد ّمـــممثلـــي الع   حمايـــة وحـــقّ  (1)،واالجتماعيـــة   حهم االقتصـــادية  حمايـــة مصـــال  

ــ  فــي الحمايــة ضــدّ  والحــقّ  ،جمــاعيّ  االتفاقــات بشــكلٍ  د  ق ــمــال فــي ع  حــق الع  بهــم، و  ر  القــوانين التــي تض 

ــــر والحرمــــان االج ــــة تمــــاعي، وحــــقّ الفق ــــة الطبيــــة واالجتماعي الســــكن وحــــق الضــــمان  وحــــقّ  ،اإلعان

فــــي الحمايــــة االجتماعيــــة والقانونيــــة  واالنتفــــاع بخــــدمات اإلعانــــة االجتماعيــــة، والحــــقّ  ،االجتمــــاعي

األطفـال  األشخاص المعاقين في االسـتقالل واالنـدماج االجتمـاعي، وحـقّ  واالقتصادية لمسرة، وحقّ 

 ومعاملــةٍ  فــرصٍ ال فــي ّمــبالحمايــة االجتماعيــة والقانونيــة واالقتصــادية، وحــق الع   التمتــع فــي والشــباب

والحـق فــي حمايــة مطالــب العمــال  ،تمييــز بســبب الجــنسالتوظيــف والعمـل دون  فــي مســائل متسـاويةٍ 

 .(2)في حالة إفالس صاحب العمل

لحق فـي ظـروف في العمل، وا : الحقّ التالية وهي حقوقالميثاق ال الجزء الثاني من حيوضّ و 

آمنـة  فـي ظـروف عمـلٍ  هم في الحماية والمسـاعدة، والحـقّ ر  س  هاجرين وأ  ال الم  مّ الع   ، وحقّ عادلةٍ  عملٍ 

ــــة وصــــحية ــــة ، وحــــق الحمايــــة االجتماوحــــق الشــــباب فــــي الحماي ــــة، والحــــق فــــي المســــاعدة الطبي عي

جــزء الثالــث فــنص أمــا ال ،مــاتظّ ن  والحــق فــي تكــوين م  الحــق فــي الضــمان االجتمــاعي،  االجتماعيــة،و 

ــــدول األطــــراف ــــ علــــى التزامــــات ال ــــواردة فــــي  دابير التــــي ينبغــــي أن تتخــــذهاأي الت ــــذ الحقــــوق ال لتنفي

                                                           

(  لمزيد من االّطالع على نصوص الميثاق االجتماعي األوربي والبروتوكوالت الم عدِّلة، أنظر هذا الرابط: مجلس 1)
   :available (online) :(.الميثاق االجتماعي األوربي، ستراسبورغ5181أوروبا)

 texts-charter/charter-social-european-http://www.coe.int/en/web/turin  
، وأنظـر لمزيـد مـن االطـالع علـى 811-894(علوان، محمد يوسف والموسى، محمد خليـل، المرجـع السـابق، ص 2)

(.الميثــاق االجتمــاعي األوربــي، 5181الت المعّدلــة: مجلــس أوروبــا)نصــوص الميثــاق االجتمــاعي األوربــي والبروتوكــو 
 ستراسبورغ:

 texts-charter/charter-social-european-http://www.coe.int/en/web/turin available 
online)) 

http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/charter-texts
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/charter-texts
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فعلـــى الـــدول أن تتعهـــد بـــأن تلتــزم بســـتة مـــواد علـــى األقـــل مــن  تســـعة مـــواد نـــّص عليهـــا  ،(1)الميثــاق

  (2)الميثاق في الجزء الثاني.

 يرصـد بدنشاء نظام تقـارير جديـد 5119ام ع أكتوبر 08قامت لجنة وزراء مجلس أوربا في 

ل الميثـاق بموجـب بروتوكـولي ن وقـد تـم تعـدي الميثـاق، فـي بها تعهدت التي بالحقوق الدول التزام مدى

ـــي   وبموجـــب هـــذا التعـــديل ،8441وعـــام  8441إضـــافّيي ن فـــي عـــام   والميثـــاق 8418عـــام  ميثـــاق مقس 

 أربعـة كـل جـزء كـلمـا يتعلـق بفي سـنويا   اتقريـر   متقـدّ  أن   األطراف الدول وعلى أجزاء أربعة إلى المعدل

 تتكون والتي (ECSR) االجتماعية الحقوق لجنة قبل من الدول تقدمها التي التقارير   صفح  وت  ، أعوام

 مـدى بتقيـيم اللجنـة تقـومو  ،مجلـس أوربـا وزراء لجنـة يـتم انتخـابهم عـن طريـق اخبير   عشرة خمسة من

 اللجنـة اتقـرار  تجـاه موقـف أي الدولـة تتخـذ لـم واذا السنوية، التقارير في به تعهدت لما الدول احترام

تقــديم  يحــق للجماعــاتكمــا  ،القــانوني موقفهــا لتغييــر الدولــة تلــو إلــى بالتوصــية الــوزراء لجنــة تقــوم

 العمـــل أربـــاب غيـــر الحكوميـــة كمنظمـــات المنظمـــات للجنـــة األوربيـــة االجتماعيـــة، ومنهـــا الشـــكاوى

قد و  ،األطفال عمالة بشأن البرتغال ضد للجنة 8441عام  شكوى طلبأول  كان .اليةمالع   والنقابات

 انتهــاو قــرار إلــى 8444 عــام فوصــلت فــي إقلــيم البرتغــال ميــدانيا   اللجنــة االجتماعيــة األوربيــة حققــت

 (3).الحقوق الواردة في الميثاق البرتغال

  

                                                           

)1(Smith, Rhona, the former reference .Pg.100 

والحــق فــي التفــاوض الجمــاعي،  الحقــوق التــي تختارهــا الــدول هــي : الحــق فــي المســاعدة االجتماعيــة والطبيــة، )2)
والحق النقابي، والضـمان االجتمـاعي، وحـق العمـال المهـاجرين وأسـرهم، وحـق العائلـة فـي الحمايـة  والحق في العمل،

ة واالقتصادية، والحق في المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف، أنظـر: علـوان، محمـد يوسـف و االجتماعية والقانوني
  818الموسى، محمد خليل المرجع السابق ، ص

(3) Buergenthal, T.& Shelton, D.& Stewart, D, the former reference, Pg.214-216 
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 : اًلتفاقية األوربية لمنع التعذيباثانيا 

وروبــا االتفاقيــة األوربيــة لمنــع التعــذيب أو المعاملــة أو العقوبــة الالإنســانية أو أمجلــس  أنشــأ 

اعتمــدت و صــادقت علــى هــذه االتفاقيــة كــل دول أعضــاء مجلــس أوروبــا،  وقــد ،8419عــام  هينــةالم  

المحكمة األوربية في هذه االتفاقية معنى التعذيب الذي اعتمدتـه األمـم المتحـدة فـي اتفاقيـة مناهضـة 

 .(1)هينةب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الم  التعذي

مـــوا مـــن حريـــاتهم مـــن خـــالل ر  تهـــدف هـــذه االتفاقيـــة إلـــى تعزيـــز حمايـــة األشـــخاص الـــذين ح  

لجنــة تعمــل علـى حمايــة األشــخاص المســلوبة  ت علــى إنشـاءنّصــ فقــد، والوقايـةتأسـيس آليــة للحمايــة 

 تلتــزم   وعلــى الــدول األطــراف أن  ، هينــةالم  والمعاملــة أو العقوبــة الالإنســانية أو حريــاتهم مــن التعــذيب 

نو ، الدولـة المخالفــة تقـوم اللجنـة بــدبالغف بــذلو دولــة مـا فـي حالــة عـدم التـزامو  ،اللجنــة بالتعـاون مـع  ا 

، عهاأمام الدول جمي هاتنشر  أو تقارير اللجنة بعمل توصياتفتقوم ، زيارة اللجنةطلب  ةالدول ترفض

بهـذه الطريقـة،  ا  تقريـر  19تم نشـر  ، وقدفي التوصيات اللجنة لتعليقات تستجيب   أن   ى هذه الدولةوعل

ــــارة  115قامــــت اللجنــــة بعمــــلو  8151حتــــى عــــام  ــــارة  44زيــــارة دوريــــة و 818منهــــا ميدانيــــة  زي زي

 .(2)مخصصة

  

                                                           

الـــذي ورد فـــي المـــادة األولـــى فـــي اتفاقيـــة مناهضـــة (اعتمـــدت المحكمـــة األوربيـــة لحقـــوق اإلنســـان معنـــى التعـــذيب 1)
التعـــذيب لممـــم المتحـــدة وهـــو: "أي عمـــل ينـــتج عنـــه ألـــم أو عـــذاب شـــديد، جســـديا  كـــان أم عقليـــا ، يـــتم بالعمـــد بقصـــد 
الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه 

ـــو بت ـــه، وذل ـــل أي موظـــف رســـمي أو أي شـــخص يتصـــرف بصـــفته بارتكاب خويفـــه أو إرغامـــه ، أو بتحريضـــه مـــن قب
اتفاقية مناهضة  (.5181الرسمية" ، لمزيد من المعلومات أنظر الموقع التالي لممم المتحدة  : مكتب األمم المتحدة)

 نيــــــــــــف،التعــــــــــــذيب وغيــــــــــــره مــــــــــــن ضــــــــــــروب المعاملــــــــــــة أو العقوبــــــــــــة القاســــــــــــية أو الالإنســــــــــــانية أو المهينــــــــــــة، ج
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx online) available:) 

)2(Buergenthal, T.& Shelton, D.& Stewart, D, the former reference, Pg.223 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
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 (0660: الميثاق األوروبي للغات األقلية واللغات اإلقليمية )اثالثا 

الحـق  ويـنص علـى الميثـاق االجتمـاعي األوربـي مـن حيـث الشـكل، تشابه هذا الميثـاق مـعي 

مـن ضـي، واسـتعمالها فـي وسـائل اإلعـالم جـراءات التقاإحـاكم وفـي في استعمال لغـة األقليـة أمـام الم

علــى وجــوب احتــرام التعدديــة اللغويــة فــي األنشــطة  لعامــة فــي الدولــة، كمــا يــنصجانــب الســلطات ا

 .(1)ي الحياة الثقافية العامة واألنشطة االقتصادية واالجتماعيةالثقافة وف

 (0664)  ة بشأن حقوق اإلنسان والطب الحيوياتفاقي :ارابعا 

اتفاقية تتعلق بحمايـة اإلنسـان فـي مجـال الطـب  في إنشاء ينجح   اع مجلس أوروبا أن  استط 

استنســـال الكـــائن بتعلـــق الم   ضـــافيالبروتوكـــول اإل 8441التفاقيـــة عـــام أضـــيف إلـــى هـــذه او ، الحيـــوي

وفـي ذات الوقـت تــنظم  ،الطـب الحيــوي اتتطـور االسـتفادة مــن البشـري، وتهـدف االتفاقيـة إلــى تعزيـز 

قد يؤثر على كرامة اإلنسان، وتنظم االتفاقية المسائل المتعلقة بصحة المريض  تطور تكنولوجيأي 

حياته الخاصة  علىوالحفاظ  ته صحيا  وما يتعلق بموافقة المريض في رعاي وحماية الجين اإلنساني،

 ،(2)حظــرت االتفاقيــة أي تمييــز يتعلــق بــالموروث الجينــي لإلنســانقــد ، و والمعلومــات التــي تتعلــق بــه

إلى حظر تكوين أي كائن بشري يتطابق مـع كـائن بشـري  8441 ويهدف البروتوكول اإلضافي عام

 .(3) أو ميتا   أكان حيا   آخر سواء  

 (0665إلطارية لحماية األقليات القومية)اًلتفاقية ا: اخامسا 

، األوروبيــةالقــارة  فــي حمايــة األقليــات القوميــةل تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى وضــع نظــام خــاص  

اآلثـار التـي نشـأت عقـب انهيـار  نتيجـةمجلس أوروبا  أعضاء من قبل فعلٍ  جاءت هذه االتفاقية كردِّ 

                                                           

 .815ى، المرجع السابق، ص(علوان، محمد والموس1)
)2(Smith, Rhona, the former reference, Pg.101 

  ((available online (. البحوث الطبية الحيوية.  فرنسا، ستراسبورغ:5181( أنظر: مجلس أوروبا)3)
research-b/bioethics/biomedicalhttp://www.coe.int/en/we 

http://www.coe.int/en/web/bioethics/biomedical-research
http://www.coe.int/en/web/bioethics/biomedical-research
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، الســـابق عســـكر الشـــرقيّ فـــي دول الم   لديمقراطيـــةا لترســـيال وذلـــو االتحـــاد الســـوفييتي الســـابق وزوالـــه،

ة الثقافيـــة والحفـــاظ عليهـــا، المســـاواة أمـــام القـــانون، وحمايـــة الهوّيـــفـــي  الحـــق علـــى االتفاقيـــة تونّصـــ

ــ ،والحريــة الدينيــة، واســتخدام لغــة األقليــة الت مــع األقليــات األخــرى والحــق فــي إنشــاء عالقــات وص 

 .(1)شابهة عبر الحدودالم  

 (0662األوربية بشأن ممارسة األطفال)تفاقية : اًل اادسا س

تهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى مواصــلة تعزيــز تطبيــق الحقــوق الــواردة فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

ركز هذه تدعو إلى تطبيق هذه الحقوق، وت   التيالرابعة المادة  وخاصة (2)،8414لحقوق الطفل لعام 

ومتابعــة إعــالم الطفــل فــي حالــة  ر،صــنع القــرا فــي حقــهك ،االتفاقيــة علــى الحقــوق المتعلقــة بالطفــل

تـم إنشـاء لجنـة قـد و  ،لهـا مسـتوى إدراكـهسـمح عمـره و  إذا تسـاؤالتهاالسـتجابة لاإلجـراءات القضـائية، و 

شرف على تطبيق هـذه المعاهـدة وتقـوم بتقـديم المشـورة والمسـاعدة للـدول التـي تسـعى لتعزيـز حقـوق ت  

 .   (3)الطفل وتطبيقها

 لثالمطلب الثا

 اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان في منظمة الدول األميركية

تأســيس منظمــة الــدول األميركيــة فــي  دراســة حيــث ســيتمّ  قســم هــذا المطلــب إلــى أربعــة فــروعٍ ي  

عـالن األميركـي لحقـوق األميركيـة فـي الفـرع الثـاني، واإل الفرع األول، وسنتناول ميثاق منظمـة الـدول

                                                           

 .815( علوان، محمد والموسى، المرجع السابق ص1)
مليون طفل في أوربا ضمن نطاق الحماية اإلقليمية لمجلس أوروبا،)لمزيد من المعلومات أنظـر  811( يقع حوالي 2)

 (. حقوق األطفال، ستراسبورغ، فرنسا:5181الموقع التالي: مجلس أوربا)
http://www.coe.int/en/web/children/ :available online)) 

(3)Smith, Rhona, the former reference, Pg.101. 

http://www.coe.int/en/web/children/
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ا فــي الفــرع الرابــع ســيتم تنــاول االتفاقيــة األميركيــة لحقــوق لفــرع الثالــث، وأخيــر  اإلنســان وواجباتــه فــي ا

 اإلنسان. 

 الفرع األول: تأسيس منظمة الدول األميركية

ان حــروب االســتقالل التــي إّبــ ل األميركيــة فــي القــرن الثــامن عشــرظهــرت فكــرة اتحــاد الــدو 

سـتعمرة مـن قبـل يركا الشمالية والجنوبيـة م  كانت أمعندما وذلو  ،خاضتها الواليات المتحدة األميركية

أعلـــن الـــرئيس األميركـــي )جـــيمس  8150فـــي عـــام و  ،(نجليـــزســـبانيا والبرتغـــال واإلإ)الـــدول األوربيـــة 

عـام  قـد مـؤتمر بنمامونرو( في تصريح مونرو "وحدة استقالل أميركا ورفض التدخل في شؤونها"، وع  

دت بــرى لجمــع شــمل الــدول األميركيــة، وتعــدّ الك   رئــيس كولومبيــابــدعوة مــن ســيمون بوليفــار و  8151

 8491مـؤتمر بوجوتـا عـام حتـى انعقـاد مـة، نظّ ميركيـة فـي صـورة اتحاديـة م  محاوالت جمع الـدول األ

 تضــم، (1)دولــة فتقــرر إنشــاء منظمــة إقليميــة وهــي منظمــة الــدول األميركيــةإحــدى وعشــرين مــن قبــل 

ـــدول األم منظمـــة   ـــة   خمســـا  وثالثـــين   كيـــةر يال  القـــارات األمريكيـــة الشـــمالية والوســـطى تشـــمل دول ،دول

تعزيـز التعـاون الـدولي اسـتقالل الـدول األعضـاء، و احتـرام سـيادة و  وتهدف المنظمة إلى، (2)والجنوبية

تحـريم الحـروب واحتـرام حقـوق اإلنسـان والقـيم الثقافيـة المنازعات بين الدول األميركيـة و  فّض بينها، و 

 .(3)والحرية والسالم

، وهـي الرئيسـية صـكوواإلنسـان علـى مجموعـة مـن الالنظام األمريكـي لحمايـة حقـوق يعتمد 

واإلعالن األمريكي  ،تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، واال8491ميثاق منظمة الدول األمريكية لعام 

                                                           

 . 911(علي، محمد اسماعيل، مرجع سابق، ص1)

مركـز المعلومـات والتأهيـل لحقـوق  (. دراسات في الحماية اإلقليميـة لحقـوق اإلنسـان.5185(الميداني، محمد أمين)2)
 .94، ص5اإلنسان: ط

 .911، صسابق مرجع(.8415علي، محمد اسماعيل)(3)
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كمــا يضــاف إلــى هــذه الصــكوو اتفاقيــات أخــرى أنشــأتها منظمــة الــدول  (1)لحقــوق اإلنســان وواجباتــه،

  ية وهي:األميرك

 (2)(.8411)والمعاقبةعليه التعذيب لمنع األميركية الدول اتفاقية -

 (3).(8449)لمشخاص القسري االختفاء شأن في األميركية الدول اتفاقية -

 (.8441)عليه والمعاقبة النساء ضد العنف واستئصال بمنع يتعلق فيما األميركية الدول اتفاقية -

 (4) .(8444)المعاقين ضد التمييز أشكال كافة على للقضاء األميركية الدول اتفاقية -

 0671ميثاق منظمة الدول األميركية لعام : الفرع الثاني

 بـأن   ديباجته في القسم األول منه، فقد نص   منظمة الدول األميركية في ن الميثاق مقاصدبي  

وال بـّد "هتشخصـيّ  لتنميـة م ناسـبة حرية وبيئة  لل ا  م لإلنسان أرضقدّ ت   ة التاريخية األمريكية هي أن  هم  الم  "

  .(5)"بين الشعوب األمريكية قرار والسالم والتنميةلتحقيق االست الديمقراطيةالمساواة أمام القانون و  من

، والـــدفاع عـــن وتعزيـــز التضـــامن بينهـــا بـــين الـــدول األعضـــاء التعـــاونعلـــى  وأكـــد الميثـــاق  

المنصــوص  المبــادئ زاماتهــا اإلقليميــة فــي إطــارالوفــاء بالتو ، ســيادتها وســالمة أراضــيها، واســتقاللها

تحقيــــق و  ،األميركيــــة تعزيــــز الســــالم واألمــــن فــــي القــــارةو لتحقيــــق  ميثــــاق األمــــم المتحــــدة، فــــي عليهــــا

األعضــاء، والعمــل علــى التســوية الســلمية للمنازعــات التــي قــد تنشــأ بــين الــدول الديمقراطيــة وضــمان 

المشاكل السياسية والقانونية واالقتصـادية  حلّ والسعي ل  تقديم المساعدة في حال العدوان على دولها، 

 ،والثقافيــة االقتصــادية واالجتماعيــة أفرادهــا حقــوقشــؤون فــي التعــاون  تعزيــزو بينهــا، التــي قــد تنشــأ 

                                                           

 .94(الميداني، محمد أمين، نفس المرجع ص1)
(2)Buegenthal,T.& Shelton,D.& Stewart,D.the former reference.Pg 321. 

 .581( علوان، محمد،والموسى ،المرجع السابق،ص 3)
(4)Buegenthal,T.& Shelton,D.& Stewart,D.the same reference.Pg 323. 

 (ديباجة منظمة ميثاق الدول األميركية.5)
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علــى الــدول أن ساســية كمبــدأ، بــل األ نســاناإل بالمنــاداة بحقــوق وأنــه "ال ي كتفــىوالقضــاء علــى الفقــر، 

 .(1)أو الدين أو الجنس أو الجنسية" دون تمييز بسبب العرقب تلتزم بهذه الحقوق وذلو

المــؤتمرات تقــوم علــى المنظمــة والتــي  بــين القســم الثــاني مــن الميثــاق الهيئــات العاملــة فــيوي  

 لس فرعيـة.ااألمريكية، واجتماعات وزراء خارجيـة الـدول األمريكيـة، والمجلـس الـذي يتبعـه ثـالث مجـ

ثـــاق األحكـــام الختاميـــة، وعالقـــة هـــذا الميثـــاق بميثـــاق األمـــم المتحـــدة،  ج الميدر  وفـــي القســـم الثالـــث ي ـــ

 .(2)واجراءات التصديق على الميثاق

 اإلعالن األميركي لحقوق اإلنسان وواجباته: الفرع الثالث

بموجـب  لمنظمـة الـدول األميركيـة، د هذا اإلعالن في بوجوتا مـن قبـل الجمعيـة العامـةم  اعت   

ن العـالمي بـاإلعالTechnically  فنيـا   يـرتبط اإلعـالن األميركـي، و 8491عام المؤتمر الدولي التاسع 

ــــوق اإلنســــان الــــذي اعتمــــده   وحقوقــــا   اقتصــــادية   حقوقــــا   نا  تضــــمّ ماثلــــه م  ي   األمــــم المتحــــدة، حيــــثلحق

 .(3)اجتماعية

 ن أسـرةيالحـق فـي تكـو نص اإلعالن في القسم األول منه على مجموعة مـن الحقـوق وهـي: 

، المســـكنرمـــة ، وح  الحـــق فـــي االســـتقرار والتنقـــل، و هـــات واألطفـــالاألمالحـــق فـــي حمايـــة ، و وحمايتهـــا

 والمكافـأة ،الحـق فـي العمـلو  ،التعلـيمو والحق في الرفاهيـة  ،الحفاظ على الصحةو  ،رمة المراسالتح  و 

، الحق في محاكمة عادلةو  ،الحق في االعتراف بالشخصية القانونية، و الضمان االجتماعيو  ،العادلة

 ،حــق الملكيــة الخاصــةكانـت طبيعتــه، و  أيــا   التجمــع وحــق التصــويت والحــق فـي ،الحـق فــي الجنســيةو 

                                                           

 (المادة األولى والثانية والثالثة من ميثاق منظمة الدول األميركية.1)

 5رابــع، ط( الوســيط فــي القــانون الــدولي العــام: المنظمــات الدوليــة، الكتــاب ال5115(خضــير، عبــد الكــريم علــوان)2)
 .  588،585عمان: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،ص

(3)Donnelly .j,the former reference. Pg. 96. 
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حتـــى تثبـــت إدانتـــه،  بـــريءأي مـــتهم  ، وأن  والحمايـــة مـــن االعتقـــال التعســـفي جـــوء للقضـــاء،الل  الحـــق و 

 .(1)الحق في اللجوء السياسيو 

تجــــاه المجتمــــع  الواجبــــات :وهــــي الواجبــــات مجموعــــة مــــن علــــى الفصــــل الثــــانيوقــــد نــــص 

واجــب و ، طاعــة القــانونو  ،واجــب التصــويتو  ،واجــب تلقــي التعلــيمو الواجبــات تجــاه األبنــاء واآلبــاء، و 

واجـــب دفـــع و  ،الواجبـــات التـــي تتعلـــق بالســـالم االجتمـــاعي والصـــالح العـــامو  ،خدمـــة المجتمـــع واألمـــة

 .(2)واجب العملو  ،الضرائب

 :ق اإلنسان وواجباتهلحقو  الخالف الفقهي حول قيمة اإلعالن األميركي -

عتبـر اتفاقيـة ه ال ي  أن ـ من الفقـة نشأت خالفات فقهية حول القيمة القانونية لإلعالن، فرأى جانب

لذلو ، ا عن أهداف ترغب الدول في تحقيقهاجاء تعبير  ة، وقد أدبيّ  بأنها قيمته تكمن إنما مةلز  دولية م  

ء خارجيـة الـدول األعضـاء فـي منظمـة الـدول فـي مـؤتمر وزرا غير ملزمٍ  قرارٍ بعالن صدور اإل  كان

وضــع نظــام للرقابــة علــى  أنّ رأت  األطــراف فــي المنظمــة الــدول ربمــا يعــود ذلــو ألنّ و  ،(3)األميركيــة

اإلعـالن األميركـي  ا الجانـب الثـاني فيـرى بـأنّ وأّمـ ،بكـرا  الواردة في اإلعـالن كـان م  تطبيق النصوص 

ي وردت فـــي اإلعـــالن ق المبـــادئ التـــطّبـــاللجنـــة األميركيـــة ت   ألنّ علـــى الـــدول األطـــراف  لزمـــا  عتبـــر م  ي  

ال  هــو "جــزءٌ  األميركــي اإلعــالن أشــارت بــأن األميركيــة ةاالتفاقيــ وتشــير لــه فــي قراراتهــا، وكــذلو ألنّ 

  .(4)هاأ" منيتجزّ 

  

                                                           

 (مواد القسم األول من اإلعالن األميركي لحقوق اإلنسان وواجباته.1)
 (مواد القسم الثاني من اإلعالن األميركي لحقوق اإلنسان وواجباته.2)

(.حقوق اإلنسان: دراسـات حـول الوثـائق 8414يوني، محمود شريف والدقاق محمد السعيد و وزير عبد العظيم)(بس3)
 . 099العالمية واالقليمية: المجلد الثاني، بيروت: دار العلم للماليين،ص

 980( البرعي.عزت سعد السيد، المرجع السابق، ص.4)
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 : اًلتفاقية األميركية لحقوق اإلنسانالفرع الرابع

ـــه والـــذي  ،8414عـــام  األميركيـــة اتحكومـــفـــي مـــؤتمر ال األميركيـــة االتفاقيـــة برمـــتأ    عقدت

االتفاقيـة بـأن حقـوق  توضـح ديباجـة. (1)في سان خوسيه عاصمة كوسـتاريكامنظمة الدول األميركية 

 .(2)في دولة معينة وليس لكونه مواطنا   كونه إنسانا   له منحاإلنسان ت  

ـــــ - لشخصـــــية والعدالـــــة مـــــن الحريـــــة ا نظامـــــا   أن  تعـــــزز" ديباجـــــة االتفاقيـــــة األمريكيـــــة علـــــى ت  د  أك 

 وفــي األميركيــة، القــارة فــي علــى احتــرام حقــوق اإلنســان األساســية علــى أن  ي بنــى ،االجتماعيــة

ــت   أنأ كــّدت  علــى  كمــا الديمقراطيــة، المؤسســات نطــاق هــا ميثــاق منظمــة أقر   التــيالمبــادئ  قطّب

 (3).اإلنسان وواجباته يكي لحقوقالدول األمريكية، واإلعالن األمر 

تفاقيــة األميركيــة أن كلمــة )شــخص( أو )إنســان( ي قصــد بهــا كــل كــائن بشــرى، وتــنص عرفــت اال -

وذلـو  االتفاقيـة، حقـوق والحريـات التـي تقرهـا"تتعهـد الـدول األطـراف بـاحترام ال على أن  االتفاقية 

ــــدول األطــــراف باتخــــاذ  علــــى أنو ، الختصاصــــها دون تمييــــز" لكــــل شــــخص يخضــــع "تتعهــــد ال

ألنظمتهـا الدســتورية ونصــوص  يرهـا مــن االجــراءات الضـرورية، وفقــا  االجـراءات التشــريعية أو غ

 .(4)لضمان فاعلية الحقوق والحريات" االتفاقية،

الحــق فــي الحــق فــي الحيــاة، و  ، وهــي "ت االتفاقيــة علــى مجموعــة مــن الحقــوق والحريــاتنّصــ  -

ق في الحريـة الحق في محاكمة عادلة، والحوالحق في المعاملة اإلنسانية، و  الشخصية القانونية

وجنسـية، وحـق المشـاركة فـي الحكـم، والمسـاواة  الشخصية، وحق اإلنسان في أن يكون له اسـما  

وتحـريم والمسـكن،  وحريـة االجتمـاع ،في حماية القانون، وحرية الضمير والدين والفكـر والتعبيـر

                                                           

 .9184( دخلت االتفاقية األميركية حيز النفاذ عام 1)

     811( علوان، عبدالكريم، مرجع سابق ص2)

 ( ديباجة االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان.3)

 ( المادة األولى، والمادة الثانية من االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان.4)
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الحـق و عيـة تحـريم القـوانين الرج، و والعبوديـة والحـق فـي الحريـة الشخصـية التعـذيب وتحـريم الـّرق

ــع فــي حــقلوا فــي التعــويض حــق و  ،الجنســية فــي حــقوال ،حقــوق الطفــلو  حقــوق األســرةو  ،التجم 

 .(1)حق الحماية القضائيةو  ،حق الحماية المتساوية، و حرية التنق ل واإلقامةو  لكيةالم  

وربيــة، تفاقيـة األمـع الحقـوق الــواردة فـي اال تقريبــا   تتماثـل الحقـوق الـواردة فــي االتفاقيـة األميركيـة -

 االقتصــــادية بــــالحقوق تتعلــــق واحــــدة مــــادة عــــدا مــــا(2)حقوقــــا مدنيــــة وسياســــية أي أنهــــا تتضــــمن

 (3).والثقافية واالجتماعية

لم تنص االتفاقية األميركية على حق الشعوب في تقرير المصير، والحقوق الخاصة باألقليات،  -

ات مختلفـــة فـــي القــــرن رغـــم أهميـــة هـــذه المســــألة فـــي دول أمريكـــا الالتينيــــة التـــي شـــهدت هجــــر 

 ا  وفقـاألميركيـة مع ذلـو يـرى جانـب مـن الفقـه أنـه يمكـن ضـمانها بمقتضـى االتفاقيـة و الماضي، 

 . (4)يز"يت على "عدم التمالتي نص   59لمادة األولى والمادة ل

ـ يسـمح هـذا البنـد للـدول األطـراف فـي االتفاقيـة "أن  و نصت االتفاقية على البند الفيدرالي،  - ر تقص 

وقـد  (5)ها على األحكام التي تـدخل موضـوعاتها ضـمن صـالحياتها التشـريعية والقضـائية"،التزام

                                                           

 .011-091( بسيوني، محمود شريف و الدقاق، محمد السعيد ووزير، عبد العظيم، المرجع السابق، ص1)

 .518علوان، محمد والموسى، المرجع السابق، ص(2)
هــي المــادة الوحيــدة المتعلقــة بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، وعنوانهــا التنميــة التدريجيــة  51المــادة  (3)

 وتنص على أن: " تتعهد الدول األطراف أن تتخذ داخليا  ومن خالل التعاون الدولي كل اإلجـراءات الالزمـة وال سـيما
االقتصــادية والتقنيــة منهــا، بقصــد التوصــل عــن طريــق التشــريع أو غيــره مــن الوســائل المالئمــة إلــى التحقيــق الكامــل 
للحقوق المتضمنة فـي المعـايير االقتصـادية واالجتماعيـة والتربويـة والعلميـة والثقافيـة المبينـة فـي ميثـاق منظمـة الـدول 

(.االتفاقيـة األميركيـة 5110من المعلومـات أنظـر: جامعـة مانيسـوتا)األمريكية المعدل ببروتوكول بوينس إيرس، لمزيد 
 http://www1.umn.edu/ humanrts/ arab/ am2.html available  onlineلحقوق اإلنسان: 

الناس جميعا  سواء أمام القانون، ولهم جميعا  الحق في الحماية المتسـاوية أمـام القـانون  على أن: 59(تنص المادة 4)
، المصدر الثاني : االتفاقية األميركية 181، المصدراألول: البرعي، عزت سعد السيد، المرجع السابق.صدون تمييز

 وعنوانها حق الحماية المتساوية. 59لحقوق اإلنسان المادة 
 ، أنظر:على االتفاقية األميركية الواليات المتحدة األميركية (  لم تصادق5)

 Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, the former reference .P.g:436.               
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قــت مشــاركتها فــي االتفاقيــة أضــيف هــذا البنــد بضــغط مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة ألنهــا عل  

  .(1)على وجوده

عام ذي قد دخل حيز النفاذ وال 8411 عام San Salvador تم إضافة البروتوكول سان سلفادور -

شـــمل مجموعـــة مـــن الحقـــوق االقتصـــادية واالجتماعيـــة، كـــالحق فـــي العمـــل، والبيئـــة وي ،8444

 الصحية، وحماية العائلة، والحق في الغذاء، والتعليم.

اإلعــدام لــه  ألن" ،8444لعــام  وقــت الســلم تمــت إضــافة البروتوكــول الــذي يلغــي عقوبــة اإلعــدام -

فـي أقـاليم  نهائيـا   ميركية أن تلغي عقوبـة اإلعـداموتميل منظمة الدول األ"، عواقب ال رجعة فيها

 حــرب وفقــا  وقــت الســلم وال دلغائــه عقوبــة اإلعــدامبمــع قيــام مجلــس أوربــا  تمــاثال   الــدول األطــراف،

 .(2)البروتوكول الثالث عشر

 أن   ي الحظ، اإلنسان حقوقل أي األوربية واألميركية بمقارنة ما تحوي كلتا االتفاقيتان، أخيرا  و 

فــالحق فــي مــن الحقــوق التــي وردت فــي االتفاقيــة األوربيــة،  جــاءت أكثــر اتســاعا   األميركــةفاقيــة االت

االعتراف بالشخصية القانونية وحق الطفـل فـي الحمايـة، والحـق فـي حمايـة الشـرف والكرامـة، والحـق 

 حق الرد لكل من تأذى بفعل أقوال أو أفكـار غيـر صـحيحة جارحـةو سم، والحق في الجنسية، االفي 

فــي االتفاقيــة األوربيــة، ويمكــن تفســير  د  تنشـرها أي وســيلة اتصــال ينظمهــا القــانون، هــي حقــوق لـم تــر  

واضعي االتفاقية األوربية كانوا أكثر واقعية من نظرائهم األميركيين، حول ردود فعل الدول  ذلو ألن  

ج إلـى حمايـة تحتـا بيعتهـابط األطراف تجاه االلتزامـات التـي تتعهـد بهـا، أو ألن دول أمريكـا الالتينيـة

   (3).دولية متعددة الحقوق

                                                           

 .511(علوان، محمد والموسى ،المرجع السابق ص1)
)2(Smith, Rhona, the former reference, Pg.122. 

  

 181(  البرعي، عزت سعد السيد. المرجع السابق.ص3)
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 الفصل الثالث

 باو تطور آليات حماية حقوق اإلنسان في نظام مجلس أور 

سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين حيث سيتم تناول أجهزة حماية حقوق اإلنسان في نظام 

اإلنسان وحرياته مجلس أوروبا في المبحث األول، وسيعالج المبحث الثاني آليات حماية حقوق 

 األساسية في مجلس أوروبا.

 المبحث األول

 أجهزة حماية حقوق اإلنسان في نظام مجلس أوروبا

مجلـس أوروبـا فـي المطلـب األول، فـي بحث بدراسـة دور األجهـزة الرئيسـة سنقوم في هذا الم

 وفي المطلب الثاني سنتناول بالدراسة المفوض األوربي لحقوق اإلنسان.

 المطلب األول

 باو مجلس أور في دور األجهزة الرئيسة 

با في هذا المطلب، وذلو من و مجلس أور في دور األجهزة الرئيسة سنعرض بالدراسة إلى 

با في الفرع األول، والجمعية البرلمانية أو و لمجلس أور  العام خالل دراسة األمانة العامة واألمين

 با. و جنة وزراء مجلس أور االستشارية في الفرع الثاني، وأخيرا في الفرع الثالث ل

 الفرع األول: األمانة العامة واألمين العام لمجلس أوروبا

، وتقــوم وعــدد مــن المــوظفين الالزمــين ســاعدواألمــين الم األمانــة العامــة مــن األمــين العــام تتكــون    

لجنـة بتعيين األمين العـام واألمـين المسـاعد بنـاء علـى توصـية مـن أو البرلمانية  الجمعية االستشارية
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ممـين ، ول(2)اتفاقيـات حقـوق اإلنسـان التـي يعتمـدها مجلـس أوربـا ودع لـدى األمـين العـامت   .(1)الوزراء

وروبـي ويتلقـى الشـكاوى الميثـاق االجتمـاعي األو  االتفاقيـة األوربيـة حتـرام بنـودافـي  دور الوقايـة العام

عية أو غيــر رســمية بنــاء علــى ات اســتطالبمهّمــ دعه ــوقــد ي   ،(3)الجماعيــة المتعلقــة بانتهاكــات أحكامــه

بـأي إجـراء رسـمي فـي جـدول أعمالهـا فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات،  تقـوم أن طلب من لجنـة الـوزراء قبـل

كـــأن يقـــوم األمـــين العـــام بأخـــذ رأي وفـــود الـــدول غيـــر األعضـــاء فـــي مجلـــس أوربـــا بشـــأن انضـــمامهم 

 .(4)لالتفاقيات التي اعتمدها المجلس

 لمانية أو اًلستشاريةالفرع الثاني: الجمعية البر 

الــــدول  وهــــي جهــــاز المداولــــة والمناقشــــة فــــي مجلــــس أوروبــــا، وتتكــــون مــــن عــــدد أكبــــر مــــن

د لــي األعضــاء يتحــدّ ، ألن عــدد ممثّ أي ال ي مــنح عــدد المقاعــد بالتســاوي للــدول األعضــاءاألعضــاء، 

ءلة الدول حول .تقوم الجمعية البرلمانية بمسا(5)الكثافة السكانية لكل دولة عضو مستوىعلى أساس 

حفاظها على المعايير الديمقراطية، وعلى الـرغم مـن أن النصـوص التـي تصـدرها الجمعيـة البرلمانيـة 

مــة أمــام الــدول األعضــاء، لكنهــا تعتبــر كوســيلة ضــغط علــى الــدول األعضــاء حتــى تلتــزم لز  ليســت م  

                                                           

 .519(  سرحان، عبد العزيز ، المرجع السابق، ص1)
، وفي 5114األمين العام لمجلس أوروبا في سبتمبر  Thorbjørn Jaglandالسيد ثوربيورن ياغالند انتخب  ( 2)

( 5181.أنظر: مجلس أوربا)5189أكتوبر  8أعيد انتخابه، فبدأ فترة والية ثانية في منصبه في  5189يونيو عام 
  :األمين العام

 http://www.coe.int/en/web/secretary-general/secretary-general :available (online)  
 . 554(  فرحاتي، عمر الحفصي وقبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين محمد، المرجع السابق. ص3)
مــذكرة إخباريــة حــول مشــاركة الــدول غيــر األعضــاء فــي مجلــس أوروبــا فــي معاهداتــه.  (.5181(  مجلــس أوربــا)4)

   (Online)ستراسبورغ
available:https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConte

nt?documentId=09000016802f0d38 

 .519(  سرحان، عبد العزيز محمد المرجع السابق،ص5)

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f0d38
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f0d38
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 (1)على حقوق اإلنسان.القانون، والديمقراطية، والحفاظ  با األساسية، وهي سيادةو بمبادئ مجلس أور 

تقــدم الجمعيــة البرلمانيــة األفكــار حــول تطــوير القــوانين واألنظمــة واالتفاقيــات التــي يعتمــدها مجلــس 

 .(2)باو أور 

، ومنها لجنة الرقابة على مدى احترام الدول اللتزاماتها نشئ الجمعية أجهزة فرعيةوقد ت

تعقد اللجنة دورات سنوية عامة، وقد و  ،(3)نة الشؤون القانونيةالمعتمدة من قبل مجلس أوروبا، ولج

على طلب من لجنة الوزراء، وتقوم الجمعية بمناقشة المسائل التي تتعلق  تعقد دورات استثنائية بناء  

  .(5)بأغلبية ثلثي األعضاء ت وّجه إلى لجنة الوزراء توصياتبوتنتهي  (4)بحقوق اإلنسان،

 الفرع الثالث: لجنة وزراء مجلس أوروبا

وتضــم اللجنــة وزراء  الجهــاز التنفيــذي والهيئــة الرســمية لصــنع سياســة مجلــس أوروبــا،وهــي 

يجــب و  .(7)التـي يبلـا عــددها فـي الوقـت الحـالي ســبع وأربعـون دولـة ،(6)خارجيـة كـل الـدول األعضــاء

                                                           

عضوا من كال الجنسين، و يعكس العدد  059حوالي  5181أعضاء الجمعية البرلمانية حتى عام بلا عدد ( 1)
الكبير من أعضاء الجمعية البرلمانية الرأي السياسي للقارة، وتتمثل مهمتها في الحفاظ على القيم المشتركة في 

أنظر الرابط التالي لموقع مجلس أوربا، أوروبا والديمقراطية، وسيادة القانون في شعوب أوروبا، لمزيد من المعلومات 
 (online) available: http://website-pace.net/en_GB/web/apce/in-briefالجمعية البرلمانية: 

(2)Council of Europe(2016). The democratic conscience of Greater Europe . Strasbourg  

(online) available: http://website-pace.net/en_GB/web/apce/in-brief 

 .554(  فرحاتي، عمر الحفصي و قبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين ص3)

 (، القضايا المعاصرة والحالية5181ذكر السيد بيدرو آرغامنت )الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية في العام  ( 4)
التي تهيمن على جدول أعمال الجمعية البرلمانية، وأبرزها قضية اإلرهاب الدولي والهجمات اإلرهابية في أوروبا، 
وقضية أزمة الالجئين في أوروبا، وقدرتها على أن تتوصل إلى توفيق اآلراء بين األوربيين والجئيها، وقضية 

ية في بعض الدول األوربية التي لم تتحقق على المستوى الصراعات في أوكرانيا وتحقيق السالم، ومسألة الديمقراط
 المطلوب. لمزيد من المعلومات أنظر خطاب السيد بيدرو آرغامنت رئيس الجمعية البرلمانية:

Council of Europe(2016). Assembly President, Strasbourg, (online) available 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/pedro-agramunt 
 .519(  سرحان، عبد العزيز، المرجع السابق،ص5)

(6)Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D. the former reference pg.462 

(7)Council of Europe(2016), members, Strasbourg: (online) available 

http://www.coe.int/en/web/cm 

http://website-pace.net/en_GB/web/apce/in-brief
http://www.coe.int/en/web/cm


71 
 

التفرقـــة فيمـــا يتعلـــق باختصاصـــات اللجنـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام األساســـي لمجلـــس أوروبـــا 

التنفيذي لمجلس أوروبا"، وبين الصالحيات التي تتمتع بها اللجنة بموجب االتفاقيـة "بصفتها الجهاز 

األوربيــة لحمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية. بالنســبة للنــوع األول مــن االختصاصــات يــنص 

النظام األساسي على أن "تقوم اللجنة بدراسة اإلجراءات التي تكفل تحقيق أهداف المجلس، وتصدر 

جـراءات إبمـا تتخـذه مـن  تحيطهـا علمـا   توصياتها إلى الدول األعضاء، وتطلـب مـن الـدول أن   اللجنة

فـي السـنة، بينمـا  وزراء اللجنـة مـرة واحـدة أو مـرتين. ويجتمع األعضاء (1)بخصوص هذه التوصيات

 ى المســـتوىوتقـــوم اللجنـــة بدعـــداد المـــؤتمرات علـــ ،(2)يجتمـــع منـــدوبي الـــوزراء فـــي أيـــام متفرقـــة شـــهريا  

تتجسـد فـي قراراتهـا المتعلقـة فـي المعاهـدات   Powerful instruments بـأدوات قويـة األوربـي، وتتمتـع

ن لـم تكـن عضـوا   واالتفاقات األوروبية حيث مـن الممكـن أن    فـي مجلـس أوربـا ألن   تـدعو أي دولـة وا 

ساســي، لكــن تنضــم إلحــدى معاهــداتها، إذا تبــين أنهــا مســتعدة وقــادرة علــى الوفــاء ألحكــام النظــام األ

جراءات ت    .( 3)رجها اللجنة في جدول أعمالهاد  ذلو ضمن شروط معينة وا 

على للرقابة  دوليا   أما النوع الثاني من اختصاصات لجنة الوزراء فتتعلق بصفتها جهازا  

عرض النزاع على  لم يتمّ  إن  جنة سلطة القرار في حالة تمارس اللفتنفيذ االتفاقية األوروبية، 

إلنسان من تاريال رفع اللجنة األوربية لحقوق ا شهور ثالثةوربية لحقوق اإلنسان خالل مة األالمحك

باالجتماع للفصل فيما إذا كان  بقرار أغلبية ثلثي أعضائهااللجنة ، فتقوم تقريرها إلى لجنة الوزراء

                                                           

 .511(  سرحان، عبد العزيز، المرجع السابق.ص1)
(2)Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D. the former reference pg.457 

(3)Council of Europe(2016), The Committee of Ministers, Strasbourg  (online) 

available: http://www.coe.int/en/web/cm  

(.المذكرة اإلخبارية حول مشـاركة الـدول غيـر األعضـاء فـي 5181لمزيد من المعلومات أنظر مجلس أوربا) -
 مجلس أوروبا في معاهداته. ستراسبورغ.  

(Online) available 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?docu

mentId=09000016802f0d38 

http://www.coe.int/en/web/cm
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f0d38
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f0d38
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اذه في مواجهة خن اتيّ تصدر قرارها بما يتعثم  ،(1)االتفاقية األوربية هناو انتهاو للحقوق الواردة في

في هذا النطاق بأنه  لجنة الوزراء يصف البعض اختصاصو  ،(2)الدول التي أخلت باالتفاقية

 .(3)األوربية لحقوق اإلنسان لمحكمة، ألنه ال يثور إال عند غياب دور ااحتياطيٌ  اختصاٌص 

، وتقوم اللجنة شرف لجنة الوزراء على تنفيذ الدول لمحكام الصادرة من المحكمة األوروبيةوت        

إلى حين إخطارها بما اتخذته من  بتسجيل الدولة المنتهكة في جدول أعمالها، وتوجه التوصيات لها

 ألحكام االتفاقية األوربية وذلو إما نتهكةعلى الدولة الم   جراءات، وقد تقوم اللجنة بتطبيق جزاءاتٍ إ

    .(4)بوقف عضوية الدولة أو إنهائها عند ارتكاب مخالفة جسيمة

 المطلب الثاني

 المفوض األوربي لحقوق اإلنسان

في اجتماع قمة رؤساء الدول  ة المفوض األوربي لحقوق اإلنسان حديثا  همّ تم إقرار م   

نتخب المفوض األوربي ، وي  8444عام  ت فعلّيا  مهمته، وقد أنشئ8449والحكومات األوربية عام 

م المفوض بدوره اإلرشادي في مجال حقوق اإلنسان يقو  ،(5)سنوات 1من قبل الجمعية البرلمانية كل 

 عتبر نشر  وي  (6)فيقدم المشورة والمعلومات التي تعالج قضايا حقوق اإلنسان لجميع الدول األعضاء،

الوعي جزء  من وظيفته األساسية حول قضايا حقوق اإلنسان، ويتم ذلو من خالل نشره الوثائق 

                                                           

 .511(  سرحان، عبد العزيز ،المرجع السابق، ص1)
 .510دين محمد، المرجع السابق، ص (  فرحاتي، عمر الحفصي وقبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر ال2)

 .095(  البرعي، عزت سعد السيد، المرجع السابق، ص 3)

 .511(  فرحاتي، عمر الحفصي وقبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين محمد، المرجع السابق ، ص4)
(5)Smith, Rhona , the former reference ,pg.103. 

، 5185كس ليتــولى منصــب المفــوض األوربــي لحقــوق اإلنســان فــي عــام ( انتخبــت الجمعيــة البرلمانيــة نــيلس مــوزني6)
(. لمزيد من 5111-8444( والفارو جيل روبلز )5185-5111وهو المفوض األوربي الثالث بعد توماس هامربرغ )

 (المفوض األوربي.ستراسبورغ5181المعلومات أنظر الرابط التالي، مجلس أوربا)
 commissioner-http://www.coe.int/en/web/commissioner/the online) available:) 

http://www.coe.int/en/web/commissioner/the-commissioner
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، وورا العمل المتعلقة بمجال حقوق اإلنسان، وال توجد أي وتنظيم الفعاليات والندوات والمحاضرات

يتناول أي قضية أو أي مسألة  قيود موضوعية على تناوله مسائل حقوق اإلنسان، في فو ض أن  

م تعلقة في هذا المجال
د المفوض األوربي للدول األعضاء االختالالت الواردة في القانون حدِّ وي   .(1)

ويعمل المفوض  ،(2)تفاديها حتى تلتزم الدول للحقوق الواردة في االتفاقيات أو االتفاقيات والتي يمكن

األوروبي على تشجيع التعاون بين آليات حقوق اإلنسان الوطنية والدولية في كافة دول المجلس، 

صدار نتائجوقد يقوم بالتحقي  . (3)على شكل آراء وتوصيات ق وا 

 يالمبحث الثان                             

 آليات حماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في مجلس أوروبا

اللجنــة األوربيــة والمحكمــة األوربيــة لحقــوق اإلنســان،  إنشــاءاالتفاقيــة األوربيــة علــى  نصــت

سـيتم و .(4)التـي تعهـدت بهـا األطـراف المتعاقـدة فـي االتفاقيـة األوربيـة لضمان احترام االلتزامـاتوذلو 

 لحقوق اإلنسان في المطلب األول، وفي المطلب الثـاني سـيتم دراسـة المحكمـةدراسة اللجنة األوربية 

االتفاقيــــة األوربيــــة لحقــــوق اإلنســــان بعــــد نفــــاذ ب الم لحقــــة البروتوكــــوالتاألوربيــــة لحقــــوق اإلنســــان، و 

 البروتوكول الحادي عشر في المطلب الرابع. 

  

                                                           
(1)Council of Europe (2016). Commissioner for Human Rights, Strasbourg, (online) 

available: http://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work 

(2)Smith, Rhona , the former reference ,pg.103 

 .551(  فرحاتي، عمر الحفصي و قبي، آدم بلقاسم و شبل، بدر الدين محمد المرجع السابق. ص3)
 من االتفاقية األوربية.   84(  المادة 4)

http://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work
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 المطلب األول 

 اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان

ختصاصها في ا المطلب بدراسة تشكيل اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان واسنقوم في هذ

 سنعرض بالدراسة تقييم اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان.    نيفي الفرع الثاو  ،الفرع األول

 الفرع األول: تشكيل اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان واختصاصها

 : تشكيل اللجنة األوربيةأوًلا 

 تضمّ  األطراف المتعاقدة، وال يجوز أن  الدول يساوي عدد  أعضاءٍ د تتألف اللجنة من عد

تجديد  مكنأعضاء اللجنة لمدة ست سنوات ويي نتخب و  ،(1)اللجنة عضوين من جنسية دولة واحدة

يتم انتخاب أعضاء اللجنة عن طريق لجنة الوزراء باألغلبية المطلقة لمصوات، وذلو و  (2)،انتخابهم

 من ممثلي األطراف كن تقديم ثالثة مرشحينم  ي  ها الجمعية البرلمانية، و عدّ ضمن القائمة التي ت  

اللجنة  د  ق  ع  ت  و  (3) .من جنسيتها ن على األقلّ يمنهم اثنعلى أن يكون ، الجمعية البرلمانية المتعاقدة في

دها ق  ع  ، ويمكن أن ت  الداخلي النظام من 81 المادة بموجب ها الدائم في ستراسبورغاجتماعاتها في مقرّ 

األمر، وتكون اجتماعات اللجنة مغلقة حيث يتم تداول محتويات الشكاوى  م  لز   في مكان آخر إن  

 .(4)، وينطبق ذلو على مالحظاتها الشفوية والكتابيةبشكل سريّ 

  

                                                           

 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان. 51دة (  الما1)

 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان. 55(  المادة 2)

 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان. 58(  المادة 3)

 .90(  حافظ، محمد حسام، المرجع السابق، ص4)
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 : اختصاصات اللجنة األوربية لحماية حقوق اإلنسانثانياا 

عنية ة الم  اللجنة األوربية الجهة األوليّ  د  ع  ، وت  8419بدأت اللجنة األوربية بممارسة عملها عام 

بتلقي ونظر الطعون المقدمة من األفراد أو الدول، وتنظر اللجنة في نوعين من الشكاوي وهي 

 :(1)كاآلتي

 الشكاوى المقدمة من األفراد  -أ

 وقع االنتهاو ن  إ وذلو تتلقى اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان الشكاوى من األفراد، يمكن أن  

على حق تحميه االتفاقية األوربية، وقع  ناقية األوربية، وا  من جانب أحد الدول األطراف في االتف

دت قيّ وقد  (2).وكذلو يحق للمنظمات غير الحكومية أو لجماعات األفراد تقديم الشكاوى إلى اللجنة

لدولة المشكو ضدها االتفاقية األوربية اللجنة فيما يتعلق بنظرها للشكاوى الفردية، فينبغي إقرار ا

يتم و  ،(3)ا في مجلس أوروباباختصاص اللجنة في نظر الشكاوى الفردية، وينبغي أن تكون عضو  

إيداع اإلعالن المتعلق باختصاص اللجنة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا الذي يقوم بدرسال 

 (4).نسال منها إلى الدول األطراف ويقوم بنشرها

  

                                                           

 511(  البرعي، عزت سعد السيد، المرجع السابق، ص1)

 التفاقية األوربية لحقوق اإلنسان.من ا 51(  المادة 2)

 .91(  حافظ، محمد حسام، المرجع السابق، ص3)

 من االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان. 15(  الفقرة الثالثة من المادة 4)



75 
 

التفاقية األوروبية عليها نص في ا د  ر  كاوى الفردية التي لم ي  تنظر اللجنة في الش وال

الحق في جواز سفر، ب والمتعلقةفضت اللجنة الشكاوى المقدمة على سبيل المثال ر  ،(1)وبرتوكوالتها

 عليها نص در  ي هذه المواضيع التي التصاصها في والحق في الحماية الدبلوماسية وغيرها لعدم اخ

، بل قد تدرس بية، لكن ذلو ال يعني أن اللجنة ال تنظر في الشكوى نهائيا  في االتفاقية األور 

لم يشر إليه و ا نصت عليه االتفاقية نتهك  ا م  آخر   من تلقاء نفسها حقا   تجد   الشكوى على أمل أن  

 (2)في طعنه. المدعي

أكـدت اللجنـة علـى أن الحقــوق الممنوحـة لمشـخاص المعنويـة ســواء أكانـت مجموعـات أفــراد 

ـــت بتمســـو  ـــة قبل ـــين، إال أن اللجن ـــف عـــن الحقـــوق الممنوحـــة لمشـــخاص الطبيعي أو منظمـــات، تختل

فـي  بصفتها شخصا  معنويا   الكنيسة تمسوباألشخاص المعنوية بالحق في محاكمة عادلة، ولم تقبل 

ألشـخاص المعنويـة مضـمون لمفـراد فقـط، أي أن ا حق أنه ، وقد قررت اللجنةالحق في التعليمشأن 

 .(3)كافة الحقوق المضمونةب أن تتمتعيمكنها ال 

 الشكاوى بين الدول -ب

من االتفاقية األوربية فلكل طرف متعاقد أن ي علم اللجنة عن طريق األمين  59استنادا  للمادة      

وال ، (4)"آخر متعاقد عزى إلى طرفت   هاأن األوربية يعتقدالعام األوربي بأية مخالفة ألحكام االتفاقية 

                                                           

على أن اللجنة "ال تبدأ بممارسـة سـلطاتها فـي اسـتالم الشـكاوى مـن األفـراد إال عنـد  9في الفقرة  51( تنص المادة 1)
سّت دول على األقل الختصاصها"، وقـد كـان عـدد الـدول التـي أقـرت فـي حـق اللجنـة فـي اسـتالم الشـكاوى مـن قبول 

. لمزيــد المعلومــات أنظــر حــافظ، 8411األفـراد ثالثــة دول عنــد دخولهــا حيــز النفـاذ، ثــم ازداد إلــى ســبع دول فــي عـام 
( مكتبـة 5110ان على موقع جامعة منيسـوتا.). واالتفاقية األوربية لحقوق اإلنس91محمد حسام، المرجع السابق، ص

 حقوق اإلنسان:
  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html(online) available   

 .555(  البرعي، عزت سعد السيد، المرجع السابق،ص2)
 .591و قبي، آدم بلقاسم و  شبل، بدر الدين محمد، المرجع السابق، ص (  فرحاتي، عمر الحفصي3)

 .881(  روالن، باتريس وتافيرنييه بول، تعريب: جورجيت حداد، المرجع السابق ص4)

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html


76 
 

والية اللجنة للنظر في الشكاوى بين الدول إلى تصريح خاص بقبول واليتها من قبل الدول تحتاج 

ويجب أن تكون الشكوى ضد دولة عضو في مجلس أوربا قامت بالتصديق على االتفاقية  األطراف،

ين لتقديم الشكاوى الدولية، فيتماثل في الشكاوى ب ضروريا   حدوث الضرر شرطا   عدّ وال ي   (1)،األوربية

الدول أن تكون الشكوى قائمة على ضرر قد نجم عن اإلخالل في االتفاقية لرعايا دولة أخرى 

ومن  (2)،عية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشردّ طرفا في االتفاقية، سواء  إن أصاب الدولة الم  

ن ، أعلنت اللجنة األوربية اختصاصها بشكوى تقدمت بها سيدة حامل ضد القانو األمثلة على ذلو

، وذلو على حياتها الخاصة جهاض باعتبار أن ذلو يشكل خطرا  لقائم في ألمانيا، والذي يحظر اإلا

 .(4()3)مكن تفاديها على حياتها الخاصةال ي   لمجرد أن القانون له آثارٌ 

 : تقييم دور اللجنة األوربية لحماية حقوق اإلنساننيالفرع الثا

تفاقيـة مراقبة احتـرام الـدول األطـراف لإل الكبير في كان للجنة األوربية لحقوق اإلنسان دورها

فـي ممارسـتها اختصاصـها، فكـان  هامـا   واللجنة عـامال  "وشكل التعاون بين حكومات الدول  األوربية،

.كمــا (5)حتــى تنــال القبــول منهــا" رقابيــا   جديــدا   هويتهــا وصــالحياتها باعتبارهــا جهــازا   تكشــف   عليهــا أن  

                                                           

 514(، المرجع السابق، ص 5110عبد الغفار، مصطفى)(  1)

 581(  البرعي، عزت سعد السيد، المرجع السابق. ص 2)

 .511غفار، المرجع السابق، ص (  مصطفى عبد ال3)

( يجد الدارسون أن: إمكانية الدول األطراف لتقديم الشكوى ضد بعضها أمام اللجنة األوربية، يعتبـر تغييـرا لوضـع 4)
الفـرد فـي القــانون الـدولي، وهــو مـا يميــز وضـع الفــرد عـن القـانون الــداخلي، لكـن هــذه المثاليـة والتــي توصـف "بحمايــة 

"، قــد اصــطدمت بواقــع المصــالح السياســية واالقتصــادية للــدول األوربيــة فيمــا يتعلــق بشــكاوى الضــحية غيــر المباشــرة
، أو أنظـــر:  91الـــدول ضـــد بعضـــها. لمزيـــد مـــن المعلومـــات أنظـــر:  حـــافظ، محمـــد حســـام، المرجـــع الســـابق، ص 

 .511مصطفى عبد الغفار ، المرجع السابق، ص 

 .519( البرعي، عزت سعد السيد ، ص 5)
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رت القـــرارات التـــي ب ـــت  اع  تفســـير بعـــض نصــوص االتفاقيـــة األوربيـــة، حيـــث  للجنــة األوربيـــة دورهـــا فـــي

 .(1)من مصادر تفسير االتفاقية مصدرا   أصدرتها

يؤخذ على اللجنة األوربية لحقوق اإلنسان حذرها الكبير في دراسة مقبولية الشكاوي من قبل 

دم مواءمتهـــا لنصـــوص األفـــراد، فـــال تقبـــل اللجنـــة الطعـــون لمجـــرد بعـــض األخطـــاء الشـــكلية، أو لعـــ

قـت اللجنـة شـروط قبـول الشـكاوي بصـورة شـديدة ممـا ب  االتفاقية أو ألنها جاءت غيـر مؤسسـة، وقـد ط  

طـول هـذه اإلجـراءات يتطلـب المزيـد مـن  كمـا أنّ  (2)،ترتب عليه عدم قبولها لعدد هائل مـن الشـكاوي

تشـجيع الضـحايا ل ائقـا  الوقت، األمر الذي قد يصعب حصول الطـاعنين علـى حقـوقهم، ممـا يشـكل ع

لذلو، اتهمت اإلجـراءات أمـام اللجنـة بحمايتهـا الـدول أكثـر مـن حمايتهـا لمفـراد، ، (3)جوء إليهامن الل

لعـــدد كبيـــر مـــن  وكـــان رد اللجنـــة األوربيـــة علـــى هـــذا النقـــد هـــو: "عـــدم رغبتهـــا فـــي أن تصـــبح طرفـــا  

مح بنظـر الشـكاوي األكثـر أهميـة الشكاوي القائمـة علـى أسـباب غيـر مقنعـة، وأن هـذه اإلجـراءات تسـ

 . (4)بصورة متعمقة"

هـا برغم تحدياتها، بل إن نجاح  اللجنة األوربية لم تكن ناجحة في الواقع، ال يمكن القول أن  

لمجلــــس ، وانضــــمام دول أوربــــا الشــــرقية إقبــــال الــــدول عليهــــا وااللتــــزام الكبيــــر بقراراتهــــا نتيجــــةكــــان 

ســـنوات، لـــذلو قـــام مجلـــس أوروبـــا  1شـــكوى لمـــدة  1111الي حـــو  لـــدى اللجنـــة حيـــث بقـــي، (5)أوروبــا

مـن طـول  بتعديل على هذه اآللية، بغـرض تحسـين آليـة المجلـس فـي سـرعة الفصـل بالشـكاوى والحـدّ 

                                                           

 (19،11داني، محمد أمين المرجع السابق، ص)(  المي1)

 .511(  البرعي، عزت السيد، المرجع السابق ص2)
(3) Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D. the former reference pg.462 

 .511( البرعي، عزت سعد السيد المصدر نفسه، ص4)
(5) Smith, Rhona ,the former reference ,pg.106 
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، 8441عـام  88اإلجراءات أمامها، وهو التعديل الذي ألغى اللجنة األوربيـة بموجـب البرتوكـول رقـم 

 . (1)8444حتى انتهى عمل اللجنة في أكتوبر 

 المطلب الثاني

 المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان
European Court of Human Rights- ECtHR The 

، وقد 8411با المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في ستراسبورغ عام و أنشأ مجلس أور 

على إنشائها االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، بغرض حماية حقوق اإلنسان ولمراقبة  تنص

وسيتم في هذا المطلب دراسة تشكيل  (2).الواردة في االتفاقية األوربية ق وتفسير األحكاموتطبي

ني، وأخيرا  في الفرع المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في الفرع األول، واختصاصاتها في الفرع الثا

 .اإلنسان لحقوق األوربية المحكمة أمام التقاضي إجراءاتسنعالج  الثالث

 تشكيل المحكمة األوربية لحقوق اإلنسانالفرع األول: 

تتكـــون المحكمـــة مـــن عـــدٍد مـــن القضـــاة مســـاٍو لعـــدد الـــدول األعضـــاء فـــي مجلـــس أوروبـــا، ويـــتم    

انتخابهم عن طريـق الجمعيـة البرلمانيـة باألغلبيـة المطلقـة، وقـد تضـم المحكمـة فـي عضـويتها قضـاة 

نتخب أكثر من عضوين من ذات جنسـية ز أن ي  من دول ليسوا أطرافا  في االتفاقية األوربية، وال يجو 

الدولــــة، ويحظــــى قضــــاة المحكمــــة بالحصــــانات واالمتيــــازات المقــــررة لرؤســــاء البعثــــات الدبلوماســــية 

التـــي  Committeesاللجـــان  المعتمـــدة فـــي الـــدول األعضـــاء كحـــد أدنـــى. وتتـــألف المحكمـــة مـــن قســـم

 Grand Chamberوالدائرة الكبرى ضاة،ق 9تي تتألف من ال chambersقضاة، والدوائر  0تتكون من 

                                                           

 .519(  فرحاتي، عمر الحفصي و قبي، آدم بلقاسم و  شبل، بدر الدين محمد ، المرجع السابق ،ص1)
nce.Pg.178e)Buegenthal,T.& Shelton,D.& Stewart,D.the same refer2( 
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، كمـا تضـم المحكمـة خمسـة أقسـام، تتشـكل فـي داخلهـا الغـرف، ويوجـد (1)قاضيا 89التي تتألف من 

    .(2)في كل قسم رئيس ونائب رئيس و كاتب ومساعد كاتب، وعدة قضاة

 الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان

 اري تصاص اًلستشأوًل: اًلخ

الملحــــق باالتفاقيــــة األوربيــــة لحمايــــة حقــــوق  5توكــــول رقــــم و نصــــت المــــادة األولــــى مــــن البر 

اإلنســـان وحرياتـــه األساســـية، علـــى مـــنح المحكمـــة األوربيـــة لحقـــوق اإلنســـان صـــالحية إصـــدار آراء 

تتعلـــــق بالمســـــائل القانونيـــــة وتفســـــير االتفاقيـــــة األوربيـــــة   Advisory Jurisdictionاستشـــــارية

 اآلراءتصــــدر و ، 8491اختصاصــــها االستشــــاري عــــام  بممارســــة بــــدأت المحكمــــة .(3)تهــــاوبروتوكوال

 مــــن 99 المــــادةبموجــــب وذلــــو  باألغلبيــــة المطلقــــة الكبــــرى المحكمــــة دائــــرةعــــن طريــــق  االستشــــارية

ــ، وت  األوربيــة االتفاقيــة للجنــة الــوزراء صــالحية طلــب اآلراء االستشــارية مــن مجلــس  هــذه المــادة نحم 

هـا للمحتــوى مقيـدة، فـال يجـوز أن يتجـاوز رأيمحـدودة و  فيهـا صـالحية المحكمـة األوربيـةأوروبـا، لكـن 

، والبروتوكوالت الملحقة بهاها االتفاقية األوربية ن  م  حقوق والحريات األساسية التي تض  في ال الجوهري

م ى عـدلذلو تحرص المحكمة عل ،وال تختص بدجابة أي موضوع يخرج عن نطاق االتفاقية األوربية

نــادر ا مــا  لــذلوونتيجــة   ،هــاالــواردة في حقــوقالر علــى ؤثّ يمكــن أن ي ــ رأيٍ  أي اء أوالتعامــل مــع أي إجــر 

مـــن  لـــبط   4/8/5115 تـــاريال فـــي فعلـــى ســـبيل المثـــال، المحكمـــة طلبـــات الـــدول االستشـــارية قبلـــت

 مــدتهاتــى اعتال حقــوق اإلنســانمــدى توافــق أجهــزة وأدوات  نعــ رأيهــا االستشــاريتصــدر  المحكمــة أن  

                                                           

(1)Elliott E. & Quinn F(2010).English Legal system, 8th .Ed, Longman Press .United 

Kingdom, Pg.312 

،بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 9(.النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان. ط5189(  الميداني، محمد أمين)2)
 (.890ص)

(.القضاء الـدولي اإلقليمـي: دراسـة تحليليـة مقارنـة، عمـان: دار 5119(  السيد، مرشد أحمد و جواد، خالد سليمان)3)
 .891الثقافة،ص
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 5/1/5119 تاريال في هذا الطلب المحكمة رفضتف ،مع االتفاقية األوربية دول الكومنولث المستقلة

تمرارية واإلجــــراءات أمــــام تعلــــق بمســــألة تتطلــــب االســــ حيــــث يخــــرج عــــن نطــــاق اختصاصــــها،ألنــــه 

ين فــي مسـألة قانونيــة تتعلـق بقائمــة المرشــح لهــا استشـاري أصـدرت المحكمــة أول رأيٍ ، وقــد المحكمـة

كـان الخـالف ف،  85/5/5111 تـاريال فـي المقدمة النتخاب قضاة المحكمـة األوربيـة لحقـوق اإلنسـان

ضاة المرشحين في بين الحكومة المالطية والجمعية البرلمانية بشأن المنافسة القائمة على منصب الق

ربيــة لحقــوق قائمــة مالطــة مشــاركة المــرأة فــي انتخاباتهــا، وكــان رأي المحكمــة األو المحكمــة، فخســرت 

ع أن تضــع معــايير إضــافية لالنتخابــات التــي نصــت عليهــا ياإلنســان أن الجمعيــة البرلمانيــة ال تســتط

 .( 1)االتفاقية األوربية ألن ذلو يتعارض وسياستها

 ثانيا: اًلختصاص القضائي

نصت االتفاقية األوربية على ممارسة المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان صالحياتها 

كل المسائل المتعلقة بتطبيق االتفاقية وبروتوكوالتها، والتي تعرض عليها حسب  القضائية في

  .(2)شروط المواد المتعلقة بالقضايا

اضاة دولة أمامها الدول األطراف لم تستطع مق ، أي أنّ كان اختصاص المحكمة اختياريا  

ة األوربية يقتصر موافقتها على هذا االختصاص، وكان حق التقاضي أمام المحكمإال إذا أعلنت 

 يجوز على الدول المتعاقدة في االتفاقية األوربية، واللجنة األوربية لحقوق اإلنسان، أما األفراد فال

ى اللجنة وقبل عرض النزاع على المحكمة األوربية اشترط عرضه عل ،لهم اللجوء إليها مباشرة

                                                           

(1)Buegenthal,T.& Shelton,D.& Stewart,D. the former reference.Pg.178. 

 .004(  بسيوني، محمود شريف و الدقاق، محمد السعيد و وزير ،عبد العظيم، المرجع السابق، ص2)
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ن أإاألوربية التي تمضي في  خفقت في هذه اإلجراءات فدنها جراء حل النزاع بالحلول الودية، وا 

 .    (1)تقوم بعرضها على المحكمة

في الواقع، لقد تأخرت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان إلى حد  ما في ممارسة وظيفتها 

دول الختصاصها القضائي، رغم  1بعد قبول  8411القضائية، فلم تباشر عملها الفعلي حتى عام 

، كما أن وجود المحكمة لم  يكن على أساس دائم، 8411ان عام ارها من قبل مجلس أوربا كأن إقر 

 ،(2)ولم يكن قضاة المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان متفرغين فكان يتم اختيارهم بصفة غير دائمة

وقد تجاهل عديد من الضحايا والمحامين والسياسيين وربما بعض الفقهاء دور المحكمة األوروبية 

ن عاما األولى من إنشائها، وكانت محكمة ستراسبورج أي المحكمة لحقوق اإلنسان في الثالثي

قيد  وبقيت العديد من الشكاوى الفردية، شكوى فقط سنويا   111األوربية لحقوق اإلنسان تستقبل 

النظر لسنوات عدة، وفي منتصف الثمانينات بدأ هذا الركود بالتغير "دراماتيكيا" أي بشكل كبير، 

لطلبات فردية المقدمة من قبل اللجنة األوربية، وفي التسعينات ازدادت نسبة افازداد عدد الشكاوى ال

ازدياد عدد األعضاء في مجلس أوروبا  ويعزى سبب تراكم عدد الشكاوي إلى، المقدمة للمحكمة

 .(3)خاصة بعد انضمام دول أوروبا الشرقية في نهاية التسعينات

، ويتمثـل هـذا 8441حيـز النفـاذ عـام  88بعـد دخـول البروتوكـول  وجـذري حدث تطور كبيـر

بعد إلغاء اللجنة األوروبية لحقـوق ير ذا التغي، وقد برز هوق اإلنسانفي دور المحكمة األوروبية لحق

 Full-time Court الوحيـدةو  الدائمـة تكون جهة الرقابـةألن  جعل من المحكمة األوربية اإلنسان، مما

بيــة والبروتوكــوالت الملحقــة ت الــواردة فــي االتفاقيــة األور علــى التــزام الــدول األطــراف بــالحقوق والحريــا

                                                           

،عمــــــان:دار 8الراحــــــة والريحــــــان فــــــي القــــــانون الــــــدولي لحقــــــوق اإلنســــــان.ط. (5185(  الجنــــــدي، غســــــان هشــــــام)1)
 511الثقافة،ص

 (.818ن، المرجع السابق ص)(  الميداني، محمد أمي2)
)Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D. the former reference, pg.462.3( 
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ويظهـر التقـدم فـي أداء هـذه ، (1)أصبح بدمكان األفـراد اللجـوء للمحكمـة األوربيـة بصـورة مباشـرةو بها، 

معلقـة فـي العـدد الكبيـر مـن الطلبـات المنظـورة وال ح الجـذري لصـالح المحكمـةاآللية بعـد هـذا اإلصـال

اء مجلـس أوروبـا مـن قبـل دول أعضـ طلبـا    110111بلا عدد الطلبات حيث وغيرها أمام المحكمة، 

ما مليـون نسـمة، ال سـيّ  111 هيبلا مجموع عـدد سـكان قليم أوربا الذيضمن نطاق إ 5111حتى عام

ـــاءة المحكمـــة زادت مـــن شـــهرتها  نّ أ ـــة تنظـــر المحكمـــة .كف فـــي نـــوعين مـــن الشـــكاوى وهـــي  األوربي

 (2).ن األفرادل والشكاوى مالشكاوى بين الدو 

 ((Inter-State Complaintsأوًل: الشكاوى بين الدول 

ربية، أن تلجأ للمحكمة من االتفاقية األو  00بموجب المادة  المتعاقدة يمكن لمطراف

شترط ال ي  و (3).للشكوى ضد أي دولة تنتهو الحقوق الواردة في االتفاقية األوربية وبرتوكوالتهااألوربية 

موضوع بأو بالضحية  معينة عالقة أخرى على وجود اهتمام أو ضدّ  كوى دولةٍ موضوع ش يشتمل   أن  

، أن هاالمتعاقدة في " تسمح االتفاقية األوربية للدول8491عام  المحكمة األوربية وقد قررتالمسألة، 

 ن تستنبط اهتماما  ألالدول  من تطالب بالحفاظ على الحقوق وااللتزامات لمجرد انتهاكها دون حاجة

 في طلب شكواها".   خاصا

عاب على هذا النوع من الشكاوي أن معظم دوافع الشكاوي بين الدول في بداية األمر ي   

كانت ثانوية، على سبيل المثال كانت سياسية بالدرجة األولى، وأما الدوافع االنسانية أو الحقيقية ف

ل العديد من الدول جراءات الدولية التي اتخذها مجلس أوروبا ضد اليونان وتركيا من قباإل

                                                           

 .581(  الرشيدي، أحمد، مرجع سابق ، ص1)
)Moeckli, D & shah, S & Siaran, S & Harris, D, the former reference, Pg.463.2( 

(3)Smith, Rhona , the former reference ,pg.106 
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كانت أول شكوى دولية استقبلتها المحكمة األوربية من قبل ايرلندا ضد المملكة . (1)االسكندنافية

 .(2)المتحدة، و بعدها كانت قبرص ضد تركيا

 ( individual complaint)  : الشكاوي الفرديةثانياا 

 ي االتفاقية األوربية اللجوءلدول األطراف فلفراد ضحايا أي انتهاو  لم 88البرتوكول  أتاح 

يستطيع تقديم طلـب الشـكوى كـل شـخص يخضـع للواليـة اإلقليميـة للدولـة و للمحكمة األوربية،  مباشرة

يمكــن ألي منظمــة غيــر حكوميــة كــاألحزاب السياســية والنقابــات و  (3)،الطــرف فــي االتفاقيــة األوربيــة

وعـة مـن األشــخاص تقـديم شــكوى أو واألشـخاص الحكميـة العامــة والشـركات التجاريـة أو يمكــن لمجم

  (4).عريضة بشأن أي انتهاو تقترفه دولة طرف في االتفاقية ألحد أحكامها أو أكثر

انم المحكمة األوربية لحقوق اإلنسجراءات التقاضي أماإالفرع الثالث:    

الفردية للمحكمة  الشكاوى أو الدولية تتعلق بتقديم الشكاوى معينة وشروط جراءاتإ هناو

 وربية، وهي كاآلتي:األ

  Admissibility : شروط البت في مقبولية الشكاويأوًلا 

بضحية ينتهو حقها من قبل أحد األطراف  يجب أن يكون طلب الشكوى المزعوم متعلقا    -أ

المتعاقدة، سواء تأثر بصورة مباشرة أو محتملة نتيجة فعل أو امتناع عن فعل من جانب دولة 

 .(5)متعاقدة

                                                           

(1)Buegenthal, T.& Shelton, D.& Stewart, D. the former reference .Pg.178 

(2)Smith, Rhona , the former  reference,pg.106. 

 .541(  علوان، محمد والموسى، محمد ، المرجع السابق، ص3)
 001 ص السابق، (.المرجع5110الغفار) عبد مصطفى،(  4)

(5)Kaczorowska,Alina(2010).Public International Law .4th  ed. United 

Kingdom:Routledge,pg.558. 



84 
 

 Exhausted Domestic  طرق الطعن في القانون الداخلي للدولة المشتكي يجب أن يستنفذ -ب

Remedies وأن يقدم خالل ستة أشهر من تاريال صدور القرار النهائي الصادر عن أعلى ،

  .(1)محكمة أو هيئة محلية

، وأن ال يتعلق طلب الشكوى بحالة أو مسألة أن ال يكون من تقدم بطلب الشكوى مجهوال    -ج

 أو صدر فيه أي إجراء آخر.  ت المحكمة بدراستها، أو حققت بها دوليا  واقعية قام

سيء لنظامها، وهذا يحصل ال ي   يجب أن ال يتعارض طلب الشكوى مع أحكام االتفاقية، وأن   -ح

 .(2)في حالة تكرار الطلب على أساس غير سليم، أو المعاتبة من قبل مقدم الطلب

 ات فحص المقبوليةءجراإ: ثانياا 

اءات فحص الشكاوى بين الدول ال تخضع لذات اإلجراءات التي تطلبها إجراءات إن إجر  

من رئيس المحكمة إلى إحدى دوائر المحكمة،  الشكاوى بين الدولتحال  ،(3)الشكاوى بين األفراد

عية على هذه الدفوع، دّ الدولة الم   د  ر  ويطلب من الدولة المشتكى عليها أن تبدي دفوعها كتابة، وقد ت  

تعقد المحكمة جلسة للبت في مقبولية الشكوى حتى تصدر القرار بقبولها، أما فيما يتعلق بشكاوي  ثم

األفراد فتقوم لجنة من ثالثة قضاة بفحص مقبوليتها، وتقرر اللجنة باإلجماع قبول الشكوى أو ردها 

  (4).، واذا أعلنت قبولها تحال إلى الدائرة لتنظر فيهاشكال  

 Friendly Settlementودية : التسوية الثالثاا 

من االتفاقية األوربيـة" تضـع المحكمـة نفسـها تحـت تصـرف األطـراف  01لنص المادة  وفقا   

يقـــوم أســـاس هـــذه التســـوية والتوفيـــق بـــين  المعنيـــة للوصـــول إلـــى تســـوية وديـــة للقضـــية "، ويجـــب أن  

                                                           

 من االتفاقية األوربية، وعنوانها شروط المقبولية. 01المادة )1(
(2)Kaczorowska, Alina. the former reference,pg.558. 

(3)Buegenthal,T.& Shelton,D.& Stewart,D.the former reference,Pg.178 

 015علوان، محمد والموسى، محمد، المرجع السابق، ص(4)
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حقـــــوق اإلنســـــان األطـــــراف علـــــى احتـــــرام حقـــــوق اإلنســـــان المعتـــــرف فيهـــــا فـــــي االتفاقيـــــة األوربيـــــة ل

 Strikes The Case  والبرتوكوالت الملحقة بها، وبعد أن تتوصل المحكمة لتسوية ودية تقوم بشطب

 .(1)وديا   ة القضيةتم تسوي ه قدأن الدعوى من سجالتها بنتيجةٍ 

  Judgment of the Court: صدور الحكم في الدعوى رابعاا 

روضة أمام المحكمة األوربية، وتجري الدوائر القضايا المعالكبرى في  ةائر تنظر الدوائر والد

نزاع أو من تلقاء ذاتها، على طلب من طرف ال بناء   ر خالف ذلوقر  جلساتها بشكل علني ما لم ي  

تنتدب قضائي، فتستمتع الدوائر للشهود و جراءات التي تقوم بها المحكمة تتسم بالطابع الجميع اإلو 

تصدر  .(2)لي المدعين الشهود والخبراءمثّ طراف أو الوكالء أو م  ا األناق  الخبراء، وتستمع للدفوع، وي  

ضاتها، وينبغي أن تكون هذه غرف المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان أحكامها بأغلبية أصوات ق  

وتصبح (3) التي توافق أو التي تخالف الحكم.آلرائهم  يرفقوا إعالنا   للقضاة أن   لة، ويحقّ عل  األحكام م  

محكمة نهائية في ثالث حاالت: "إذا صرح أطراف النزاع بأنهم لن يطلبوا إحالة ال أحكام غرف

قضيتهم إلى الغرفة الكبرى، أو بعد انقضاء ثالثة أشهر على تاريال صدور الحكم من دون تقديم 

طلب اإلحالة إلى هذه الغرفة، أو عندما ترفض الغرفة الكبرى بمجموع قضاتها طلب إحالة القضية 

 .(4)إليها"

 امسا: تنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة  خ

وفي تقرير  ،على البت في قانونية السلوو محل الطعن إن اختصاص المحكمة ينصبّ 

التعويض الالزم جراء عدم قانونيته، فقضاء المحكمة هو قضاء تعويض للطرف المتضرر دون 

                                                           

(1)Buegenthal,T.& Shelton,D.& Stewart,D.the former reference .Pg.196. 

 010علوان، محمد والموسى، محمد، المرجع السابق، ص( 2)
 من االتفاقية األوربية. 91المادة  (3)

 .489الميداني، محمد أمين المرجع السابق، ص( 4)
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قضاء المحكمة هو قضاء  أنّ  ، ولكن تثور هنا مسألة: بما(1)إلغاء القرارات أو القوانين الوطنية

فعالية األحكام الصادرة عن المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان  ض وال يلغي قرارات الدول، فماتعوي

 على الدول األطراف التي انتهكت أحكام االتفاقية األوربية؟

 التساؤل من خالل جانبين، وهما: يمكن تعليل هذا -

انين الداخليــة، فجميـع الـدول األوربيــة تعهـدت علـى أن تلتــزم : تسـمو االتفاقيـة األوربيــة علـى القـو أوًل 

باإلضــافة إلــى ذلــو تســهر لجنــة الــوزراء علــى تنفيــذ األحكــام الصــادرة  (2)،باالتفاقيــة األوربيــة

عن المحكمـة األوربيـة لحقـوق اإلنسـان، وفـور وصـول الحكـم القطعـي لهـا تطلـب مـن الدولـة 

اتخذتها عقب الحكم الصادر بددانتها، وفي حالـة عـدم المعنية القيام بدشعارها بالتدابير التي 

اتباع الدولـة للحكـم الصـادر عـن المحكمـة األوربيـة فقـد يـتم حرمانهـا مـن الحـق فـي عضـوية 

 . (3)لجنة الوزراء التابعة للمجلس إلى حين تنفيذها الحكم

تفاقيــة ضــمن القــانون الــذي تحظــى بــه االتفاقيــة األوربيــة دفــع بالــدول ألن تــدمج اال : إن الســموّ ثانيدداا  

فمعظم الدول التي صـادقت علـى االتفاقيـة األوربيـة  ،(4)الداخلي للدول األطراف في االتفاقية

نصت في دساتيرها على وثيقة حقـوق يتمتـع بهـا مواطنيهـا، ويتوجـب علـى المحـاكم المحليـة 

جـراءات إإال في حاالت خاصة مسـتثناة وفـق  والبرلمانات وأجهزة األمن احترام هذه الحقوق،

، على سبيل المثال معينة تتعلق باألمن القومي والصحة والنظام العام بما تراه الدولة مناسبا  

قامت المملكة المتحدة بـدمج االتفاقيـة األوربيـة ضـمن قانونهـا الـداخلي بموجـب وثيقـة حقـوق 

والتــي عــززت حمايــة حقــوق األفــراد أمــام المحــاكم "، Human Rights Bill 1998اإلنســان "

                                                           

 .011علوان، محمد والموسى، محمد، المرجع السابق ص( 1)

 (94عبد الغفار مصطفى، المرجع السابق)( 2)

 011علوان، محمد والموسى، محمد، ص( 3)

 (94) مرجع سابق(  عبد الغفار مصطفى، 4)
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 Must take into"لبريطانية، فيتوجب على الدول األطراف األوربية أن تأخذ بعين االعتبار ا

account"  للمحكمة  خضوع جميع السلطات القضائية لكل ما له صلة من قضاء أو تشريع

األوربية لحقوق اإلنسان، ومن األمثلة على ذلو حكـم المحكمـة األوربيـة الصـادر فـي قضـية 

 الحكومــة يتــم جمــع أدلــة جنائيــة مــن قبــل مفتشــ "وتــدور أحــداثها أنــه ،8441ز عــام ســاوندر 

سـاوندرز فـي  السـيد والتـي اسـتخدمت ضـد 8414فـي قسـم الخـدمات الماليـة عـام  االنجليزية

جــــراءات ا  نجليزيــــة أن هــــذه األدلــــة تتناســــب و المحكمــــة اإل وقــــد قضــــت جــــراءات الجنائيــــة،اإل

 نتهــويو  عتبــر عــادال  أن هــذا اإلجــراء ال ي  المحاكمــة العادلــة، لكــن محكمــة ستراســبورج قضــت 

عــادة النظــر فــي القضــية إتم فــ مقبــوال   اســتئناف ســاندورز جعــل مــناالتفاقيــة األوربيــة، ممــا 

 . (1) 8449والحكم فيها عام 

 المطلب الثالث

 اًلتفاقية األوربية بعد نفاذ البرتوكول الحادي عشرب لحقةم  البرتوكوًلت ال

إلـى ضـاف الم   89ربعة فروع حيث سيتم تناول البرتوكول رقم أى سيتم تقسيم هذا المطلب إل

ضـاف إلـى الم   81ع األول،  وفي الفرع الثاني سيتم تنـاول البرتوكـول رقـم االتفاقية األوروبية في الفر 

فـــي الفـــرع الثالـــث، وأخيـــرا  ســـنتناول بعـــض  81ســـنقوم بدراســـة البرتوكـــول رقـــم و االتفاقيـــة األوروبيـــة، 

 ية للمحكمة االوروبية لحقوق اإلنسان في الفرع الرابع.التطبيقات القضائ

 المضاف إلى اًلتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 07الفرع األول: البروتوكول رقم 

كان من الصعب على المحكمة األوربية إدارة وتنظيم  ز النفاذحيّ  88بعد دخول البروتوكول 

أوروبا بشأن قدرة المحكمة على التصدي  مجلس أعضاء قلقفعدد طلبات الشكاوي،  االرتفاع في

                                                           

(1)  Elliot, Catherine & Quinn Frances.the former reference , Pg.309 
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لذلو أقام مجلس أوروبا في روما في الثالث والرابع من نوفمبر  ،(1)لهذا األمر الذي يحتم اإلصالح

 تح باب توقيع االتفاقية األوربيةا بمناسبة مرور الذكرى الخمسين على فا وزاري  ، مؤتمر  5111عام 

عمل دراسة تنظم آلية إصالح  إلى عاجلٍ  بشكلٍ  ادر  تب دعا فيه لجنة وزراء مجلس أوروبا أن  

لذلو قامت لجنة الوزراء بتقييم ودراسة  ، استجابة  ((Further Reform of the Conventionإضافية 

جراءات إيحسن فاعلية  أن الذي من شأنه 89جدوى توصي بدعداد مشروع بروتوكول رقم 

، اشترط هذا 80/1/5119في تاريال  89 لح باب التوقيع على البروتوكو تم فتفالمحكمة، 

دولة،  99كل الدول األطراف في االتفاقية األوربية أي توكول لدخوله حيز النفاذ مصادقة البرو 

لذا تبنى ، (2)دولة طرف في االتفاقية ما عدا االتحاد الروسي 91صادق على هذا البروتوكول 

بصورة اضطرارية ليسمح بدجراءات  ((Protocol 14bis ركرّ الم   89 رقم وروبا بروتوكولأمجلس 

دخل  5114أكتوبر 1في المحكمة، وفي تاريال  ((New Filtering Proceduresالتصفية الجديدة 

 (3).دول 4ر حيز النفاذ بعد أن صادقت عليه كر  الم   89البرتوكول 

 

                                                           

  011أمين، المرجع السابق، ص  (  الميداني، محمد1)
، وفي عام 090119إلى  8441طلب في عام  810819ارتفع عدد الطلبات الفردية في المحكمة األوربية من 

طلبا، لمزيد من  110111طلبا، حتى ارتفع عدد الطلبات قيد النظر إلى  0111بلا عدد الطلبات حوالي  5110
(. تطور اجراءات النظر 5185شورة لجامعة دمشق: العجالني ، رياض)المعلومات أنظر هذا العدد من المجلة المن

في الطلبات الفردية أمام المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
: 810، العدد الثاني، ص 51رقم 

195.pdf-2012/a/165-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2 
(2)Kaczorowska, Alina, the former reference,pg.558 

 011( الميداني، محمد أمين، المرجع السابق، ص .3)

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/165-195.pdf
http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/165-195.pdf
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بعد مصادقة المجلس الفيدرالي  8/1/5181فدخل حيز النفاذ عام  89توكول و أما البر 

أداء  تحقيق الفعالية والمرونة وتحسين ، ويهدف هذا البرتوكول إلى59/8/5181في  ي أخيرا  الروس

جراءات المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في تعاملها مع الشكاوى المعروضة عليه  (1).وا 

 بيةعلى اًلتفاقية األور  07وكول رقم التعديالت التي أدخلها البروت -

بالنظر إلى الرأي المعتمد من قبل الجمعية البرلمانية  "على أنه 89تنص ديباجة البرتوكول

للحاجة الملحة لتعديل بعض أحكام االتفاقية من  ونظرا   ،5119نيسان  51في  5119/ 518رقم 

ي ضوء الزيادة المستمرة في أجل صيانة وتحسين كفاءة نظام الرقابة على المدى الطويل، خاصة ف

ستمرار لعب ال اعتبارا  نسان ولجنة وزراء مجلس أوروبا، و بية لحقوق اإلالمحكمة األور  حجم عمل

 ، فتتفق على ما يتضمن البروتوكولدورها البارز في حماية حقوق اإلنسان في أوروبالالمحكمة 

مادة باإلضافة إلى الديباجة، ويشمل  55من  89يتألف البروتوكول رقم و  .(2)"الرابع عشر من بنود

 على أهم التعديالت التالية:

وربية لحقوق من قضاة المحكمة األ ا  واحد يا  قاض 89من البرتوكول رقم  9لمادة فت ا: كلّ ًلا أو 

، ويكون قراراه نهائيا   ي قبول الشكاوى الفردية أو رفضها أو شطبهاف اإلنسان، بمهمة البت

من  9للمادة  وفقا  و  .(3)هذه المهمة يين بمساعدة القاضي فير ويقوم عدد من المقر 

من  59من االتفاقية األوربية باستبدالها بالمادة  51يتم تعديل المادة  89البروتوكول 

ينبغي أن تقوم المحكمة بالتسجيل ضمن القواعد االتفاقية، ويصبح النص كاآلتي: "

                                                           

 .810 ( العجالني ، رياض،  المرجع السابق، ص1)

(2)Preamble of the  Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system(2004), Council of 

Europe Treaty Series No. 194. http://www.echr.coe.int 

(3)Kaczorowska, Alina,the  former reference, pg.558 

http://www.echr.coe.int/
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رون القاضي الواحد تحت سلطته، المنصوص عليها في نظام المحكمة، كما يعاون المقرّ 

 .(1)من وظيفة تسجيل المحكمة" ويشكلون جزء  

 ، بموجب المادةTerms of office and dismissal: التعديل في والية القضاة ومددهم وانتهائها ثانياا 

يتم  5فاقية األوربية، وبموجب المادة من االت 55يتم إلغاء المادة  89 من البرتوكول األولى

لتالي"  مدة من االتفاقية األوربية، ويستبدل النص السابق بالنص الجديد ا 50تعديل المادة 

عاد انتخابهم، وتنتهي مدة عضوية القضاة عند عضوية القضاة إلى تسع سنوات، وال ي  

من  0من االتفاقية األوربية بموجب المادة  59، ويتم إلغاء المادة عاما   91بلوغهم سن 

 .(2)89البروتوكول 

ر ، ابتك  89 من البروتوكول 1للمادة  : اإلجراء الجديد في التعامل مع القضايا المتكررة، وفقا  اثالثا 

رة، أي التي كرّ تنظر في الشكاوي الم  كلف لجنة مؤلفة من ثالث قضاة، ل  أسلوب جديد ي  

 فيها موضوع القضية محل اجتهاد لها. لق بادعاءات سابقة، أو التي كان تتع

رقم البرتوكول من  4المادة  نص ، سمح: النظر في القضايا من حيث الشكل والموضوع معا  ارابعا 

مما يؤدي إلى التعامل ، ضية من حيث الشكل والموضوع معا  للمحكمة للنظر في الق 89

كانت تنظر في القضية على رض عليها، حيث ع  بمرونة أكبر مع الشكاوى التي ست  

 .(3)وموضوعا   شكال   مرحلتين

مرحلة من  جراء التسوية الودية في أيإأصبح ،  Friendly settlements ة:  التسوية الودياخامسا 

عن  ، وفي حالة الوصول إلى حلّ 89من البرتوكول  81وفق نص المادة  مراحل الدعوى

 على بيانٍ  يقتصر ب القضية من قائمتها بقرارٍ طريق التسوية الودية تقوم المحكمة بشط

                                                           

 .019(  الميداني، محمد أمين، المرجع السابق، ص1)
(2)Council of Europe (2004)Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms, amending the control system, Treaty Series 

No. 194.(online) available: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P14_ETS194E_ENG.pdf 

 .019(  الميداني، محمد أمين، المرجع السابق، ص3)

http://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_P14_ETS194E_ENG.pdf
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القرار إلى لجنة الوزراء التي تقوم  حالوي  "تم التوصل إليه،  لذيا لّ الوقائع والح زوج  ي

 (1)القرار" اة الودية على النحو المبين في هذعلى تنفيذ شروط التسويباإلشراف 

 89البرتوكول  من 80أكدت المادة جلس أوروبا لحقوق اإلنسان، ض مفوّ : تعزيز دور م  اسادسا 

 مكتوبةٍ  تقديمه تعليقاتٍ ب ، وذلومجلس أوربا على تعزيز دور المفوض األوربي في

 (2).كمة األوربيةمشاركته في جلسات االستماع في المحو 

 01ل المادة عد  ت   89 من البرتوكول 89المادة  وبموجب نص ،النظر الوجاهي في القضية:  اسابعا 

والنظر  Examination of the case تقوم المحكمة بفحص القضاياف تفاقية األوربية،من اال

أن تجري  رورة، وللمحكمة الحق عند الضعاونة مندوبين عن الدول األطرافبم   فيها وجاهّيا  

ل ك من خالله الدول الذي قدمتEffective conduct  عن التصرف الفعلي تحقيقا  

  ".(3)هذا األمرلالتسهيالت الالزمة 

 89 البروتوكولمنح ، اللجنة الكبرى للمحكمة األوروبية: حق لجنة الوزراء بالتقاضي أمام اثامنا 

لكبرى للمحكمة األوروبية لحقوق للجنة وزراء مجلس أوروبا حق التقاضي أمام اللجنة ا

اإلنسان، وتقديم شكوى ضد الدولة الطرف في االتفاقية األوروبية، والتي ترفض أن تنفذ 

"بعد أن يتم لفت نظر هذه الدولة عن تقصيرها في وذلو  ة،ربيالقرار النهائي للمحكمة األو 

ن المحكمة للجنة الوزراء أن تطلب م بمقتضى هذه المادة هذا الخصوص"، كما يجوز

 .(4)حكم سبق أن أصدرته أيّ  األوروبية تفسير

                                                           

(1)Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs(2004) Protocol No. 14. 

(Online) available: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238279/8

035.pdf 

 من البروتوكول الرابع عشر. 80المادة  (2)
(3)Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs(2004) Protocol No. 14 

 من البرتوكول الرابع عشر. 81(  المادة 4)

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238279/8035.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/238279/8035.pdf
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ؤكد : انضمام االتحاد األوروبي لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أراد البروتوكول أن ي  تاسعاا 

ا حول إمكانية انضمام االتحاد األوربي لالتفاقية األوربية، كحق انضمام رار  مسألة بحثت م  

يمكن لالتحاد  89من البرتوكول  89للمادة  وفقا   تفاقية،السوق األوروبية المشتركة لال

 .(1)تفاقية األوروبية لحقوق اإلنساناألوربي أن ينضم إلى اال

 المضاف إلى اًلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 05لفرع الثاني: البرتوكول رقم ا

ة قامت دول أعضاء مجلس أوروبا بعقد عدة اجتماعات لغرض إعداد اصالحات جديد 

 84في بريطانيا في  Brighton، اعتمد مؤتمر برايتون بالمحكمة األوربية لحقوق اإلنسانتتعلق 

زت فيه أجندة اإلصالح على التحديات المباشرة التي تواجه الذي تركّ  5185ابريل للعام  51و

 ، وقد(2)المحكمة األوربية، وقد تضمن إعالنا  خاصا  بعدد من المقترحات بخصوص هذه المحكمة

أنترالكن السويسرية عام  المحكمة األوربية، كمؤتمر مدينة إعالنات أخرى لبحث مستقبل هسبق

.واعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا البروتوكول (3)5188ومؤتمر مدينة أزمير التركية عام  5181

لتوقيع تفاقية األوربية لحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وتم فتحه لاالالمضاف إلى  81رقم 

عشر دول من دول مجلس أوروبا  51/88/5180، وصادقت حتى تاريال  59/1/5180بتاريال 

مواد، ويشمل على التعديالت  4من ديباجة و 81. يتألف البرتوكول رقم (4)على هذا البروتوكول

 التالية:

                                                           

 .014المرجع السابق، ص، (  الميداني، محمد أمين1)

،بيـروت: منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، 9(.النظام األوروبي لحماية حقوق اإلنسان. ط5189، محمد أمين)( الميداني2)
 .815ص

(3)Council of Europe Treaty Series - No.213,(2013).Protocol No. 15 amending  the 

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Strasbourg, 

on line available: http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf 

 .815، صرجع السابق(. الم5189ني، محمد أمين)( الميدا4)
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ذ تؤكد  سان:ضافة النص الجديد التالي إلى نهاية ديباجة االتفاقية األوربية لحقوق اإلنإ: يتم أوًل "وا 

لمبدأ التكامل أن تتحمل المسؤولية األساسية لضمان  األطراف السامية المتعاقدة، وفقا  

تتمتع بهاما ية والبروتوكوالت الملحقة بها، و الحقوق والحريات المحددة في االتفاقية األورب

اته التقدير للقيام بهذا، والذي يخضع إلشراف المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان وحري

 .(1)األساسية"

 The Margin of Appreciation مفهوم هامش التقدير -

ية أن تمارس هو مذهب يسمح بموجبه للدول األعضاء في االتفاقية األوربهاما التقدير أو التقييم 

سلطتها التقديرية في التصرفات التشريعية أو اإلدارية أو القضائية في مجال و إلى حد معين حريتها 

أفضل من القاضي الدولي في ظل  بل إنه قد يمنح القاضي الداخلي مركزا   ية،حقوق االتفاق

 األوربية المحكمة شرفت  و  (2)،الداخلية في الدولة ئة الطالعه األكبر على الوقائعالظروف الطار 

 من مختلف بشكل االتفاقية تفسير في عين االعتبار وتأخذ ،على تطبيق هذا المبدأ اإلنسان لحقوق

 المختلفة الظروف أو الثقافة أو التقاليد اختالف بحسب االتفاقية في األعضاء دولال بعض قبل

 .(3)األطراف بالدول الخاص

من االتفاقية األوربية على النحو  58إدراج فقرة جديدة في المادة فيتم  81وفق ا للبرتوكول رقم : ثانياا 

ن العمر في التاريال سنة م 11التالي: "يجب  أن يكون عمر القضاة المرشحين أقل من 

                                                           

(1)Council of Europe Treaty Series - No.213,(2013).Protocol No. 15 amending  the 

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Strasbourg, 

on line available: http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf 

(2)Margin of Appreciation,(2012) Open Society Foundation: New York available 

(online):https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/echr-reform-margin-

of-appreciation.pdf 

 نة األوربية والمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان إزاء القانون اإلنسان،(.نهج اللج5181لجنة الصليب األحمر))3(

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfl.htm(3) 

http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/echr-reform-margin-of-appreciation.pdf
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/echr-reform-margin-of-appreciation.pdf
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ynjfl.htm
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يسمح هذا التعديل   ،(1)المرشحين الثالث" في قائمة الذي تطلب فيه الجمعية البرلمانية

للقضاة الذين على مقربة من سن التقاعد للبقاء في المحكمة لفترة أطول، ويؤدي ذلو 

جذب المرشحين في المستقبل من مستويات عليا في الهيئات القضائية من وطنهم، وتوفير ل

 .(2)الخبرات القضائية القانونية

من االتفاقية األوربية  01تم حذف هذه العبارة في المادة   81البروتوكول  0ثالثا: بموجب المادة 

وهي "مالم يعارض أحد األطراف على ذلو".  وبموجب هذا التعديل يجوز للدائرة التي لم 

اذا كانت القضية متصلة  تصدر حكمها بعد أن تتخلى عن القضية لصالح الدائرة الكبرى،

أحد بروتوكوالتها، أو إذا كان الحكم يؤدي إلى تعارضه مع حكم سابق بتفسير االتفاقية أو 

التعديل بالتنسيق  .ويسمح هذا(3)عن المحكمة وذلو دون معارضة األطراف في االتفاقية

يد عن حاجتهادات في المحكمة األوربية، ألن الدائرة إن شعرت بأنها ست  والتطوير في 

، فيمكنها أن تتنازل عن قضيتها لدائرة أخرى دون األوربية االجتهادات المعروفة للمحكمة

 . (4)أي معارضة من قبل األطراف

التي  81من البروتوكول  9وفق ا لنص المادة  من االتفاقية األوربية 01يتم تعديل المادة  رابعا: 

لوطني ستة أشهر في شروط قبول كانت فترة استنفاذ سبل االنتصاف فيها أو التظلم ا

الدعوى طبقا لمبادئ القانون الدولي، لكنها أصبحت أربعة أشهر من تاريال صدور القرار 

النهائي، ويمكن استنتاج أن تقصير مهلة استنفاذ طرق الطعن الداخلي من شأنه أن يدفع 

                                                           

(4)Council of Europe Treaty Series - No.213,(2013).Protocol No. 15 amending  the 

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Strasbourg, 

(on line) available: http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf 

 .815(  الميداني، محمد أمين المرجع السابق ، ص2)
(3)Council of Europe Treaty Series, the former reference, Strasbourg, (on line) 

available: http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf 

 .811ص، مرجع سابق، ( الميداني، محمد أمين4)
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عرض  أصحاب الحقوق بتعجيل رفع شكواهم، ويقلل فترة انتظار الضحايا ستة أشهر قبل

 .(1)قضاياهم على المحكمة األوربية

 المضاف إلى اًلتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان 02البرتوكول رقم : الفرع الثالث

ء مجلس أوروبا، اعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بناء على اقتراح من لجنة وزرا

روع واعتماده في تاريال  ، وقام وزراء الدول األطراف بدراسة هذا المش81 مشروع البروتوكول

5/81 /5180(2). 

على توسيع اختصاص المحكمة األوروبية لحقوق  81أكدت ديباجة البروتوكول رقم 

اإلنسان في منحها اآلراء االستشارية للسلطات الوطنية التابعة للدول األطراف في االتفاقية 

لسلطات الوطنية، ويعزز من تنفيذ األوربية، والذي يزيد بدوره من التفاعل والتعاون بين المحكمة وا

مادة وديباجة، ويشتمل  88من  81.يتألف البرتوكول رقم (3)االتفاقية األوربية وفقا لمبدأ التكامل

 على التعديالت التالية:

: بينت المادة األولى أن المحاكم العليا والهيئات القضائية لمطراف المتعاقدة في االتفاقية أوًلا 

  ةالمتعلقن تطلب من المحكمة األوربية آراء استشارية في المسائل األوربية، تستطيع أ

  

                                                           

(1)Council of Europe Treaty Series - No.213,(2013).Protocol No. 15 amending  the 

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Strasbourg, 

on line available: http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf 

 (.891، ص)المرجع السابق ،( الميداني، محمد أمين2)
(3)Council of Europe Treaty Series - No. 214, Strasbourg (2013) Preamble 

 Of Protocol No. 16  to the Convention on the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, available (online): 
http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf 

http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf
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بتفسير الحقوق والحريات األساسية الواردة في االتفاقية األوربية، أو البروتوكوالت الملحقة      

من  81ا لما تحدده المادة أن يكون هذا الطلب وفق   على 8ونصت المادة ، كما (1)بها

هذه المحاكم ودرجاتها، حيث بينت أنه تستطيع الدول  81ادة ، وحددت الم81البروتوكول

األطراف في االتفاقية األوروبية، أن تقوم بتعيين الهيئات القضائية الوطنية العليا التابعة 

 ، أو81وذلو وقت التوقيع على البروتوكول رغب بتقديم طلباتها االستشارية، لها، والتي ت

ول، أو االنضمام، على أن تقوم بتوجيه إعالن لممين إيداع وثيقة التصديق، أو القب عند

أن المحكمة  على . واشترطت المادة األولى(2)العام لمجلس أوروبا فيما يتعلق بهذا التعيين

 Pending تنظر أن تقدم طلبها في قضيةٍ  فأو الهيئة القضائية العليا التابعة للدول األطرا

Case  أن تقدم أسبابها لذلو الطلب، وأن تزود المحكمة لكن عليها فيها المحكمة األوربية، و

 .(3)األوربية بخلفية واقعية قانونية لما له صلة بهذا الطلب

تم عـن طريـق تـالطلبـات  أن مهمة البـت فـي قبـول هـذه 81: بينت المادة الثانية من البروتوكول ثانياا 

طلـب تقـوم الغرفـة خمسة قضاة من الغرفة الكبـرى فـي المحكمـة األوربيـة، وفـي حالـة قبـول ال

الكبرى بمنح الطلـب االستشـاري لهـا، وفـي حالـة رفـض طلـب الـرأي االستشـاري يجـب تعليـل 

 .(4)هذا الرفض

                                                           

(1)Council of Europe Treaty Series - No. 214, Strasbourg (2013) Article (1)  Of Protocol 

No. 16  to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms,available(online):  

http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdfs 

 .895يداني، محمد أمين، المرجع السابق ص( الم2)
(3)Council of Europe Treaty Series - No. 214, Strasbourg (2013). Article(1):Protocol 

No. 16  to the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms ,available(online):  

http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdfs 

 .895( الميداني، محمد أمين، نفس المرجع، ص4)

http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdfs
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: تســمح المــادة الثالثــة لمفــوض حقــوق اإلنســان فــي مجلــس أوروبــا، إمكانيــة تقــديم مالحظــات أو اثالثادد

علـى تحقيـق  : "حرصـا  وكما تـنص المـادة ،(1)تعليقات مكتوبة فيما يتعلق بالطلب االستشاري

العدالــة"، فــيمكن لــرئيس المحكمــة األوربيــة أن يــدعو أي دولــة طــرف فــي االتفاقيــة األوربيــة 

للمشــــاركة فــــي مــــداوالت المحكمــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالرأي المطلــــوب مــــن المحكمــــة، ويســــتطيع 

أي شــخص لــه عالقــة بالطلــب حضــور ئــة القضــائية حضــور هــذه الجلســات، و المفــوض والهي

 .(2)هذه الجلسات

علــى أن اآلراء االستشــارية التــي تمنحهــا المحكمــة  81مــن البرتوكــول رقــم   1: نصــت المــادة رابعدداا 

" "Advisory Opinions Shall not be Binding مـةلز  األوربية لمطراف المعنية ليسـت م  
(3) ،

أوضح القرار التفسيري بأن هدف هذا الرأي غير اإللزامي هو خلق فرصة حوار قانوني وقد 

 ا، ويمكن لهذه الهيئات أن تطبـق هـذقضائي بين هذه الهيئات القضائية والمحكمة األوروبية

 .(4)لها" الرأي في أحكامها القضائية حتى ولو لم يكن ملزما  

 محكمة األوربية لحقوق اإلنسانلل قضائيةتطبيقات : الفرع الرابع

  The Margin of Appreciation: هامش التقدير أوًلا 

 ضد المملكة المتحدة Richard Handysideتشارد هانديسايد قضية ري -

- CASE OF HANDYSIDE v. THE UNITED KINGDOM 

 (Application no. 5493/72رقم القضية ) -

                                                           

(1)Council of Europe Treaty Series - No. 214, Strasbourg (2013). Article (3):Protocol 

No. 16  to The Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental  

Freedoms http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdfs 

 اإلضافي لالتفاقية األوربية. 81( المادة الثالثة من البرتوكول 2)
(3)Council of Europe Treaty Series - No. 214, Strasbourg (2013). Article(5) Of Protocol 

No. 16  to The Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdfs 

 .899، صمرجع سابق( الميداني، محمد أمين، 4)
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في قضية ريتشارد هانديسايد  ديرربية ألول مرة نظرية هاما التقأوضحت المحكمة األو 

قام بنشر  ية أن صاحب دار نشر بريطانيالقض ، وتدور أحداث8491ضد المملكة المتحدة عام 

ر هذا ش  ، ن  ""The Little Red Schoolbookبعنوان "الكتاب األحمر الصغير لطالب المدارس" كتاب 

العديد من البلدان األوربية الكتاب إلى جانب مقتطفات منه في الصحف الوطنية والمجالت في 

تالميذ ل تربية الجنسيةال مخّصٍص عن صلٍ على ف احتوى لعدة لغات، وقد رجماألوروبية وت   وغير

دين هانديسايد النتهاكه القوانين الوطنية في نشر الفاحشة من خالل المطبوعات أ   .المدارس

كتابه، الحكومة البريطانية بمصادرة نسال ونتيجة للشكاوى ضد هانديسايد قامت  ،(1)اإلباحية

تالفها مرتبغرامة مالية، وأمت عليه المحكمة في مدينة المبث وحك قام هانديسايد ف، بحجز الكتب وا 

  .حكمة لندن لكن المحكمة رفضت طعنهبالطعن أمام م

اشتكى هانديسايد أمام اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان بأن السلطات البريطانية قد اعتدت 

بأن "ة المحكم أكدت ، ثمّ من االتفاقية األوروبية 81لمادة على حريتة في التعبير التي تنص عليها ا

 (2)"ديمقراطيمجتمع  في ظل حرية التعبيربناء  على تقييٍد مشروع على منع نشر هذا الكتاب قد تم 

 الداخلية للقوانين بالنسبة العامة لمخالق موحد مفهوم استخالص يمكن ال" بأنه المحكمة بينت كما

 اإلجراء لتحديد تقديرية طةسل الدول لهذه المحكمة تمنح لذلو األوربية، االتفاقية في األطراف للدول

 "(3)األخالق لحماية الضروري

  

                                                           
(1)Smith, Rhona,the former reference.Pg.99 

 90المرجع السابق،ص الميداني، محمد أمين،)2(
 على رابط مجلس أوروبا: 8491أنظر قرار المحكمة األوربية في قضية ريتشارد هانديسايد )3(

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["RichardHandyside"],"languageisocode":["E

NG"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMB ER","CHAMBER"],"itemid":["001- 
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 من اًلتفاقية األوربية. 0في المادة : الحق في الحياة ثانياا 

 اسم القضية: السيد جلود ضد هولندا -

- CASE OF JALOUD v. THE NETHERLANDS 

   51/88/5189تاريال الحكم في القضية:  -

 (Application no. 47708/08)رقم القضية:  -

 :القضية وقائع -    

 جنوب في الرميثة منطقة في تقع عسكرية تفتيا نقطة من ليال   مجهولة سيارة اقتربت 

 ،ليال   السيارة اختفت ما وسرعان والجنود، ركابها بين النارية العيارات إلطالق تبادل فحصل العراق،

 من تتألف متطوعة دورية برفقة حضر حتى أول مالزم برتبة هولنديا   جنديا   باستدعاء الجنود فقام

 فحاول التفتيا، نقطة من أخرى م سر عة سيارة اقتربت بعد حوالي ربع ساعة (1).هولنديين جنود ستة

 الجنود بعضثم و  الهولندي األول المالزم فقام الحاجزية، بالبراميل اصطدمت لكّنها ايقافها الجنود

 جلود، صباح أزهر السيد وهو السيارة ركاب أحد ق ت ل لذلو نتيجة السيارة، ركاب على النار بدطالق

 .صدره في النار إطالق بسبب كانت وفاته أن األشعة فحوصات أظهرت وقد

 :الداخلية التحقيق والسلطات جراءاتإ -

                                                           

(  تقع الرميثة في محافظة المثنى جنوب العراق. والجنود الهولندين هم الجنود المتطوعين فـي فـرق الـدفاع المـدني 1)
، وقـد شـاركت القـوات الهولنديـة  لتحقيـق االسـتقرار فـي العـراق فـي الكتيبـة Iraqi Civil Defence Corpsالعراقـي 

(SFIR وذلـــو مـــا بـــين عـــام )كـــزت فـــي محافظـــة المثنـــى كجـــزء مـــن الفـــرق المتعـــددة ، وقـــد تمر 5111وحتـــى  5110
الجنسيات، والتـي كانـت تحـت قيـادة ضـابط مـن القـوات المسـلحة للمملكـة المتحـدة، وذلـو بنـاء علـى مـذكرة تفـاهم بـين 

لقضــية الســيد جلــود  99911/11المملكــة المتحــدة وهولنــدا. لمزيــد مــن المعلومــات أنظــر حكــم المحكمــة األوربيــة رقــم 
 لصادرة عن الدائرة الكبرى، ستراسبورغ، مجلس أوروبا:ضد هولندا ا

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["-\tCASE OF JALOUD v. THE 

NETHERLANDS"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"

itemid":["001-148367}]" 
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 أنـه وأفـاد ذلـو نفـى لكنـه مخمـور ا، كان أنه التحقيق في السيارة سائق العامة النيابة اتهمت  

 أن الشـهود وأفـاد ،" الظـالم فـي التفتـيا حـاجز ونقطـة للبراميـل بـهينت ولـم عاليـة، بسرعة يسوق كان"

 بــدغالق العامــة النيابــة قامــت ذلــو بــرغم واحــد، جانــب مــن النــار أطلقــوا قــد الهولنــديين الجنــود بعــض

 مـن 5119 عـام فـي جلـود صباح السيد وكيل زيجفيلد المحامي طلب". نتائج بال" أنه م عّللة   التحقيق

 العـام المـدعي فأجـاب قضـائية، دعـوى رفـع بغـرض التحقيـق بنتائج علمٍ  على يكون أن العامة النيابة

 ي شـتبه لـنو  القاتـل، تحديـد عـدم وهـي احتماليـة نتيجـة علـى بنـاء   غلـقأ   قد التحقيق ألن بالرفض طلبه

ا النار أطلقوا قد ألنهم الهولنديين بالمتطوعين  .النفس عن دفاع 

 ي حاكم أن يجب كان"  أنه على مستند ا المحلية المحكمة لدى زيجفيلد المحامي استنأف

 فيها تلق   التي الظروف مع يتناسب ال عنيف بشكل الضحية على النار أطلق الذي األول المالزم

 عن التوقفب حينها أمره الذي العراقي الرقيب لتعليمات يستمع أن عليه يتوجب كان بل ة،الضحيّ 

 ابعيد   يبقى أن   التحقيق في أمرته الشرطة بأن السائق ادةإف على المحامي واعتمد كما النار، إطالق

 .الهولنديين الجنود توريط عن

 قرارها وكان األول، المالزم ضد األدلة ثباتإ عدم بسبب الطعن االستئناف محكمة رفضت

 بمسؤوليات االعتراف تم ،8910 رقم المتحدة لممم التابع األمن مجلس قرار على بناء  : "كالتالي

 هولندال وبما أن العراق، في احتاللية كقوى   دورها لممارسة المتحدة والمملكة المتحدة للواليات خاصة

  في البريطانية القوات تدعم إنها بل احتاللية، كقوى اعتبارها يمكن فال السالم، حفظ عملية في دورٌ 
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 بموجب بل الحرب، جرائم قانون بموجب ولاأل المالزم ي حاك م فال وعليه، العراق، جنوب

 .(1)"نفسه عن الدفاع أول للمالزم ويحق العادي، الجنائي القانون

، ألنه سيتقدم إعادة التحقيق في القضية 5111عام  المدعي العام من المحامي طلب

"ال يمكن ربط االتفاقية األوربية  فأجابه المدعي العام بأنهاألوربية لحقوق اإلنسان، بشكوى للمحكمة 

لم تنتهو  هولندا هذا فدنالهولندية في العراق ألنها ليست قوى احتاللية، وعلى بالقوى العسكرية 

 االتفاقية األوربية".

كم -  :المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ح 

ي ف في هذه القضية، أي مبدأ اإلقليمية أن  تستث ني  " المحكمة األوربية لحقوق اإلنسانقررت 

 ذلو، و االتفاقية األوربية الدول األطراف في من أقاليمضالتي تنحصر  ممارستها الوالية القضائية

 يةاحتالل الهولندية قوى   العسكرية أنه:" لم تكن القوى قررت ، فقد"استثنائية بناء على ظروفٍ 

بالمعنى المقصود كالذي تمتعت به الواليات المتحدة األميركية والمملكة المتحدة، لكن هولندا قد 

مملكة ال بل إنّ على تلو المنطقة،  ةلها سيطرة عسكري ية، كما أن  مارست اختصاصات إدارية وأمن

ى العسكرية الهولندية القو  السّيما أنّ رية مباشرة في محافظة المثنى، سلطة عسك لم تمارس المتحدة

، بل إنها قد على المسؤولين العراقييناتها التفتيا العراقية، ومارست سلط على نقاط سيطرت

أسلحة  صادرتلملكية الهولندية، و الشرطة العسكرية ا طريق عن ه القضيةباشرت التحقيق في هذ
                                                           

ة الـــى العــراق هـــو قــرار مجلـــس األمــن التـــابع لممــم المتحـــدة رقـــم (  إن األســاس القـــانوني إلرســال القـــوات الهولنديــ1)
،  حيث "يدعو الدول األعضاء والمنظمـات الدوليـة أن تسـاهم فـي تنفيـذ هـذا القـرار، وأن تبـذل الجهـود الهادفـة 8910

عــادة بنائــه، وأن تســاهم فــي اســتقرار وأمــن العــراق". الفقــرة رقــم  ، 11/99911مــن الحكــم رقــم 19إلصــالح مؤسســاته وا 
(، جلســة 5189ويمكــن مشــاهدة جلســة اســتماع الــدائرة الكبــرى لهــذه المحاكمــة علــى رابــط الفيــديو التــالي مجلــس أوربــا)

ـــــــــــــــــــــدا، ستراســـــــــــــــــــــبورغ:  available online: حكـــــــــــــــــــــم جلـــــــــــــــــــــود ضـــــــــــــــــــــد هولن

p://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=4770808_19022014&languahtt

ge=lang 
 
  

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=4770808_19022014&language=lang
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=4770808_19022014&language=lang
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تي تمارسها الحكومة ذات القوى ال، وهذا يعني أن هولندا قد مارست الحادث وسيارة السائق

ن يققال بد من االعتراف أن المح" في حكمها: األوربية لحقوق اإلنسانوأضافت المحكمة  ".السيادة

كانوا يعملون في بلد أجنبي لم يكتمل إعادة بنائه بعد أعقاب القتال، حتى لندية والقوى العسكرية الهو 

ربية أن المحكمة األو  إن لغة وثقافة ذلو البلد وثقافته كانت غريبة عليهم، ومع ذلو يجب على

را   التحقيقأن  ستنتجت ، (1)"من خالل الظروف المحيطة في مقتل السيد أزهر صباح جالود كان م قصِّ

 لمسباب التالية: وذلو 

مــن أفــراد لشــهود ل ةضــر الرســمياالمحو  واألدلــة الوثــائق هيئــات التحقيــق الهولنديــة بمصــادرة قيــام" .أ

مــع  رمــالزم األول الهولنـدي مــن التــلماالحتياطـات الالزمــة لمنــع ال عــدم أخــذها، و راقــياألمـن الع

المحكمة فـي  تأخذو  ،وف عادلةفي ظر  الجثة تشريحتنفيذ  ، وعدماستجوابه قبل الشهود اآلخرين

 ."(2)جسد الضحيةمن  التي تم أخذهاالرصاصات  دليال  هاما  وهواعتبارها 

 المـدعى عليـهمـن االتفاقيـة األوربيـة، وبالتـالي علـى  5مـادة انتهـاو لل هنـاو"أن  قرر المحكمةت  .ب

 0كـــذلو خــــالل  80095شـــهور، و 0ألــــف يـــورو خـــالل  51لـــا بااللتـــزام بـــالتعويض المـــالي بم

 .(3) "بكافة التكاليف والضرائب والنفقات المتعلقة بالقضيةشهور، و 

                                                           

هذه القضية من القضايا التي أثارت الجدل القضائي بين الدول، وقد تناولتها عدة صحف ومجالت ومواقع )1(
 الكترونية، يمكن زيارة هذه الراوابط لمزيد من المعلومات:

STRASBOURG OBSERVERS (2016).Extra-territorial Jurisdiction & Flexible Human 

Rights Obligations: The Case of Jaloud v. the Netherlands,available online: 

http://strasbourgobservers.com/2014/12/08/extra-territorial-jurisdiction-flexible-human-

rights-obligations-the-case-of-jaloud-v-the-netherlands/ 
ts )justsecurity (2016).Jaloud v. Netherlands: European Court of Human Righ2(

addresses extra-territorial jurisdiction in Iraq, 
https://www.justsecurity.org/17973/jaloud-v-netherlands-european-court-human-rights-

addresses-extra-territorial-jurisdiction-iraq 

(3)Council of Europe.(2016)  Strasbourg, available (on line):  

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["-\tCASE OF JALOUD v. THE 

NETHERLANDS"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"

itemid":["001-148367"]} 

http://strasbourgobservers.com/2014/12/08/extra-territorial-jurisdiction-flexible-human-rights-obligations-the-case-of-jaloud-v-the-netherlands/
http://strasbourgobservers.com/2014/12/08/extra-territorial-jurisdiction-flexible-human-rights-obligations-the-case-of-jaloud-v-the-netherlands/
https://www.justsecurity.org/17973/jaloud-v-netherlands-european-court-human-rights-addresses-extra-territorial-jurisdiction-iraq
https://www.justsecurity.org/17973/jaloud-v-netherlands-european-court-human-rights-addresses-extra-territorial-jurisdiction-iraq
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 من اًلتفاقية األوربية  7في المادة  Forced Labour: الحق في حظر العمل القسري ثالثاا 

 اسم القضية:  جيورجيوس تشيتوس ضد اليونان -

- Georgios Chitos  v. Greece  

 51637/12رقم القضية:  -

  84/81/5181 تاريال الحكم النهائي: -

  وقائع القضية: -

 في األكاديمية العسكرية في القسم الطبي مقابل حصوله على راتب السيد تشيتوس تم قبول 

 8440، وقد أتم دراسته في كلية الطب على حساب الدولة في جامعة سالونيو عام 8411عام 

رتبة عقيد ن برتبة طبيب مالزم في الجيا، حتى وصل إلى يّ أثناء تأديته الخدمة العسكرية، وع  

اال للسن عند وصولهبتقديم استقالته  قامو طبيب تخدير،  ، لكن دائرته العسكرية سبعة وثالثين عام 

لها بتعليمه، رواتب عالية مقابل خدمته العسكرية وتكفّ  حصوله علىت تقاعده المبكر، بسبب رفض

فقامت مصلحة في خدمة الجيا لفترة زمنية معينة، القانون اليوناني يجب أن يلتزم  وبموجب

، تقدم السيد تشيتوس بالشكوى للمحاكم المحلية يطالب هالضرائب بمطالبته بمبالا كبيرة بسبب تقاعد

كن المحاكم من الدستور اليوناني التي تحظر كل أنواع العمل الجبري، ل 55فيها بحقه في المادة 

 طعنه.اليونانية رفضت 

كم -  المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان: ح 
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نتهاو حقه في "حظر السيد تشيتوس إلى المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان بدعوى ا توجه 

"على الرغم من أن مقدم الطلب كان على :(1)المحكمة األوروبية على ذلو قررتالعمل القسري"، و 

 دون إكراهٍ  قد "قدم نفسه طوعا" للعملرغم أنه و  ،ةعلم بتأدية وظيفته اإللزامية قبل أن يتوجه للدراس

إال  ،وله على التعليم المجانيفي الجيا هو حص جنيدهتمن الفوائد الرئيسية ل حيث كان، ن الدولةم

 "ق تفسير مصطلح السخرة في أداء الخدمة العسكرية في هذه القضيةضيّ أن ت  " تقرر المحكمةأن 

ي وتشترط على الدول أن ال تبالا ف، ة ذات طابع عسكري في هذه القضيةوبذلو "تستبعد أي خدم

رفع مبلا التعويض على المتقاعدين المبكرين، الذين يسعون للحصول على حقوقهم عن طريق 

 .(2)"من االتفاقية األوربية 9المحكمة، وعليه تقضي المحكمة باإلجماع أن ثمة انتهاو في المادة 

 اًلتفاقية األوربيةمن  1في المادة خاصة والعائلية : الحق في احترام الحياة الرابعاا 

 القضية: السيدة جي اس ضد جيورجيا اسم -

- CASE OF G.S. v. GEORGIA 

 58/81/5181تاريال الحكم النهائي:  -

 (Application no. 2361/13رقم القضية: ) -

                                                           

من االتفاقية األوربية على أنه: "ال يشمل اصطالح "جبرا أو سخرة" في نطاق تطبيق هذه المادة  9(  تنص المادة 1)
أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدمة بديلـة للخدمـة العسـكرية بالنسـبة لمـن يـأبى ضـميرهم االشـتراو فـي الحـرب 

تسمح لهم بذلو". لمزيد من المعلومات أنظر قرار المحكمة األوربية فـي قضـية تشـيتوس ضـد اليونـان  في الدول التي
 (، ستراسبورغ:5181الصادر عن مجلس أوربا)

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["51637/12"],"itemid":["002-10762}]" 
soldier pay to leave army,  )Council of Europe.(2015), Greece wrong to make2(

Strasbourg, available (on line): http://www.humanrightseurope.org/2015/06/court-

greece-wrong-to-make-solder-pay-to-leave-army 
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جورجيا في قضية السيدة في حكمها الصادر ضد  1لى المادة استندت المحكمة األوربية إ -

G.Sاألوكرانية جي اس 
لسيدة قد انفصلت عن زوجها اأحداث القضية أن هذه  تدور ،(1)

الطفل  قام األب باصطحابفقامته، ا  خالف بينهما بشأن حضانة طفلهما و نشأ وقد ، لجيورجيا

حجة أن الطفل أكثر أوكرانيا ب إلى عودتهرافضا  ، وتسجيله بمدرسة جيورجية اإلى جورجي

إلى اتفاقية  ستندة  لجأت األم إلى القضاء تطالب ابنها بالعودة إلى أوكرانيا م. معه استقرارا  

رفضت محكمة تبيلسي فولي لمطفال، بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الد 8411عام  الهاي

تقدمت السيدة بشكوى للمحكمة األوربية التي قضت  .كرانيادعوى األم وعودة الطفل إلى أو 

ة األوربية بالتعويض لصالح األم من االتفاقية، كما حكمت المحكم 1بوجود انتهاو للمادة 

 .(2)يورو باإلضافة إلى الضرائب 810111 حوالي بمبلا مجموعه

 حقدوق البيدئدة :خامساا

 اسم القضية: كيرتاتوس ضد اليونان -

 CASE OF KYRTATOS v. GREECE 

 (Application no. 41666/98رقم القضية:) -

 2003/ 55/1تاريال الحكم:  -

المتقـدمين بالشـكوى ومـنهم السـيد كيرتـاتوس صـاحب ممتلكـات فـي  تدور أحداث هذه القضـية أن

عادة رسم الحدود إقليميا   ادعى أنجزيرة تينوس اليونانية، قد  يـؤثر  بـات قيام الدولة بتشييد المباني وا 

 أن التطــور"المحكمــة األوروبيــة  . قــررتحميــات الطبيعيــة فــي تينــوسعلــى حيــاتهم، وعلــى حيــاة الم

                                                           

من الئحة المحكمة. كشف  9/ 99(  قررت الدائرة الكبرى منح طالبة الشكوى عدم الكشف عن اسمها وفقا للمادة 1)
قرير األخصائي االجتماعي أن الطفل يعاني من اضطراب نفسي وقلـق بسـبب وفـاة شـقيقه أمامـه فـي أوكرانيـا نتيجـة ت

 سقوطه من النافذة.
(2)Council of  Europe.(2015)  Strasbourg, available (online): 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156273#{"itemid":["001-156273"]} 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156273#{"itemid":["001-156273"]}
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 هادممــا أفقــ ،تنقعات الطبيعيــة التــي بجانــب ممتلكــات المتقــدمين بالشــكوىالمســب أضــر قــد الحضــري

التلــوث البيئــي النــاجم عــن الضوضــاء واألضــواء المزعجــة لــيال والمنبثقــة عــن  وأن منظرهــا الجمــالي،

 ، وبنـاء علـى هـذا"أنشطة الشركات العاملـة فـي المنطقـة يـؤثر علـى حيـاة األفـراد والحيوانـات المحميـة

احتــرام الحيــاة  المــادة الثامنــة التــي تــنص علــى حــق أن اليونــان قــد انتهكــت" وربيــةقضــت المحكمــة األ

 (1)"في االتفاقية األوربية الخاصة والعائلية

 

 (2)األطراف في اًلتفاقية األوربية يجابي على الدول: اًللتزام اإلسادساا 

 اسم القضية: آيري ضد ايرلندا -

- CASE OF AIREY v. IRELAND   

 1/5/8418تاريال الحكم:  -

                                                           

(1)Council of Europe.(2015). CASE OF KYRTATOS v. GREECE, Strasbourg, 

available (on line): 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["41666/98"],"documentcollectionid2":["GRA

NDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61099}]" 
"لكــل شــخص عنــد الفصــل فــي حقوقــه المدنيــة والتزاماتــه، أو فــي اتهــام  مــن االتفاقيــة األوربيــة:  1(  تــنص المــادة 2)

جنـائي موجـه إليــه  الحـق فــي مرافعـة علنيــة عادلـة خــالل مـدة معقولـة أمــام محكمـة مســتقلة غيـر منحــازة مشـكلة طبقــا  
 للقانون و لكـل شـخص الحـق فـي منحـه الوقـت الكـافي والتسـهيالت المناسـبة إلعـداد دفاعـه، ولكـل شـخص الحـق فـي
ذا لــم تكــن لديــه إمكانيــات كافيــة لــدفع تكــاليف هــذه المســاعدة  تقــديم دفاعــه بنفســه، أو بمســاعدة محــام يختــاره هــو، وا 

 القانونية، يجب توفيرها له مجانا  كلما تطلبت العدالة ذلو". 

 سالته". في الفقرة األولى على أنه "لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومرا 1تنص المادة  -

علـــى أنـــه" لكـــل إنســـان انتهكـــت حقوقـــه وحرياتـــه المحـــددة فـــي هـــذه االتفاقيـــة الحـــق فـــي وســـيلة 80تـــنص المـــادة  -
 انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا االنتهاو قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية". 

وربيــة دون تمييــز أيــا  كــان أساســه: : يكفــل التمتــع بــالحقوق والحريــات المقــررة فــي االتفاقيــة األ89تــنص المــادة  -
كالجنس أو العـرق أو اللـون أو اللغـة أو العقيـدة أو الـرأي السياسـي أو غيـره أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، 

 أو االنتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميالد، أو أي وضع آخر.
Council of Europe,(2015).CASE OF AIREY v. IRELAND:(Application no. 6289/73) 

Strasbourg, available(on line):  

57419-http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["6289/73"],"itemid":["001}]" 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["41666/98"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61099"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["41666/98"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61099"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["6289/73"],"itemid":["001-57419"]}
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يري كانت على خالف مع زوجها المدمن على آر أحداث القضية أن السيدة جوانا تدو  

طالبت هذه السيدة بالطالق ، باستمرار طفالهماها وألي يستخدم العنف الجسدي ضدالكحول، والذ

 زوجها طالقها من طلب لمدة ثماني سنوات، لكن الكنيسة والمحكمة رفضتا أمام المحاكم المحلية

اضطرت السيدة آيري أن ت بقي على سي، ن  الك   النظامباب الموجبة لالنفصال بحسب م كفاية األسلعد

شكوى أمام تقدمت السيدة بال ية.المحل اإلجراءات القضائية تكاليف متابعة زواجها لعدم قدرتها على

كان فسيدة، في حماية هذه ال قد قّصرت"أن ايرلندا  ة لحقوق اإلنسان والتي قررت:المحكمة األوربي

واجب على  حياة األفراد لصالح يجابياإلالتدخل وااللتزام  ، وأن  (1)يجب عليها أن تتدخل لحمايتها

على الدولة أن تعتقل زوجها لتلقي العالج الالزم  توجبين الحماية الالزمة لهم، فكان يالدولة لتأم

السيدة على  تحصل المادية حتىو  المساعدة القانونية كفل لها تقديمالكحول، وأن ت من على إدمانه

االلتزام الوارد على  أن   "رغم :في قرارها وتضيف المحكمة. "أمام القضاء حق االنتصاف الفعال

تقع  جوهريةالتزامات إيجابية  ةثمّ  هأنّ  ا، إالّ ا سلبي  قد يتخذ طابع  الدول األطراف في االتفاقية األوربية 

ق الواردة في االتفاقية األوربية"، وفي هذه القضية "كان االحترام الفعلي للحقو  لتحقيق على الدول

حق االنتصاف "حياة الخاصة أو العائلية " واحترام العلى الدولة أن تتدخل لحماية حق  يتوجب

من االتفاقية ( 89،80،1،1المواد ) ، وعليه تقضي المحكمة باإلجماع: انتهاو ايرلندا"الفعال

 األوربية. 

  

                                                           

(1)Council of Europe,(2015).CASE OF AIREY v. IRELAND:(Application no. 6289/73) 

Strasbourg, available(on line):  

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["6289/73"],"itemid":["001-57419}]" 
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، وحق الحصول على معاملة غير اإلنسانية أو المهينةأو العقوبة أو ال : حظر التعذيبسابعاا

 (1).محلية الفعالةوسائل اًلنتصاف ال

 اسم القضية: ديمتروف و ريبوف ضد بلغاريا -

CASE OF DIMITROV AND RIBOV v. BULGARIA 

   89/15/5181 ، الحكم النهائي:2015 نوفمبر 89تاريال القضية:  -

من قبل السلطات البلغارية عام  ايفان ريبوفديميتروف و ستويان  نالسيدا تم القبض على

 هت محكمة بورغاسج  و   .(Burgasوتم نقلهما إلى سجن بورغاس ) ،ي القتلالشتباههما ف 5118

عام في  لحياةإليهما تهمة القتل الناتجة عن النشاط اإلرهابي، وحكمت عليهما بالسجن مدى ا

 فيعيشان في ،"Special Regimeنظام خاص" تحتالسجن ي فيقضي السجينان أحكامهما  .5111

 الدائمة الغرف نارةإ باإلضافة إلى النوم، إال بالجلوس أو لهماح ال تسم ةضيقة المساح غرف

أن  دونرات والحش مع الحيوانات القارضة دا  ويعيا السجينان في مستوى نظافة سيء ج مزعجة،وال

نتيجة الطبية السيئة،  من سوء التغذية ومستوى الخدمات يعانيانو  ,(2)تتوفر مراحيض في غرفتهما

 ، وعلى ضوء ذلوالصدفي أصيب بالتهاب المفاصلفالصحية  السيد ديمتروف حالة تر تدهو لذلو 

عزلة في  انالسجين ايعي "أنهالتي قررت  للمحكمة األوربية لحقوق اإلنسانتقدم السجينان بدعوى 

لحكم "النظام الخاص" قبل أن يصبح ا ابهة لظروفوظروف سجن ذات طبيعة مش 5119 عام منذ

تؤدي إلى  ني أو بدني"إن جميع أشكال الحبس االنفرادي دون تحفيز ذه" و 5111عام  في نهائيا

                                                           

case of Dimitrov & Ribov )Council of Europe,(2015)1(     
Bulgaria, Strasbourg, Application  no. (09191/11) available(on line): 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["CASE OF DIMITROV AND RIBOV v.  

BULGARIA"],"itemid":["001-158806}]". 
ن قامت لجنة مناهضة التعذيب األوربية بدعداد تقارير عن الظروف التي يعيا فيها السـجينان والسـجناء اآلخـرو  )2)

والمــــوظفين، حيــــث قامــــت بعمــــل زيــــارات ميدانيــــة لتتــــابع ظــــروف الســــجن ومســــتوى الخــــدمات فيــــه والرعايــــة الطبيــــة، 
 واإلصالحات التي أحدثتها إدارة سجن بورغاس بعد التقييمات التي قدمتها اللجنة وصوال إلى قرار المحكمة
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ر ألسباب ع  السيما أن قدرات العقلية واالجتماعية، ال تدهور زلة السجينين عن السجناء يجب أن ت بر 

ة كل السجناء بصح تضرّ  حيثللسكن  ادية في السجنالظروف الم ال تصلحنة، و عيّ أمنية م  

وبناء على هذا تقضي المحكمة  معاملة اإلنسانية"،الب فال يوصف مستوى هذه الظروف"والموظفين، 

بدفع تعويض لكال  تقضيو  من االتفاقية األوربية، 80و 0المادتين  انتهاو بلغاريا"األوربية 

 ."ات والضرائبالمدعيين باإلضافة إلى التكاليف والمصروف

 من اًلتفاقية األوربية 01: الحرية في التعبير في المادة  ثامناا   

 ضد سويسرا جيودوجو برين  قضية  -

- CASE OF PERİNÇEK v. SWITZERLAND 

  51/8/5181تاريال الحكم في القضية: -

 Doğu Perinçekيو جبرين السيد دوجو تقدم
  1115شكوى إلـى المحكمـة األوروبيـة عـام ب (1)

 هعبيـر، وتـدور أحـداث القضـية أنـاالتفاقية األوربية في حقه فـي الت انتهكتي فيها أن سويسرا قد يدع

، وقد أدلى فيها بتصريحات 5111في سويسرا عام  مؤتمراتلحضور ثالث  ة السيد دوجوقد تم دعو 

جماعيـة االبـادة ال مـزاعم" أنبـالـذي وصـف فيـه  تـه الجنائيـة، وأولهـا مـؤتمر لـوزانعلنية أدت إلـى إدان

، أكاذيـب دوليـةعلـى يـد العثمـانيين هـي  8481التـي حصـلت عـام " Armenian genocideاألرمنيـة "

لميـة األولـى مـن إلى تقسيم اإلمبراطورية العثمانية فـي الحـرب العا واسع اروسينسا و نجليز وفر اإلأن و 

                                                           

(، 5181العمال التركـي، مجلـس أوروبـا ) ( السيد دوجو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، وهو رئيس حزب1)
ـــــم إصـــــدار الحكـــــم فـــــي 59181/11المحكمـــــة األوربيـــــة لحقـــــوق اإلنســـــان، ستراســـــبورغ، رقـــــم القضـــــية هـــــو:   81، ت

، لمزيد من المعلومات أنظر قرار المحكمة األوربية في قضية برينجيـو ضـد سوسـيرا علـى رابـط مجلـس 5181أكتوبر
 (، ستراسبورغ:    Application no. 27510/08(، رقم القضية: )5181أوربا)

tCASE OF PERİNÇEK v. \-http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["

SWITZERLAND"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMB

158235-ER"],"itemid":["001}]" 
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مبراطوريـــة لـــذين عاشـــوا لقـــرون بســـالم فـــي ظـــل اإلشـــعال العنـــف مـــع األرمنيـــين اا  خـــالل بـــث الفتنـــة و 

 "(1)العثمانية

في   5111عام  (Opfikon)المؤتمر الثاني الذي عقد في أوبفيكون  وفي المناسبة الثانية كان     

قام السيد دوجو أمام الجمهور ف، 8450زيوريال بمناسبة إحياء معاهدة السالم الموقعة في لوزان عام 

قبل كل  مشكلة الكردية والمشكلة األرمنيةت البترديده باللغة األلمانية والتركية عبارة  " لذلو كان

شيء، ليست مشكلة، وقبل كل شيء، لم تكن حتى موجودة ..."، ثم قام بتوزيع منشورات على 

أما  ،جريمة اإلبادة جماعية ، والتي نفى فيهاالجمهور تحت عنوان "القوى العظمى والمسألة األرمنية"

 ،5111في  (Bern)في بيرن  (Köniz)ي في كونيز لحزب العمال الترك تالمناسبة الثالثة فكان

 نفواحتى لينين وستالين " هإلى أن مضيفا   ،وجود المجزرةمرة أخرى أن ال تصدق ل الدو  ودعا فيها

 أي ابادة جماعية للشعب األرمني من قبل السلطات التركية". 

به مــن قبــل اســتجوا شــكوى جنائيــة ضـد الســيد دوجــو وتـم يـةرمنالسويســرية األقـدمت الجمعيــة 

 ت السـلطات السويسـريةالشفوية والكتابية، وقرر  ي التحقيق فيما يتعلق بتصريحاتهقاضالنائب العام و 

القــانون الجنــائي  مــن 518أن الـثالث وقــائع التــي ارتكبهـا الســيد دوجــو " تجرمـه ضــمن نطــاق المـادة 

رية، ألرمينيـة السويسـاسـتمعت المحكمـة للمـتهم، والمـدعي العـام، والجمعيـة ا 5119عام  "،ريالسويس

                                                           

نجيو ضد سويسرا، حريـة التعبيـر العالميـة، ( قضية السيد بري5181: جامعة كولومبيا)لمزيد من المعلومات أنظر )1(
 كولومبيا:

-v-perincek-https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/ecthr

2013-2751008-no-switzerland/ 
كما وذكر السيد دوجو أن هتلـر هـو" أكذوبـة دوليـة"، وأنـه اسـتغل الجماعـات والطوائـف العرقيـة لتقسـيم الشـعوب عـن  

طريق قتل بعضهم البعض، واستدل السيد دوجو في تصريحه بـأن الواليـات المتحـدة األميركيـة قامـت بـاحتالل العـراق 
لواليـــات بخلـــق دولـــة فـــي شـــمال العـــراق، وبعـــدها قامـــت ، ويضـــيف  "قامـــت ا 5110-8448وتقســـيمها مـــا بـــين عـــام 

بدضــافة حقــول نفــط لهــا فــي كركــوو، األمــر الــذي تطلــب مــن تركيــا أن تلعــب دور ا وصــي ا علــى هــذه الحقــول، "فــنحن 
 نواجه الحصار االمبريالي 

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/ecthr-perincek-v-switzerland-no-2751008-2013/
https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/ecthr-perincek-v-switzerland-no-2751008-2013/
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لــى رأي ســتة مـــؤرخين رفضـــت طلــب المـــتهم  مـــن بلــدان مختلفـــة، لكــن المحكمـــة السويســرية خبــراء وا 

المـؤرخين قـاموا  أن "مئـات تـرىرأيـه التـاريخي ألنهـا  آراء المؤرخين الـذي يـدعمون عنبسماع المزيد 

ت المحكمـة السويسـرية بتحليل أحداث اإلبـادة الجماعيـة األرمنيـة علـى مـدى عقـود"، وعلـى ذلـو قضـ

عليه من القـانون الجنـائي السويسـري التـي تعاقـب بـالحبس  518تجريم المتهم  بسبب انطباق المادة 

حتى ثالث سـنوات كـل مـن يـدعو إلـى التمييـز العنصـري أو يثيـر الكراهيـة علنـا ضـد أي شـخص أو 

كمـة وجـو للمحديد توجه السمجموعة من األشخاص على أساس العرق أو األصل العرقي أو الدين. 

 .(1)اناألوربية لحقوق اإلنس

فـــاداوربيـــة أنـــه "المحكمـــة األ قـــررت ، المـــدعيت بعـــد قيـــام الـــدائرة الكبـــرى بفحـــص بيانـــات وا 

أنها جدالية بيعة تاريخية و سياسية وقانونية وهي مسألة تتصف أن هذه القضية ذات طب تجد وجدت

إجمــاع عــام  دت فــي حكمهــا علــى نظريــة ذاتلية أن المحــاكم السويســرية اعتمــ، وتكمــن اإلشــكاعامــة

دليـل علـى  وجود بعدم"المحكمة  قرروما بعدها لتبرير إدانة صاحب الطلب، وت 8481ألحداث عام 

العنـــف أو الكراهيـــة، حتـــى أنـــه قـــام بـــالتمييز بينهـــا وبـــين بيانـــات إنكـــار  انثيـــر ي المـــدعي أن تصـــريحا

يـه فـدن إدانـة صـاحب الطلـب ليسـت "ضـرورية المحرقة على أساس أنها ال تحمـل اآلثـار نفسـها، وعل

ة السنوات التي تليها، بل إن إدانـو  8481أحداث عام ضحايا  مشاعر قراطي" لحمايةفي مجتمع ديم

ى هـذا تقديم تفسيرات واجتهـادات مختلفـة لمحـداث التاريخيـة، وعلـلتسعى إلى منع الجمهور  المدعي

                                                           

لمزيد من  يرد في هذه المقالة موقف الجمعية السويسرية األرمنية من قضاء ستراسبورغ في هذه القضية،( 1)
 المعلومات أنظرموقع الشبكة األرمينية:

ARMENIAN Network.(2015). Perincek v Switzerland: What does ECHR's judgment 

mean? http://www. panarmenian.net/ eng/ details/ 199014/     
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عبيــر الــذي نصــت عليــه االتفاقيــة األوربيــة لــم يحصــل علــى حقــه فــي الت المــدعيالمحكمــة أن  قــررت

 (1)."من االتفاقية األوربية 81ت السويسرية قد انتهكت المادة لحقوق اإلنسان، وبالتالي فدن السلطا

 من اًلتفاقية األوربية 00: حرية اًلجتماع السلمي وتكوين الجمعيات في المادة تاسعاا

 أذريبجان ضد وآخرون اإلسالم اتحاد جمعية قضية

CASE OF ISLAM-ITTIHAD ASSOCIATION AND OTHERS 

v. AZERBAIJAN 

 80/15/5181: النهائي الحكم ، 5189/ 88/ 80:  الحكم تاريال -

 Islam-Ittihad" اإلسالم اتحاد جمعية قبل من المقدمة الشكوى بموجب القضيةهذه  نشأت

Association "هذه الجمعية بعدة أنشطة  تقوم  (2).المحكمة إلى المقدمة أذربيجان جمهورية ضد

نسانية  بذاتهم يدفعون ال األعضاء أن األذريبجانية التفتيا وزارة ريرتق كشف. اجتماعية ودينية وا 

 مصرفي حساب وجود عدم إلى باإلضافة لديهم، واضحة غير التمويل مصادر وأن العضوية رسوم

 بل الجمعية، بيانات في المسجل بالمقر في اجتماعاتهم يلتزمون ال هاأعضاء وأن للجمعية،

                                                           

         ( .قضية يرينجيو ضد سويسرا، ستراسبورغ: 5181مجلس أوربا)( 1)
 http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["-\tCASE OF PERİNÇEK v. 

SWITZERLAND"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"i

temid":["001-158235"]} 

  5110و  8448تم تأسيس جمعية "االتحاد االسالمي" في باكو فـي أذربيجـان، وقـد بـرزت أنشـطتها مـا بـين عـام  )2(
ويرأســها الســيد عــازر ســام أدوف، وهــي جمعيــة تطوعيــة غيــر ربحيــة تقــوم بأنشــطة دينيــة  كدصــالح المســاجد وتنظــيم 
رحالت الحـج والعمـرة، وتقـوم بمشـاريع إنسـانية تعـزز احتـرم حقـوق اإلنسـان، وتقـدم المسـاعدات للفقـراء واأليتـام وكبـار 

رات، وتسـعى إلـى تعزيـز التسـامح الـديني بـين مختلـف األديـان السن والمعـوقين وحمـالت ضـد مـدمني الكحـول والمخـد
، و كان من ضـمن مشـاريعها إصـالح 8441في أذريبجان، واجتمعت الجمعية من أجل مناقشة نشاطها السنوي عام 

مسجد "ج معة" في باكو، والمشاركة في بناء المجتمع المدني في أذريبجان، وتقرر عقد مؤتمر بمناسـبة المولـد النبـوي 
وفتح باب الحوار بين الحضـارات المختلفـة األديان.لمزيـد مـن لمعلومـات أنظـر قضـية اسـالم  5118لشريف في عام ا

ـــــــــــم القضـــــــــــية: ) اتحـــــــــــاد ـــــــــــس أوربـــــــــــا: Application no. 5548/05رق ـــــــــــى موقـــــــــــع مجل (،  عل
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["5548/05"],"documentcollectionid2":["GRAN

DCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-147866}]" 
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نتيجة لذلو  دينية، جماعة رئيس هو الرابطة رئيس أنالتقرير  وكشف المساجد، أحد في يجتمعون

 هذه على وبناء دينية، منظمة أو حكومية غير كمنظمة تعمل الجمعية كانت إذا ما التقرير يحدد لم

، وأنه الدينية الدعاية تشمل طتهاأنش أن على اإلسالمية االتحاد جمعية العدل وزارة حذرت التقارير

للمنظمات أو  سمح قانونا  للمادة األولى والرابعة من قانون الجمعيات العامة األذريبجاني " ال ي   وفقا  

ضمن  الدينية ونشر معتقدات الديناألنشطة تنحصر مة بممارسة األنشطة الدينية"، و الجمعيات العا

، وعليه  "فدن أي نشاط ديني  األذريبجاني ن حرية الدينمن قانو  9المادة المنظمات الدينية بموجب 

 من جانب الجمعية غير قانوني ".

 ،قانونيةطتها غير الدينية غير الللجمعية تطالبها بوقف أنش اكتابي   ارسلت وزارة العدل إنذار  أ 

ذيرات إلــى "وقــف األنشـطة الدينيــة للجمعيــة بســبب عـدم اتخاذهــا أي تــدابير تجــاه التحــ التقريــر يشـيرو 

 متطالـب بحـل جمعيـة اتحـاد اإلسـال دل دعوى أمام محكمـة مقاطعـة سـابيلقدمت وزارة العو السابقة"، 

 5110أغسـطس  51فـي و ولعدم تقديم الجمعية أي دليل ينفـي عـدم مشـاركتها فـي األنشـطة الدينيـة، 

 أمرت محكمة المقاطعة بحّل الجمعية.

ة لحقـوق اإلنسـان تـدعي أن حـل الجمعيـة تقدمت جمعية اتحاد اإلسالم إلى المحكمة األوربيـ

وجــود ب وحريــة التعبيــر، و قضــت المحكمــةبشـكل قســري قــد انتهــو حقهــا فــي حريــة تكـوين الجمعيــات 

حـّل الجمعيـة بسـبب أنشـطتها الدينيـة المزعومـة،  من االتفاقيـة األوربيـة ألنـه " رغـم 88انتهاو للمادة 

ه فــــي النشــــاط الــــديني المنصــــوص عليــــدد ماهيــــة يقــــدم تعريفــــا دقيق ــــا يحــــ إال أن القــــانون المحلــــي لــــم

األعضاء التنبـؤ بأفعـالهم وتقـدير عواقـب األنشـطة التـي تتماشـى مـع  حتى ي مّكنالتشريعات المحلية، 

ن عــدم تفســير مفهــوم النشــاط الــديني أعطــى الســلطات المحليــة ســلطات تق ديريــة القــانون المحلــي، وا 

ارات السـابقة فدنهـا كافيـة لتمكـين المحكمـة أن تقـرر وبناء على االعتبـ، غير محدودة في هذا المجال

 . "من االتفاقية األوربية 88أن ثمة انتهاو للمادة 
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 مالحظات عامة -

بعض التطبيقات القضائية  استعراض يمكن استنتاج المالحظات التالية بعدترى الباحثة أنه 

 للمحكمة األوربية لحقوق اإلنسان:

ــ .8 فــي ظــل ظــروف ذلــو وقــائع، و لــبعض ال لــدول فــي تقييمهــاة لتمــنح المحكمــة الســلطات التقديري

في قضية هانديسايد ضد  ، كماهاما التقدير الذي تمنحه للدولمبدأ كرس أي أنها ت   استثنائية،

 .المتحدة ، حيث احترمت المحكمة ما تقتضيه األخالق العامة في المملكةالمملكة المتحدة

إلـى  ليمتـدّ  لالتفاقية األوربيـة نطاق اإلقليميال وتوسعقد تجتهد المحكمة األوربية تحقيقا  للعدالة   .5

ذا كـان أحـد ية المحكمة لخارج إقليم أوروبا إوال تمتد وبذلو، وفق ظروف استثنائية باو خارج أور 

 وانتهـو ومـارس سـلطات معينـة أو احتالليـة علـى األفـراد فـي االتفاقيـة األوربيـة المتنازعين طرفـا  

 .الشاب العراقي جلود ضد هولندا األوربية، كما في قضيةاالتفاقية  الحقوق الواردة في

 الحـق حمايـة هـذا األوربيـة المحكمة تضمن ذلو ومع ة،يالبيئ وقالحق األوربية االتفاقية تذكر لم .0

 األوربيـة المحكمـة اعتمـدت وقـد األوربيـة، االتفاقيـة فـي الـواردة الحقـوق تفسـير توسـيع خالل من

 .البيئية األفراد حقوق لتضمن اليونان ضد كيرتاتوس سيدال قضية  في الثامنة المادة على

، أي ال يتوقـــف علـــى ا  ســـلبي ا  فـــي االتفاقيـــة األوربيـــة يتخـــذ طابعـــرغـــم أن طبيعـــة االلتـــزام الـــوارد  .9

وجــوب التــزام  فــي بعــض الوقــائع امكانــات الــدول المتاحــة، إال أن المحكمــة تضــع فــي اعتبارهــا

ذا تعلــق االنتهــاو بحــق ورد فــي االتفاقيــة األوربيــة، كحــق إ لتحقيــق حمايــة األفــراد يجابيــا  الــدول إ

، وحــق احتــرام الحيــاة الخاصــة والعائليــة كمــا فــي قضــية الحصــول علــى حــق االنتصــاف الفعــال

 . آيري ضد ايرلندا
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 الفصل الرابع

 تطور اآلليات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان في منظمة الدول األميركية 

حماية حقوق اإلنسان في المبحث األول اللجنة األمريكية لراسة سنقوم في هذا الفصل بد
 .والمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان في المبحث الثاني

 المبحث األول

 حقوق اإلنسانل اللجنة األمريكية 

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين حيث سيتم تناول تأسيس اللجنة األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان 
اختصاصـات اللجنـة األمريكيـة لحقـوق ول، أمـا فـي المطلـب الثـاني سـنعالج وتشكيلها في المطلب األ

 .اإلنسان واجراءاتها

 المطلب األول

 وتشكيلها اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسانتأسيس  

دراسة تأسيس اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان في الفرع األول، وفي الفرع ب سنقوم في هذا المطلب

 ل هذه اللجنة.الثاني سيتم دراسة تشكي

 الفرع األول: تأسيس اللجنة اًلمريكية لحقوق اإلنسان

اللجنــة األميركيــة لحقــوق اإلنســان كلجنــة إقليميــة لتشــجيع حقــوق اإلنســان،  تــم إقــرار إنشــاء

بموجــب القــرار الثــامن فــي االجتمــاع االستشــاري لــوزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول 

تشـــــيلي، ولكـــــن بعـــــد التطــــورات التـــــي حـــــدثت بعـــــد تأســـــيس اللجنـــــة  المنعقـــــد 8414األميركيــــة عـــــام 
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هيئـــة مـــن هيئـــات منظمـــة الـــدول األميركيـــة، وفيمـــا بعـــد الـــداخلي، أصـــبح والتعـــديالت علـــى نظامهـــا 

 .(1)توسعت صالحياتها حتى أصبحت هيئة رقابية على الحقوق الواردة في االتفاقية األميركية

 لحقوق اإلنسان تشكيل اللجنة األميركية :الفرع الثاني

شــهد لهــم بالكفــاءة فــي تتــألف اللجنــة مــن ســبعة أعضــاء يتمتعــون بصــفات خلقيــة عاليــة، وي  

أو من مواطني أي دولة  هاشخاص من مواطنيمجال حقوق اإلنسان، ويحق لكل دولة ترشيح ثالثة أ

ــع   تتضــمن اللجنــة ال يجــوز أنلكــن مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة،  بــي ن وينض  فــس مــن ن م نتخ 

 9 لمــدة اللجنــة أعضــاء وينتخــب، (3) وأنظمتهــا الخاصــة بهــا الوائحهــبوضــع  اللجنــة تقــوم، و (2)"الدولــة

ق فريـ عـاون اللجنـة بشـكل دائـمهـذه اللجنـة فـي واشـنطن، وي قـرقـع مي انتخـابهم. إعـادة ويجوز سنوات

المشــورة دمون ، ويقــســانالخبــراء والمختصــين فــي مجــال حقــوق اإلنالمحــامين و  يتــألف مــنســكرتارية 

 .  (4)الحاالت الطارئةللجنة في القضايا و 

 المطلب الثاني

 اتهاءجراا  و  اختصاصات اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان

ســنقوم فــي هــذا المطلــب بدراســة اختصــاص اللجنــة األميركيــة لحقــوق اإلنســان كهيئــة تابعــة 

سـة اختصـاص اللجنـة كهيئـة لمنظمة الدول األميركيـة فـي الفـرع األول، وفـي الفـرع الثـاني سـنقوم بدرا

وفــي الفــرع الثالــث ســنقوم بدراســة اجــراءات اللجنــة األميركيــة لحقــوق  ة علــى االتفاقيــة األوربيــة،يــرقاب

 اإلنسان.

                                                           

(.اللجـان الدوليــة واإلقليميـة لحمايــة حقـوق اإلنســان. القـاهرة: مركــز القـاهرة لحقــوق 5111الميـداني، محمـد أمــين)  )1(
 91اإلنسان. ص 

 من االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان. 09من المادة  5الفقرة   )2(
(3)  Smith, Rhona,the former reference: pg.124. 

(4)  Moeckli,D& shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D, the former reference.p.g,438. 
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 الفرع األول اختصاص اللجنة كهيئة تابعة لمنظمة الدول األميركية 

، لتقـوم 8411بدأت اللجنة بممارسة اختصاصها كهيئة تابعة لمنظمـة الـدول األميركيـة عـام 

بتشــجيع الــدول علــى احتــرام حقــوق اإلنســان، ومســاعدة شــعوب الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول 

 (1)،حماية هـذه الحقـوقبدون أن تقوم  لكن ،ونشر المعلومات والدراسات األميركية على تفهم حقوقها

ــم تقتنــع ن، وألن الشــعوب األميركيــة قــد عّلقــت اآلمــال علــى هــذه اللجنــة فــي حمايــة حقــوق اإلنســا فل

بعـض  ع تفسـيرحاولت اللجنة توسيع صالحياتها من خالل توسـي اللجنة بما حّدده لها نظامها، لذلو

أّمــا  .إلــى الــدول األعضــاء فــي المنظمــةهــا بصــياغة توصــيات عامــة ســمح لت، لالمــواد فــي أنظمتهــا

 :التاليالمنظمة فهي ك على أعضاء في هيئة مراقبةك التي مارستها اللجنة األميركية لمهاما

 حقوق اإلنسان بين الشعوب األمريكية.في الوعي  تطوير .أ

 .دراسات والتقارير لمباشرة مهامهاعمل ال .ب

 تقديم معلومات باإلجراءات التي اتخذتها في مجال حقوق اإلنسان.لدعوة الدول األعضاء  .ج

لدول النظام القانوني المطبق على ا متضمن االجمعية العامة للمنظمة،  عرض تقرير سنوي على .د

 .(2)التي ليست طرفا في االتفاقية

الرد على استفسارات أي عضو عن طريق األمانة العامة للمنظمة، في المسائل المتعلقة  .ه

 بحقوق اإلنسان، وعلى قدر اإلمكان تقديم الخدمات االستشارية.

  

                                                           

 .91،عمان:دار الثقافة،ص8(.حقوق اإلنسان:ضماناتها ومبررات قيودها، ط5181الهالالت، محمد سليمان)  )1(
 ، والم عن ونة بالصالحيات والمهام.8411نسانمن النظام األساسي للجنة األميركية لحقوق اإل 81المادة   )2(
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 العامة. الجمعية إلى إلى حين تقديمها العام األمين على اللجنة برنامج ميزانية عرض .و

عطاء عناية للمواد المشار إليها لف .ز ت االنتباه إلى مراقبة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، وا 

 .(1)في اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان

مــؤتمر ريــودي جــانيرو فــي ل االجتمــاع االســتثنائي فــي 8411 عــام فــي تــم تعــديل نظــام اللجنــة     

فمنحهــا صــالحية مراقبــة حقــوق اإلنســان،  البرازيــل، وقــد وســع هــذا التعــديل مــن صــالحيات اللجنــة،

وحماية سبع حقـوق وردت فـي االعـالن األمريكـي لحقـوق اإلنسـان وواجباتـه، وهـي الحـق فـي الحيـاة 

والتمتـع بـالحقوق والواجبـات  ،والحرية واألمن والسالمة الشخصـية، والحـق فـي المسـاواة أمـام القـانون

أســـباب أخـــرى، والحـــق فـــي الـــرأي والتعبيـــر  دون تمييـــز بســـبب األصـــل أو الجـــنس أو اللغـــة أو أيـــة

عســـفي، والحـــق فـــي والفكـــر، والحريـــة الدينيـــة و ممارســـة الطقـــوس الدينيـــة، والحمايـــة مـــن الســـجن الت

ـــ ،المحاكمـــة العادلـــة مح لهـــا بـــدور جديـــد فيمـــا يتعلـــق بالشـــكاوي والتبليغـــات وبموجـــب هـــذا التعـــديل س 

تقـــديم بالـــدول األمريكيـــة، ممـــا يســـمح لهـــا ودراســـتها، واالطـــالع علـــى المعلومـــات التـــي تصـــلها مـــن 

تســاؤل إلــى ال عــديلهــذا الت وقــد أدى.(2)تحقيــق حمايــة فعليــة علــى هــذه الحقــوق توصــيات تعمــل علــى

مــادة وردت فــي االعــالن  ثمــاٍن وعشــرينعلــى ســبع حقــوق فقــط مــن بــين الحمايــة  تحديــد  عــن ســبب

ألن الـدول األعضـاء فـي  قد يعود السبب يرى البعض أن ، حيثاألمريكي لحقوق اإلنسان وواجباته

علـــى  المنظمـــة أرادت أن تمـــنح األولويـــة للحقـــوق األساســـية، مـــع اســـتبعاد الحقـــوق السياســـية حفاظـــا  

 .(3)سيادات الدول والمصالح بينها

  

                                                           

 .591فرحاتي، عمر الحفصي و قبي، آدم بلقاسم وشبل، بدر الدين محمد مرجع سابق. ص  )1(
 .99المرجع السابق، ص  ،الميداني، محمد أمين  )2(
 . 918المرجع السابق. ص  البرعي، عزت سعد السيد،  )3(
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 اختصاص اللجنة األمريكية كهيئة رقابية على اًلتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان: الثانيالفرع 

 ،8419عام Buenos Airesاألمريكية برتوكول بيونس إيرس  عقدت منظمة الدول 

وبموجب هذا البروتوكول تم تعديل ميثاق منظمة الدول األمريكية، وتوسيع صالحيات اللجنة 

ة لجنة دولية تنشأ بهدف على أن "ثمّ  لعدّ ميثاق المنظمة الم   قد نص، و (1)األميركية لحقوق اإلنسان

ن الهيكل التنظيميتعزيز حماية حقوق اإلنسان، كما   ستكون الجهاز االستشاري للمنظمة، وا 

سيتم تحديدها بمقتضى االتفاقية األميركية لحقوق  واالختصاصات واالجراءات الخاصة،

بعد  8414التي تأسست عام  اللجنة األمريكية حول مدى استمراريةالتساؤل  ح  ر  ط  وقد  .(2)اإلنسان"

تفاقية األميركية جاءت لتلغي هذه اللجنة اال أنّ  ق دحيث اعت   ،االتفاقية األمريكية حيز النفاذ دخول

لكن ميثاق  تفاقية األميركية لحقوق اإلنسان،لتحل مكانها اللجنة الجديدة التي نصت عليها اال

أن ثمة استمرارية بين و  اعتبار أّن اللجنة هي واحدة،"المنظمة أجاب على هذه التساؤالت على 

، وقد "ق اإلنسانواللجنة التي نصت عليها االتفاقية األمريكية لحقو  ابقا  اللجنة التي تم تأسيسها س

فيه  الذي اتخذه المجلس الدائم لمنظمة الدول األميركية، موضحا   8491بتاريال  510أكد القرار رقم 

، أن تستمر بممارسة عملها حتى 8411على اللجنة األمريكية التي تباشر وظائفها منذ عام  أنّ "

ا في االتفاقية األميركية، ولكن عية العامة للمنظمة أعضاء هذه اللجنة المنصوص عليهتنتخب الجم

 .(3)أن هناو لجنة أميركية ثانية بنظامها واختصاصها" فهمال يجب أن ي  

، أنيطت اللجنة بوظـائف 8491وبدخول االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان حيز النفاذ عام 

ـــدة تـــنص عليهـــا االتفا ـــة األجدي ـــة، قي ـــة وقـــد نصـــتميركي ـــة األمريكي  علـــى أنّ  98فـــي المـــادة  االتفاقي

ينبغــي علــى اللجنــة أن فاع عنهــا"، و الوظيفـة األساســية للجنــة هــي "تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان والــد
                                                           

(1)  Smith, Rhona, the former reference ,pg.124. 

 .111ص ،نفس المرجع ،البرعي، عزت سعد السيد  )2(
 .91الميداني، محمد أمين ، المرجع السابق، ص  )3(
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تنمي الوعي في حقوق اإلنسان، وأن تزود الدول بالمعلومات والخدمات االستشارية عند طلبها، وأن 

االتصــاالت التـــي توجههـــا إليهــا الـــدول، وأن تجمـــع دراســات وتقـــارير مـــن تتصــرف فـــي االلتماســـات و 

جانب الدول األعضاء التي تساهم في أداء وظيفتها، وعلى اللجنة أن تقـدم التقريـر السـنوي للجمعيـة 

مـــن النظـــام األساســـي للجنـــة  84وقـــد خصصـــت المـــادة .OAS (1)العامـــة لمنظمـــة الـــدول األميركيـــة 

 هي:مجموعة من االختصاصات، و 

المثــول أمــام المحكمــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان فــي القضــايا المنصــوص عليهــا فــي االتفاقيــة   .أ

 األمريكية.

طلــب اتخــاذ االجــراءات المؤقتــة مــن المحكمــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان فــي القضــايا العاجلــة   .ب

 لتعذر تعويضها.لمضرار التي قد تصيب األشخاص  التي لم يتم عرضها، وذلو منعا  

مشاورة المحكمة فيما يتعلق بتفسير االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، أو االتفاقيـات األخـرى   .ج

 التي تتعلق بحماية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في الدول األمريكية.

دة البرتوكوالت المضافة لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، على الجمعية سوّ أن تقوم بعرض م   .د

ـــدريجيا  العامـــة حتـــى  ـــات األخـــرى ت ـــتم إدراج الحقـــوق والحري ـــة الخـــاص ي ، بموجـــب نظـــام الحماي

 باالتفاقية.

 .(2)معالجة التبليغات وااللتماسات األخرى المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وحرياته األساسية .ه

 اختصاص اللجنة األميركية في شكاوى األفراد والدول: -

الدول، وذلو على  اها منوتتلقكما لشكاوى من األفراد، ا األميركية لحقوق اإلنسان تتلقى اللجنة
 النحو التالي:

                                                           

(1)Smith, Rhona ,the former reference ,Pg.125. 

 من االتفاقية األميركية. 99المادة   )2(
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 اختصاص اللجنة في شكاوى أو عرائض األفراد  .أ

يمكن ألي فرد بغض النظر عن جنسيته، أو يمكن لمجموعة من األشخاص أو أي كيان         

ة إلى اللجنة بشأن ي عترف به قانون ا من قبل الدول األطراف في المنظمة أن يشكو أو يقدم عريض

أن المشتكي  من نظام اللجنة 51وبينت المادة (1)أي انتهاو في االتفاقية من قبل الدول األطراف،

شترط أن يكون المشتكي ضحية ال ي   باسمه أو باسم أي شخص آخر، أييمكن أن يتقدم بشكوى 

ي، طالما أن انتهاو كاالنتهاو، ويمكن تقديم الشكوى إلى اللجنة بغض النظر عن مكان إقامة المشت

ويمكن للجنة أن  ،(2)ف في االتفاقية األمريكيةقد تم على أراضي دولة متعاقدة طر  حقوق اإلنسان

على  هذه الدول سواء أصادقت من قبل أفراد الدول األطراف في المنظمة وى الفرديةتتلقى الشكا

كل كيان  منحت االتفاقية األميركيةمن  99المادة  ظ أنّ الح  ، وي  (3)قاالتفاقية األمريكية أو لم تصاد

 أو الكيان المنظمة أن   ، مما يعنيأن يتقدم بالشكوى إلى اللجنة في دولة أو أكثر ونا  رف به قانعت  ي  

  (4).يخضع للرقابة الدولية ليس لها حق اللجوء للجنة، أي أن هذا الحق غير المعترف به

 اختصاص اللجنة في شكاوى أو عرائض الدول ب.

التي تدعي فيها دولة أن دولة طرف في االتفاقية األمريكية  شكاوىال األميركيةاللجنة  لقىتت

كافـة الـدول  تمـنحئحة الداخلية للجنـة الكما أن ال، االتفاقية المنصوص عليها فيقد انتهكت الحقوق 

                                                           

 .185البرعي، عزت سعد السيد. المرجع السابق. ص  )1(
 .11محمد أمين. المرجع السابق، صالميداني،   )2(
 .091بسيوني، محمود شريف والدقاق ، محمد السعيد و وزير ، عبد العظيم، المرجع السابق ص  )3(
 .180البرعي، عزت سعد السيد. المرجع السابق. ص  )4(
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ر يـــغ فـــي االتفاقيـــة األميركيـــة أو ســـواء أكـــانوا أطرافـــا   حـــق الطعـــون الدوليـــة األعضـــاء فـــي المنظمـــة

 .  (1) أطراف

بمجرد مصـادقة الـدول علـى االتفاقيـة األمريكيـة، بـل ينبغـي  وال يعد اختصاص اللجنة تلقائيا  

ــة باختصــاص اللجنــة، وذلــو ضــمن اجــراءات معينــة نصــت عليهــا المــادة  كــأن  91أن تعتــرف الدول

ــة باختصاصــها عنــدما تــو  ــة وثيقــة التصــديق، أوتعتــرف الدول التفاقيــة إلــى ا عنــد انضــمامها دع الدول

أو فـي أي وقـت مــن األوقـات، أو كـأن يكـون اإلعـالن الصـادر مطلــق  ،(2)األميركيـة لحقـوق اإلنسـان

لحالة معينة، و تخضع تبليغات الدول إلى فحص شروط مقبوليتها  المدة، أو لمدة محددة، أو محددا  

 الــدول شــكاوى لكــنّ  ،(3)مــن قبــل اللجنــة، وتشــترو فــي ذات شــروط مقبوليــة شــكاوي أو طعــون األفــراد

إلـى عـدم رغبـة الـدول بالتـدخل  تهاسـبب نـدر  ربما يعود، و كان نادر الحدوثضد بعضها أمام اللجنة 

 مــن تنظــر أن للجنــة تســمح ال األمريكيــة االتفاقيــة أن وي الحــظ فــي الشــؤون الداخليــة للــدول األخــرى،

 5 الفقــرة لكــن اإلنســان، قبحقــو  المتعلقــة القضــايا فــي التبليغــات أو الشــكاوي اســتالم قبــل نفســها تلقــاء

فـي بعـض  نفسها تلقاء من النظر صالحية تمنح اللجنة األميركية الداخلي النظام من 51 المادة من

 حقـــوق لحمايــة تتــدخل ، أي أن اللجنـــة قــد(4)معلومــات مــن يصــلها مـــا علــى اعتمــادا   المســائل وذلــو

 المثـــال ســبيل علــى ،يةفــي ظــروف اســتثنائ الــدول مــن شــكوى أو عريضــة أي انتظــار دون اإلنســان

 فيهـا وقـع الـذي العسكري االنقالب بسبب بوليفيا في اإلنسان، حقوق وضع في للنظر اللجنة تدخلت

 العــام لممـين يمكـنو  .8411 عــام للمنظمـة الـدائم المجلــس مـن صـادر قــرار علـى بنـاء ،8411 عـام

                                                           

اللجنة  ، لمزيد من المعلومات أنظر الئحة8445من الئحة اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان  18المادة  )1(
:  5110،من جامعة مانيسوتا، 8445األميركية لحقوق اإلنسان 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am13.html 
 .541فرحاتي، عمر الحفصي و قبي، آدم بلقاسم و  شبل، بدر الدين محمد، مرجع سابق، ص  )2(
 .085لوان، محمد يوسف و الموسى محمد خليل مرجع سابق، صع  )3(
 11الميداني، محمد أمين،المرجع السابق، ص  )4(

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am13.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am13.html
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 أزمــة أثنــاء العــام مــيناأل قــام فقــد اإلنســان حقــوق حمايــة فــي يتــدخل أن فــي منظمــة الــدول األميركيــة

 .(1)الدولة تلو في اإلنسان حقوق وضع في لتنظر بالتدخل األميركية اللجنة بمطالبة الدومينكان

 إجراءات اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان :الثالثالفرع 

تقوم اللجنة األميركية بدجراءات معينة عند تلقيها الشكاوى أو التبليغات، وقبل قبول الشكوى 

 للجنة الشكوى من حيث استيفائها لشروط المقبولية، وهي ما يلي:تفحص ا

ن كـان المشـتكي هيئـة أوًل : أن تحتوي على اسـم وجنسـية ووظيفـة الشـاكي ومحـل إقامتـه وتوقيعـه، وا 

غيـــر حكوميـــة  ينبغـــي أن تحتـــوي الشـــكوى علـــى محـــل اإلقامـــة القـــانوني، أو عنـــوان البريـــد 

 .للممثل القانوني للهيئة

 ، مــع تحديــد مكــان وتــاريال االنتهاكــاتنــها عبّلــوالموقــف الم   الفعــل ســبب تضــمن الشــكوى: أن تثانيددا

 .  (2)وا باالنتهاوضافة المسؤولين الذين علما  المدعى بحدوثها، واسم الضحية، و 

: أن تتالءم الشـكوى مـع نصـوص نظـام اللجنـة والئحتهـا الداخليـة، فـال ينبغـي أن تكـون الشـكوى ثالثاا 

ورة جوهريــة لشـكوى سـبق النظــر فيهـا أمـام اللجنــة، أو أيـة منظمـة دوليــة المقدمـة مماثلـة بصـ

 فيها، ومع ذلو يمكن للجنة أن تنظر في حالتين وهما: تكون الدولة المعنية طرفا  

جــراءات المتبعــة أمــام المنظمــة الدوليــة األخــرى، قــد اتخــذت القــرار بشــأن الشــكوى إذا لــم تكــن اإل -أ

 ن هذه االجراءات لن تؤدي إلى تسوية مرضية.المقدمة للجنة، وكان من الواضح أ

كي أمام المنظمة ذا كان المدعي أو أحد أعضاء أسرته هو ضحية لالنتهاو المدعى به، والشاإ -ب

 ليس لها أهلية التصرف باسم الضحية. هيئة غير حكومية هو طرف ثالث، أو

                                                           

 911البرعي، عزت سعد السيد. المرجع السابق. ص  )1(
، لمزيــد 8445وعنوانهــا شــروط االلتماســات،من الئحــة اللجنــة األميركيــة لحقــوق اإلنســان  05الفقــرة ب مــن المــادة )2(

 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am13.htmlات أنظر الرابط التالي لجامعة منيسوتا: من المعلوم
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 :ما يلي ويستثنى من هذا الشرط جراءات وطرق الرجوع الداخلية،إذ : استنفارابعاا 

اســتنفاذ  لحمايــة الحــق المــدعى عليــه، ومنــع قانونيــا  ذا كــان التشــريع الــداخلي ال يقــدم ســبيال   إ -أ
 طرق التظلم.

 .(1)اذا كان استنفاذ هذه الطرق قد تجاوز حدود مهلة معقولة -ب

 .(2): تقديم الشكوى خالل مهلة ستة أشهر من تاريال صدور القرار الداخلي النهائيخامساا 

 نة بعد قبول الشكاوىاجراءات اللج -

 جراءات التي تقوم بها اللجنة األميركية بعد قبولها الشكاوى بما يلي :ية األميركية اإلحددت االتفاق  

إذا قبلـت اللجنــة العريضــة أو التبليـا ، فدنهــا تطلــب معلومـات مــن حكومــة الدولـة المســؤولة عــن  .أ

زاء المهمــة مــن العريضــة أو االنتهاكــات المشــكو منهــا، وتــزود تلــو الحكومــة بنســخة عــن األجــ

التبليا، وعلى الدولة أن تلتزم بتقديم المعلومات المطلوبة خالل مدة معقولة من الزمن، تحـددها 

 اللجنة على ضوء ظروف كل قضية.

تتحقــق اللجنــة ممــا إذا كــان أســاس العريضــة أو التبليــا ال يــزال قائمــا  بعــد تلقــي المعلومــات، أو  .ب

دون تلقـي المعلومـات، فـدذا وجـدت أن أسـاس التبليـا لـم يعـد قائمـا ، بعد انقضاء المهلة المحـددة 

تقــوم اللجنــة بــدغالق القضــية، ويمكــن للجنــة أن تعلــن رفــض أو بطــالن العريضــة علــى أســاس 

 معلومات أو أدلة تلقتها فيما بعد.

عنـــد الضــرورة، وقـــد  تقــوم اللجنــة بـــالتحقق مــن صـــحة الواقعــة، ويمكـــن للجنــة أن تجـــري تحقيقــا   .ج

اللجنــــة مــــن الــــدول المعنيــــة كــــل التســــهيالت الضــــرورية إلجــــراء التحقيــــق، وأن تزودهــــا  تطلــــب

                                                           

لمزيــد مـــن  مــن الئحــة اللجنـــة األميركيــة لحقــوق اإلنســـان وعنوانهــا: اســتنفاد الوســائل القانونيـــة الوطنيــة. 09مــادة )1(
 http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am13.htmlالمعلومات أنظر الرابط التالي لجامعة منيسوتا : 

 (.998،991البرعي، عزت سعد السيد. المرجع السابق. ص ) )2(
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بمعلومــات لهــا صــلة بالقضــية، ويمكنهــا أن تســتمع إلــى أقــوال يــدلي بهــا الفرقــاء المعنيــون أو أن 

 .(1)تتلقى بيانات خطية منهم

هـدف التوصــل تضـع اللجنـة نفسـها تحـت تصـرف الفرقـاء المعنيـين، بأي إجـراء التسـوية الوديـة،  .د

 االتفاقيــــة حقــــوق اإلنســــان المعتــــرف بهــــا فــــي إلــــى تســــوية وديــــة للقضــــية علــــى أســــاس احتــــرام

 .(2)األميركية

إذا تــم التوصــل إلــى تســوية وديــة، فتقــوم اللجنــة بدعــداد تقريــر يحتــوي علــى بيــان للوقــائع والحــل  .ه

 مريكية لنشره.عنه إلى األمين العام لمنظمة الدول األ الذي تم التوصل إليه، وتحيل نسخا  

تبـــــين فيـــــه الواقعـــــة  تســـــوية وديـــــة، فتقـــــوم بدعـــــداد تقريـــــرفـــــي حالـــــة عـــــدم توصـــــل اللجنـــــة إلـــــى  .و

نيــة، وعنــد إرســال التقريــر، يمكــن للجنــة أن تقــدم ع  رســل التقريــر إلــى الدولــة الم  واســتنتاجاتها، وي  

 . (3)االقتراحات والتوصيات التي تراها مناسبة

  

                                                           

 .011بسيوني، محمود شريف والدقاق ، محمد السعيد و وزير، عبد العظيم، المرجع السابق. ص )1(
 من االتفاقية األمريكية. 91المادة  )2(
 من االتفاقية األميركية. 11المادة   )3(
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 المبحث الثاني

 ة لحقوق اإلنسانالمحكمة األميركي

اإلنســـان وتشـــكيلها فـــي  لحقـــوق األميركيـــة المحكمـــة تأســـيس بدراســـةســـنقوم فـــي هـــذا المبحـــث      

المطلب األول، وفـي المطلـب الثـاني سـيتم تنـاول اختصاصـات المحكمـة األميركيـة لحقـوق اإلنسـان، 

للجنــة والمحكمــة والقضــائية التــي تمارســها ا اإلجرائيــة بعــض التطبيقــات وســيتم الوقــوف علــى ،أخيــراو 

     .المطلب الثالث األميركية لحقوق اإلنسان في

 األول المطلب

 وتشكيلها اإلنسان لحقوق األميركية المحكمة تأسيس

بموجـب االتفاقيـة األميركيـة لحقـوق  8494تأسست المحكمة األميركية لحقـوق اإلنسـان عـام         

ة حقوق اإلنسان تعود لمؤتمر بوغوتا الـدولي أن فكرة إنشاء محكمة تختص في حماي ، إال(1)اإلنسان

نصــت المــادة األولــى مــن النظــام األساســي وقــد الــذي عقدتــه منظمــة الــدول األمريكيــة،  8491عــام 

للمحكمــــة، علــــى أن "المحكمــــة هــــي  مؤسســــة قضــــائية مســــتقلة، غرضــــها تطبيــــق وتفســــير االتفاقيــــة 

فـي كوسـتاريكا،  José Sanان خوسـيه فـي سـ هـذه المحكمـة مقـر قـعي .(2)األمريكية لحقوق اإلنسـان"

 .(3)أن تعقد جلساتها في بالد أخرىيمكن لساتها القضائية فيها، و عقد معظم جوت  

تتألف المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون لمدة ست سنوات من مـواطني الـدول األعضـاء فـي        

نســـان، وأن يمتلكـــوا يتمتعـــوا بالصـــفات الخلقيـــة والكفـــاءة فـــي مجـــال حقـــوق اإل أن وينبغـــيالمنظمـــة، 

                                                           

(1)  Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D. The former reference, 

pg.442. 
(2)  Smith, Rhona, The former reference, Pg.125. 
(3)  Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D. The former reference, 

pg.443. 
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، وال كــن إعــادة انتخــاب القضــاة مــرة أخــرىويم (1)المواصــفات المطلوبــة لممارســة الوظــائف القضــائية

فــــي  النظــــر يســــتطيع القضــــاة متابعــــةيجــــوز أن يــــتم انتخــــاب قاضــــيين مــــن ذات الــــدول األطــــراف، و 

محكمــة بــاالقتراع نتخــب قضــاة الن انتهــت مــدة واليــتهم فــي المحكمــة، وي  ا  و  فيهــا حتــى البــت قضــاياهم

طيع الـدول األطـراف وتستألطراف في االتفاقية األمريكية، السري باألغلبية المطلقة ألصوات الدول ا

 ينحصــر ألميركيــة لحقــوق اإلنســان، والمــن جنســية أي دولــة طــرف فــي المنظمــة ا قاضــيا  أن ترشــح 

علــى ســبيل المثــال،  التــي صــادقت علــى االتفاقيــة األميركيــة لحقــوق اإلنســان، الترشــيح علــى الــدول

انتخب  ، الذيThomas Buergenthalقامت كوستاريكا بترشيح القاضي األمريكي توماس بيورغنتال 

فـي المحكمـة بـالرغم مـن أن الواليـات المتحــدة األمريكيـة لـم تصـادق علـى االتفاقيـة األمريكيــة  كقـاضٍ 

 . (2)لحقوق اإلنسان

المحكمــة األميركيــة التــي  بــين بشــكل واضــح ي الحــظفــي عــدد القضــاة  التبــاين تــرى الباحثــة أن       

دول األعضـاء سبع قضاة، والمحكمة األوربيـة التـي تتـألف مـن عـدد قضـاة يسـاوي عـدد الـ تتكون من

تبريـر  هـل يسـتند دولة، مما يطـرح التسـاؤل سبع وأربعون اليا  حأعضاؤه  في مجلس أوروبا الذي يبلا

عـــن  األعبـــاءاللجنـــة األميركيـــة التـــي تتحمـــل وجـــود  إلـــى فـــي المحكمـــة األميركيـــة قلـــة عـــدد القضـــاة

فــي  ن قلــة عــدد القضــاةمــن اليســير اســتنتاج أتــرى الباحثــة أنــه  ؟األميركيــة لحقــوق اإلنســان المحكمــة

 وى بسبب ازدياد العبء على القضاة.االدع البطء والقصور فيإلى  يؤدي األميركية المحكمة

  

                                                           

(1)  Smith, Rhona,The former reference :Pg.125. 

(2)  Moeckli, D & shah, S & Sivakumaran, S & Harris, D,the former reference, 

pg.442,443. 
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 المطلب الثاني

 ة لحقوق اإلنساناختصاصات المحكمة األمريكي

علــى "إجــراء أول انتخــاب  11ادتهــا علــى العكــس مــن االتفاقيــة األوربيــة التــي نصــت فــي م

األقــل" وتــم ذلــو بعــد مــرور علــى  دولٍ  ألعضــاء المحكمــة، بعــد قبــول اختصاصــها مــن جانــب ثمــان  

ـــز التنفيـــذ، بينمـــا أجـــري االنتخـــاب األول ثمـــان ســـنوات علـــى األقـــل  مـــن تـــاريال دخـــول االتفاقيـــة حي

 االتفاقيـــة حـــددت وقـــد للمحكمـــة األميركيـــة قبـــل مـــرور عـــام واحـــد علـــى دخـــول االتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ

وســـــيتم تنـــــاول  ،(1) اإلنســـــان لحقـــــوق األميركيـــــة للمحكمـــــة اختصاصـــــان اإلنســـــان لحقـــــوق األميركيـــــة

االختصاص االستشاري في الفرع األول، واالختصاص القضائي في الفرع الثاني، وفي الفرع الثالث 

لتقريــر الســنوي لعــام ل ســيتم الوقــوف علــى المبــادرات والجهــود التــي تقــوم بهــا المحكمــة األميركيــة وفقــا  

 عن منظمة الدول األميركية.والصادر  5181

 اًلختصاص اًلستشاري الفرع األول:

االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان، وتفسير معاهدات أخرى  تقوم المحكمة األميركية بتفسير

ماية حقوق اإلنسان ت برم بين الدول األميركية، وتستطيع الدول األعضاء في منظمة الدول تتعلق بح

 من المحكمة األميركية لحقوق اإلنسان، ويمكنها أن تطلب رأيا   استشاريا   األميركية أن تطلب رأيا  

 اهدة أميركية لمعرفة مدى تطابق قوانينها مع المعاهدة األميركية لحقوق اإلنسان، أو أية مع استشاريا  

  

                                                           

 .180البرعي، عزت سعد السيد. المرجع السابق. ص  )1(
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وقد سمح ميثاق منظمة الدول األميركية، المعدل بموجب ،(1)لحماية حقوق اإلنسان

استشارية حول  ألجهزة منظمة الدول األميركية أن تطلب من المحكمة آراء   أيروسبروتوكول بيونس 

كية ، وقد استفسرت بعض الدول من المحكمة األمير من المسائل الخاضعة الختصاصهاأية مسألة 

، ومنها االتفاقية األميركية من 19لحقوق اإلنسان عن صالحياتها االستشارية التي تمنحها المادة 

د المقصود بعبارة " أو أية معاهدات أخرى لحقوق تحدّ  حين طلبت من المحكمة أن   ،حكومة بيرو

محكمة أصدرت ال، وقد عن المقصود بهذه المعاهدات مستفسرة  ، سان في الدول األمريكية"اإلن

تقر للمحكمة ، "أن االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان، 8415 عام في األميركية رأيها االستشاري

ها حق طلب من أي محكمة دولية أخرى، ألن كافة أجهزة المنظمة ل باختصاص أكثر اتساعا  

بموضوع  ينبغي أن يتقيد اختصاص المحكمة االستشاري دائما  لكن استشاري من المحكمة". 

خالية من القيود، فينبغي على من االتفاقية األميركية  19المادة جاءت منها، فدذا  ضتفاقية والغر اال

   (2).المحكمة وضع هذه القيود، في كل قضية على حدة ، وفي ضوء قواعد القانون الدولي

 اًلختصاص القضائي الفرع الثاني:

ـــاخت للمحكمـــة األميركيـــةاالتفاقيـــة األمريكيـــة منحـــت         ـــ اقضـــائي   اصاص  ي كـــل المســـائل فـــ املزم 

شــترط أن تعتــرف الــدول باختصــاص المحكمــة، ي  أو تطبيقهــا، و  األميركيــة االتفاقيــة المتعلقــة بتفســير

                                                           

(القضـاء الـدولي اإلقليمـي: دراسـة تحليليـة مقارنـة، عمـان: دار 5119السيد، مرشد أحمد و جـواد، خالـد سـليمان)  )1(
 .811الثقافة،ص

من االتفاقية األميركية على أنـه: يمكـن للـدول األعضـاء فـي المنظمـة استشـارة المحكمـة بشـأن  19لمادة تنص ا -
تفســير هــذه االتفاقيــة أو أيــة معاهــدات أخــرى تتعلــق بحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الــدول األمريكيــة، ويمكــن أيضــا  

يــة المعــدل ببروتوكــول بــوينس للهيئــات المنصــوص عليهــا فــي الفصــل العاشــر مــن ميثــاق منظمــة الــدول األمريك
إيرس، ضمن نطاق اختصاصها، أن تطلب استشـارة المحكمـة، ويمكـن للمحكمـة، بنـاء علـى طلـب دولـة عضـو 
فـي المنظمــة أن تــزود تلــو الدولــة بــلراء حــول مــدى انســجام أي مــن قوانينهــا الداخليــة مــع الوثــائق الدوليــة ســالفة 

 الذكر.
 .111سابق. صالبرعي، عزت سعد السيد،المرجع ال  )2(
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، ويمكـن أن يكـون اإلعـالن لقضـايا محـددة ويتم ذلو بدعالن خاص أو باتفاق خاص تقوم بـه الدولـة

 الــــدول إلـــى عنـــه نســـخا   حيــــلي   الـــذي للمنظمـــة مالعـــا األمـــين إلــــى اإلعـــالن مقـــد  وي  ، أو لفتـــرة محـــددة

تنصــرف آثــار البنــد االختيــاري الخــاص بالواليــة اإللزاميــة للمحكمــة فقــط و  (1).المنظمــة فــي األعضــاء

 علــى القضــايا التــي ترفعهــا الــدول ضــد بعضــها، وال تنســحب آثــاره علــى قضــايا أخــرى تحيلهــا اللجنــة

أحكــام المحكمــة ملزمــة إال علــى الــدول األطــراف  عــدّ إلــى المحكمــة، وال ت  األمريكيــة لحقــوق اإلنســان 

 .(2)المعنية بها

حصـر ا الجهـات التـي يحـق لهـا رفـع القضـايا أمـام المحكمـة وهمـا  االتفاقية األمريكيـة حددتو 

  األميركية لحقوق اإلنسان، وذلـو بشـرط أن تكـون كـل واللجنة في االتفاقية األميركية دول األطرافال

 (3) .قد استنفذت عند تلقيها الشكاوى بها اللجنة التي تقوماإلجراءات 

 0105 لعام السنوي للتقرير وفقا اإلنسان لحقوق األميركية المحكمة مبادرات: الثالث الفرع

 والمبادرات نجازاتاإل إلى 5181 لعام الصادر عن منظمة الدول األميركية السنوي التقرير يشير

 :يلي ما ومنها ،(4)اإلنسان حقوق مجال في األميركية المحكمة حققتها التي

 األطفـال، حقـوق فـي المتعلقة المسائل في تهتم بحيث القضائية للسوابق هيئة المحكمة أنشأت:  أوًل

 دورا   المحكمـة لعبـت وقـد السياسـية، والحقـوق التعبيـر، وحريـة لمشـخاص، القسري واالختفاء

 المناعـة نقـص بفيـروس لمصابينا األشخاص كحقوق العالمية،  المعاصرة القضايا في رائدا  

 ضـــد العنـــف حـــاالت فـــي الدولـــة ومســـؤولية األصـــليين، الســـكان وحقـــوق ،(اإليـــدز) البشـــرية

                                                           

 من االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان. 15المادة  )1(
 .081علوان، محمد يوسف و الموسى محمد خليل،مرجع سابق ،ص  )2(
 من االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان. 18المادة   )3(

(4)The Organization of American States , Annual Report 2015  nter-American Court of 

Human Rights(2015) San José, Costa Rica, available  online 

 http:// www.corteidh.or.cr/ tablas/ informe 2015 / ingles.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/informe2015%20/
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 تسـليم وحظـر األشـخاص، تسـليم إجـراءات فـي اتخاذهـا الواجـب القانونيـة واإلجـراءات المرأة،

 .الدولة موظفي قبل من القوة واستخدام اإلعدام، لعقوبة يخضع أن يمكن شخص أي

 ويسـافر اإلنسـان، حقـوق مسـائل لبحـث عـدة عامـة واجتماعـات اسـتثنائية دورات المحكمة تعقد: اانيا ث

 أربــع 5111 عــام منــذ المحكمــة عقــدتوقــد  بــالنزاع، نيــةع  الم   األطــراف الــدول إلــى أعضــاؤها

 هـذه وخـالل ،وهنـدوراس كولومبيـا مثـل  مختلفـة، دول عشر ستة في استثنائية دورة وعشرين

 اإلنســان حقــوق مســائل فــي العامــة االســتماع جلســات النــاس مــن اآلالف ضــرح الجلســات،

 لنشـر تسـعى التـي واألنشـطة والنـدوات والمؤتمرات العمل ورا في والمشاركة للجدل، المثيرة

 .اإلنسان لحقوق الدولي القانون في التطورات

 اإلنســان، حقــوق عــن نالمــدافعي مــع والخبــرات المعلومــات تبــادل بــرامج بعمــل المحكمــة تقــوم: اثالثادد 

ــــارة األمريكيــــة المحكمــــة قامــــتف واألكــــاديميين، المــــدني، المجتمــــع ومنظمــــات  المحكمــــة بزي

 بـــين التبـــادل برنـــامج العتمـــاد ،5189 عـــام فـــي ستراســـبورغ فـــي اإلنســـان لحقـــوق األوروبيـــة

 .الخبرات لتبادل والمحامين المسؤولين

 الخالفية القضايا لمعالجة بالنزاع تتعلق التي مناطقال إلى ميدانية زيارات بعمل المحكمة تقوم: ارابعا 

 بمعرفة القضاة لتزود أساسية اإلجراءات هذه وكانت والقبلية، األصلية للشعوب اإلقليمية

 األصليين السكان أي ،القرى سكان إلى والتحدث بالنزاع، المتعلقة األراضي عن مباشرة

 .الزيارات أثناء
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لمحكام  الدول تنفيذ أو امتثال لترصد جلسات 5181 عام في ولىاأل للمرة المحكمة عقدت: اخامسا 

 في عقدت كالجلسات ،دوليا   مسؤولة أنها الصادرة عن المحكمة األميركية والتي ثبت

 .(1)وبنما هندوراس

 المطلب الثالث

 تطبيقات إجرائية وقضائية 

ية لحقوق اإلنسان في الفرع تمارسها اللجنة األميرك إجرائيةهذا المطلب سيتم تناول تطبيقات وفي 

 األول، وفي الفرع الثاني سيتم دراسة تطبيقات قضائية عن المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان. 

   إجرائية صادرة عن اللجنة األميركية لحقوق اإلنسانتطبيقات : الفرع األول

 (نموذجاا  غوانتانامو)

 Towards The Closure of Guantanamo عنوان التقرير: نحو إغالق غوانتانامو -
 المقدمة -

يتناول هذا التقرير أوضاع حقوق وحاالت المعتقلين في القاعدة األميركية البحرية التي تقع 

في خليج غوانتانامو في كوبا، والتي أصبحت منشأة ترمز إلساءة حقوق اإلنسان في العالم، كانت 

ات المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان أول هيئة دولية تدعو الوالي

 .(2)م الحقوق األساسية للمعتقلين فيهألن تحتر 

                                                           

، 5181ألميركية لحقوق اإلنسان لعام (.التقرير السنوي لمبادرات المحكمة ا5181منظمة الدول األميركية) ( 1)
http://www.oas.org/en/iachr/reports/annual.asp  

ـــــامو )( 2) ـــــر اللجنـــــة األميركيـــــة لحقـــــوق اإلنســـــان،نحو إغـــــالق غوانت ـــــدول األميركيـــــة، تقري (،الفقـــــرة 5181منظمـــــة ال
 ، أنظر لمزيد من المعلومات:4األولى،ص 

Guantanamo.pdf-Closure-http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards  

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
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في الواليات المتحدة األميركية، قررت  5118سبتمبر عام  88بعد الهجمات اإلرهابية في      

امو بكوبا، الحكومة األميركية فتح مركز االعتقال في القاعدة البحرية األميركية في خليج جوانتان

 Warمن أفغانستان وغيرها، في ظل ما أطلق عليه "الحرب ضد اإلرهاب"   عتقلينتجاز المالح

against Terrorism  احتجاز المعتقلين خارج أراضي  ر الواليات المتحدة األميركية أنّ عتب  ، ت

 شكاوىيتها القضائية عن الواليات المتحدة يبعد المحاكم االتحادية األميركية عن ممارسة وال

خرجها من نطاق ، وبالتالي فتلو االنتهاكات التي تمارسها على اإلقليم األميركي ت  قلينعتالم

 .(1)المسؤولية، وقد وجد أن هذه الفرضية ليست دستورية بعد سبع سنوات

يركز هذا التقرير على عدة مسائل رئيسية منها: القضايا المتعلقة في حق المعتقلين في 

 ، أو ما يسمىمن أفعال مرخصة لكنها غير مشروعة دوليا  م عليه قعالمة الشخصية مما يالس

للمعتقلين المعيشية  الظروفومسألة ، Authorized Use of Tortureاالستخدام المرخص للتعذيب ب

استجابة الحكومة األمريكية إلى المعتقلين الذين يضربون عن  مسألةفي معسكرات المعتقل، و 

 .(2)الطعام

، شكاوى تتعلق بمئتين 5115فبراير عام  51في وق اإلنسان لحق تلقت اللجنة األميركية

تطالب بحمايتهم واتخاذ اإلجراءات الوقائية العاجلة مازالت في غوانتانامو، و  وأربع وخمسين معتقال  

لصالحهم، وأشارت الشكاوى أن هؤالء المعتقلين تم نقلهم من قبل الواليات المتحدة إلى خليج 

بعد إلقاء القبض عليهم في أفغانستان على أثر عمليات عسكرية من  5115جوانتانامو في يناير 

                                                           

(1)Inter-American Commission on Human Rights – IACHR(2015). Towards The 

Closure of Guantanamo, Paragraph no.1  of the Introduction (Chapter 1), Pg.9&15,  

Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 
(2)Inter-American Commission on Human Rights – IACHR,(2015). Towards The 

Closure of Guantanamo, Paragraph no.1 of the  Introduction (Chapter 1) Pg.15, 

Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
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الواليات المتحدة التعامل  ترفضقبل الواليات المتحدة ضد نظام طالبان السابق وتنظيم القاعدة، و 

ختصة خالف ذلو، وفقا التفاقية جنيف الثالثة لعام معهم كأسرى حرب حتى قررت محكمة م  

8494.(1) 

ركية لحقوق اإلنسان بدغالق معتقل غوانتانامو بشكل فوري، وأكدت تطالب اللجنة األمي

على الحكومة األميركية بأن سلطات مختصة قامت بتحديد أوضاع السجناء الذين عادوا في يناير 

وتستنكر اللجنة األميركية االحتجاز التعسفي  ،النتهاكات التي وقعت على السجناء، لتحديد ا5115

األمريكية في جوانتانامو، دون تهمة ودون الحق في المحاكمة العادلة  لمفراد من قبل الحكومة

ال يشكل الحفاظ على األمن العام فللقانون الدولي،  ومنتهكا   مخالفا  الحماية القضائية، وتعتبره دون و 

حصري و معاملة األفراد المسلمين في "ظل نظام  ةوتستنكر اللجنكما ذريعة لهذه االنتهاكات، 

  .(2)الجنسية والعرق والدين بسبب تمييز ذلو س ضدهم" ، ألنمنفصل يمار 

 تطور مبادرات اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان المتعلقة في غوانتانامو -

Evolution of  The IACHR Initiatives on Guantanamo       

   Precautionary Measureالتدابير الوقائية :أوًلا 

ن نتهــو فيهــا حقــوق اإلنســان، مــالت الخطيــرة والعاجلــة التــي ت  تطلــب اللجنــة األميركيــة فــي الحــا

 "حتـــى تمنـــع وقـــوع ضـــرر أكبـــر ال يمكـــن إصـــالحه"تـــدابير وقائيـــة  تخـــاذالـــدول المنتهكـــة أن تقـــوم با

ن اآلليــات ، وهـي مـيةلحمـايتهم وحمايـة حقــوقهم األساسـ لمشـخاص الخاضـعين لواليتهـا وذلــو تحقيقـا  

                                                           

(1)Inter-American Commission on Human Rights(2015).Towards The Closure of 

Guantanamo, Evolution of  The IACHR  Initiatives on Guantanamo(Chapter 2),  

Paragraph no.27& 26,Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 

(2)  Towards The Closure of Guantanamo(2015).Inter-American Commission on 

Human Rights – IACHR,Paragraph no.2 &3 of the  Introduction(Chapter 1)  , Pg.9, 

Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
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ـــة ا مارســـتهاالرئيســـية التـــي  ـــة لحقـــوق اإلنســـان حـــول المعتاللجن ـــة ألميركي ـــامو لحماي ـــين فـــي غوانتن قل

تعلـق وقائية عند تلقيها شكاوى انتهـاو تطالبت فيها اللجنة باتخاذ تدابير  ، وهنا سنقدم وقائعا  حقوقهم

 بهم:

 في الواليات المتحدة األميركية)غوانتانامو( التدابير الوقائية لصالح عمر خضر  -أ

Precautionary Measure – Omar Khadr, United States           

اعتقلـــت قـــوات الجـــيا األمريكـــي فـــي أفغانســـتان الصـــبي الكنـــدي عمـــر خضـــر، وذلـــو فـــي 

 اشـتباو وقـع بينهـا وبـين القـوات األفغانسـتانية، كـان عمـر خضـر يبلـا مـن العمـر خمسـة عشـر عامــا  

بعـد عـام إلـى معتقـل  قـلن   ثـم ،كيـا  أمير  بجرائم الحـرب واإلرهـاب وبقتلـه جنـديا   عندما تم اعتقاله، واتهم

التخــاذ إجــراءات  طلبــا   89/8/5111فــي تــاريال  تلقــت اللجنــة األميركيــة لحقــوق اإلنســان غوانتانــامو.

مــارس  58فــي  ت اللجنــة طلبــو  ،(1)عامــا 84وقائيــة لصــالح المــواطن الكنــدي الــذي يبلــا مــن العمــر 

جــــراءات الوقائيــــة لحمايــــة الســــيد عمــــر مــــن الحكومــــة األمريكيــــة اتخــــاذ التــــدابير العاجلــــة واإل 5111

الجســـدي خضـــر، وضـــمان عـــدم تعرضـــه للمعاملـــة الالإنســـانية أو المهينـــة، وحمايـــة حقـــه فـــي النمـــو 

التــدابير لمنــع تعرضــه ألشــكال التعــذيب فــي االســتجواب الــذي ينتهــو  اتخــاذوالعقلــي، بمــا فــي ذلــو 

وطلبت اللجنة حظـر اسـتخدام أي ، ساسيةإلنسانية وحقوق اإلنسان األالمعايير الدولية في المعاملة ا

انية أو المهينــة إفــادة أو أي اعتــراف تحصــل عليــه بوســائل التعــذيب أو المعاملــة القاســية أو الالإنســ

أن تعمل على إجراء تقديم المسؤولين والمتورطين فيها إلـى العدالـة، وتطبيـق مبـدأ ضد السيد عمر، و 
                                                           

، " فقد تعرض السيد عمر 5111مارس  80للمعلومات التي وردت خالل الجلسة التي عقدتها اللجنة في  وفقا  (  1)
الطبية، خضر لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله واستجوابه من قبل جنود الجيا األميركي، وتم حرمانه من الرعاية 

وتكبيل قدميه ويديه لفترات طويلة من الزمن، ووضعه في زنزانة مع الكالب الشرسة، وتهديده باالعتداء الجنسي، 
وتغطية رأسه بكيس من البالستيو، وزعم السيد عمر خضر بأن اإلفادات التي أدلى بها في االستجواب أخذت منه 

( 5181ن المعلومات يمكن زيارة رابط منظمة الدول األميركية،)في ظل هذه الظروف الالإنسانية والمهينة"، لمزيد م
اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان.نحو إغالق غوانتامو: 

tanamo.pdfGuan-Closure-http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf


136 
 

علـى   5181 عـام أكتوبر في السيد عمر خضروافق  ضوء اتفاق مسبق علىو  ."المساءلة اإلدارية"

تـم  5185كـم بالسـجن لثمـاني سـنوات، وفـي سـيبتمبر اعترافه بأنه مذنب في خمـس جـرائم حـرب، فح  

، وفـي فبرايـر  Edmonton, Alberta نشـأة أدمونتـون األمنيـة التـي تقـع فـي ألبرتـا فـي كنـدانقلـه إلـى م  

قامــت  ،5180يوليــو  01فــي تــاريال و  ،فــس الواليــةجن متوســط الحراســة فــي نتــم نقلــه إلــى ســ 5189

 وفقــا   للســيد عمــر خضــر هــااللجنــة األمريكيــة برفــع اإلجــراءات االحترازيــة والتــدابير المؤقتــة التــي منحت

 .(1)من النظام الداخلي المنصوص عليه 51للمادة 

 و(التدابير الوقائية لصالح جمال أمزيان في الواليات المتحدة األميركية )غوانتانام -ب

Precautionary Measure , Djamel Ameziane, United State        

المعتقل الجزائري جمال تدابير وقائية لصالح  ،5111 أغسطس 51 بتاريال األمريكية لجنةالمنحت 

كان من قبل الواليات المتحدة األمريكية في قندهار في  هأن اعتقال الشكوى ادعى طلبو أمزيان، 

إلى معتقل غوانتانامو، حيث تعرض للتعذيب والمعاملة  5118له في ينايرأفغانستان، ثم تم نق

للمعلومات التي توفرت للجنة، كان انتقال السيد جمال أمزيان إلى بلده األصلي  وفقا  ، الإنسانيةال

عليه، حيث يمكن أن يتعرض للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، طلبت اللجنة  يشكل خطرا  

ة لحقوق اإلنسان من الواليات المتحدة أن تتخذ على الفور التدابير الالزمة لضمان عدم األمريكي

خضوع أمزيان للتعذيب أثناء االحتجاز، والتأكد من عدم ترحيله إلى أي بلد يمكن أن يتعرض فيه 

                                                           

(1)Inter-American Commission on Human Rights – ACHR(2015),  Evolution of  The 

IACHR Initiatives on Guantanamo, Towards The Closure of Guantanamo, Pg. 27, 

Chapter 2, Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 

رونية وأجهزة قضية عمر خضر من القضايا الشهيرة التي تناولتها العديد من الصحف والمجالت والمواقع االلكت-
التلفزة، وكان للجنة األميركية الدور في هذه القضية كما بينا، ويمكن زيارة هذه الروابط للمزيد من المعلومات: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Khadr- 

-omar-child-http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2015/06/guantanamo-

150531111517474.html-khadr  
-http://www.tiff.net/festivals/festival15/tiffdocs/guantanamos-child-omar-khadr  

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Khadr
https://en.wikipedia.org/wiki/Omar_Khadr
http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2015/06/guantanamo-child-omar-khadr-150531111517474.html
http://www.aljazeera.com/programmes/witness/2015/06/guantanamo-child-omar-khadr-150531111517474.html
http://www.tiff.net/festivals/festival15/tiffdocs/guantanamos-child-omar-khadr
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 1م جزائر يو من غوانتانامو إلى ال نقل السيد جمال أمزيان، لكن لتعذيب أو أي معاملة غير إنسانيةل

للمعلومات  من قبل السلطات الجزائرية عند وصوله، ووفقا   نه سجن سرا  أقال ، وي  5180ديسمبر 

المقدمة للجنة األمريكية من قبل ممثليه، كان السيد جمال أمزيان ينتظر الرد من حكومة كندا على 

 5181م طلبه ليستقر فيها، وقد عرضت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في لوكسمبورغ في عا

تدين فيه النقل القسري لجمال  صحفيا   أصدرت اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان بيانا  و استقباله، 

أمزيان من غوانتانامو إلى الجزائر، انتهاكا لمبدأ عدم اإلعادة القسرية، الذي يحظر نقل وترحيل 

 .(1)األفراد إلى البلدان التي قد يتعرضون للخطر فيها

 ئية لصالح معاذ العلوي في الواليات المتحدة األميركية)غوانتانامو(التدابير الوقا  -ج

Precautionary Measure– Moath al-Alwi, United States.          

قضــى الســـيد معـــاذ العلـــوي مـــن الـــيمن فتـــرات طويلــة وشـــاقة فـــي المعتقـــل، حيـــث عـــانى مـــن   

مـــــا، وقـــــد مورســـــت ضـــــده عا 85التهديـــــدات والعنـــــف ضـــــد حياتـــــه وســـــالمته الشخصـــــية أكثـــــر مـــــن 

االعتــــداءات الجســــدية والنفســــية والجنســــية، وقلــــة الرعايــــة الطبيــــة، طلبــــت اللجنــــة األميركيــــة لحقــــوق 

مــن حكومــة الواليــات المتحــدة أن تتخــذ تــدابير وقائيــة لصــالح  5181مــارس  08اإلنســان فــي تــاريال 

 .(2)تها لحماية حقوقهمعاذ العلوي وأن تقوم بعمل تقرير فوري عن اإلجراءات الفورية التي اتخذ

  

                                                           
 ، واشنطن5181(اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان .نحو إغالق غوانتامو5181منظمة الدول األميركية)(  1

Guantanamo.pdf-Closure-rg/en/iachr/reports/pdfs/Towardswww.oas.o ويمكن زيارة الرابط
 التالي على نفس الموقع:

http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/guantanamo/guantanamo.html 

(2)Inter-American Commission on Human Rights – IACHR(2015),Evolution of  The 

IACHR Initiatives on Guantanamo, Towards The Closure of Guantanamo, Chapter 2  
Pg. 27, 28,29, Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
http://www.oas.org/en/iachr/multimedia/guantanamo/guantanamo.html
http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
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 Resolutions : القراراتثانياا 

أصدرت اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان قرارين فيما يتعلق بمعتقلي خليج غوانتانامو، في 

 شيري  11/15فأصدرت اللجنة قرار رقم  ،  فيما يتعلق بالقرار األول:5111يوليو عام  51تاريال 

أدى "اتخاذ التدابير الوقائية لحماية حقوق المعتقلين، حيث  إلى أن الواليات المتحدة قد فشلت في

أن تغلق معتقل "، وعلى هذا تحث اللجنة الحكومة األميركية "هذا إلى ضرر ال يمكن إصالحه

غوانتانامو، وأن تقوم بترحيل المعتقلين بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي، وأن تكفل االلتزام بعدم 

عليهم، وأن تقوم بمعاقبة كل من يمارس التعذيب ضد  لبالد تشكل خطرا   إعادة المعتقلين قسرا  

أما القرار الثاني فكان في ، "إنسانية أو القاسية أو المهينةالمعتقلين وغيره من أنواع المعاملة الال

، المتعلق بأوضاع  5/88، أصدرت اللجنة األمريكية القرار رقم 5188يوليو عام  55تاريال 

موقف الواليات المتحدة "انتانامو، حيث وجهت اللجنة األمريكية قرارا تستنكر فيه المعتقلين في غو 

 .(1)"في حق المعتقلين بالمراجعة القضائية، وحرمانهم حرياتهم األساسية

 Public hearings: جلسات اًلستماع  العلنية أو العامة ثالثاا 

فـــي مقرهـــا الرئيســـي فـــي تجـــري اللجنـــة األمريكيـــة لحقـــوق اإلنســـان جلســـات اســـتماع علنيـــة 

عتبــر فرصــة مباشــرة مــن الضــحايا أو ممثلــيهم والمجتمــع المــدني لرصــد ومراقبــة حــاالت واشــنطن، وت  

ومــارس  5115حقــوق اإلنســان، وأجــرت اللجنــة أحــد عشــر جلســة اســتماع عامــة فــي الفتــرة مــا بــين 

اســـتماع  ، لتنـــاول جوانـــب مختلفـــة ألوضـــاع  المعتقلـــين فـــي غوانتانـــامو، ومـــن ســـت جلســـات5181

خرجت بقرارات اتخاذ تدابير وقائية لصالح المعتقلـين فـي غوانتانـامو، ومتابعـة اإلجـراءات االحترازيـة  

وعقـدت اللجنـة األميركيـة الـثالث جلسـات األخيـرة فـي ، ألشخاص المحتجزين في غوانتانامولصالح ا

و، وخاصة بالعقبات ، وتلقت آخر التطورات بشأن حالة المعتقلين في غوانتانام5181، و5180عام 
                                                           

 قوق اإلنسان،نحو إغالق غوانتامو،اللجنةاألميركية لح(5181منظمة الدول األميركية)( 1)
 www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdfواشنطن:
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، ويقـــوم 5180التـــي تحـــول دون نقـــل المعتقلـــين، واإلضـــراب عـــن الطعـــام الـــذي بـــدأه المعتقلـــين عـــام 

اإلطعـام التطورات المتعلقـة ب ، و"االعتقال إلى أجل غير محدود"على  المعتقلين باإلضراب احتجاجا  

ن أو المعتقلـــين، وعـــزل والـــذي تقـــوم بـــه الحكومـــة علـــى المضـــربي وجســـديا   نفســـيا   مضـــطهدالقســـري ال

 .(1)المعتقلين، والمعاملة المهينة والتعذيب

 Individual petition systemلتماسات الفردية : نظام اًل رابعاا  

يستطيع الضحايا أو ممثليهم تقديم طلب إلى اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان، ومن األمثلة 

المعتقل الجزائري جمال أمزيان الـذي كـان  طلب ممثل  5185عليها قبول اللجنة األمريكية في عام 

 .5115معتقال في غوانتانامو دون تهمة منذ عام 

لم تقم الواليات األميركية المتحدة بالمصادقة على االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، لكنها 

صــــادقت علــــى ميثــــاق منظمــــة الــــدول األميركيــــة، واإلعــــالن األمريكــــي لحقــــوق اإلنســــان وواجباتــــه، 

ــيهم وجــب هــذا تقــرر اللجنــة أنهــا تمــنح ضــحايا غوانتــامووبم حــق تقــديم االلتماســات الفرديــة  أو ممثل

( مـــن اإلعـــالن األميركـــي لحقـــوق اإلنســـان وواجباتـــه، وتـــرى 8،5،0،1،81،81بموجـــب المـــواد رقـــم )

ـــاالت  ـــات األميركيـــة قامـــت باالعتقـــال فـــي قنـــدهار، وأفغانســـتان، فضـــال عـــن اعتق اللجنـــة أن  "الوالي

دة، لكـن تانامو ألكثر من عقد، وعلى الرغم من أن هذه األفعال تمت خارج إقلـيم الواليـات المتحـغوان

 شكاوى األفراد عندما يخضع الضحية لسلطة وسيطرة موظفي الدولة. قبولاللجنة تمنح الضحايا 

 Requests to visit the detention facility: طلبات لزيارة المعتقل خامساا 

ميركية لحقوق اإلنسان بزيارة السجون في كافة أنحاء المنطقة، ويكمن تقوم اللجنة األ

لمباشر يتم االتصال اول ،الغرض من هذه الزيارات في التحقق من الوضع العام ألنظمة السجون

                                                           

(1)Inter-American Commission on Human Rights – IACHR(2015), Evolution of  The 

IACHR Initiatives on Guantanamo, Towards The Closure of Guantanamo, Pg.32 of 

Chapter 2,  Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
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صدار توصيات محددة إلى ا طلبت اللجنة  لدولة التي تنتهو حقوق اإلنسان.ومقابلة المعتقلين، وا 

موافقة الواليات المتحدة على إجراء زيارة مركز االعتقال  5119ان في عام مريكية لحقوق اإلنساأل

في غوانتانامو، أبلا ممثلو حكومة الواليات المتحدة أن اللجنة تستطيع مقابلة السجناء ولكن ضمن 

، وهو األمر الذي رفضته اللجنة، استمرت اللجنة بمواصلة المعتقلين بحريةمع  التواصلقيود ودون 

من الواليات المتحدة يشير إلى أن  ردا   5188تكرار طلب الزيارات لغوانتانامو، فتلقت عام جهودها ب

من هذه  أشار واحدا  و ،  5119إذن الزيارة سيتم بنفس الشروط والظروف التي أدلت بها في عام

ة كهيئة حماي (ICRC)الشروط إلى أن الواليات المتحدة تعترف فقط باللجنة الدولية للصليب األحمر 

نها ال تسمح لغيرها بالتواصل المباشر مع إبالمحتجزين في غوانتانامو، وفقا لذلو،  فيما يتعلق

 .(1)، وقد باءت هذه المحاوالت بالفشل5180كررت اللجنة األمريكية طلبها في عام و المعتقلين، 

علــى الصــعيد العملــي فــي حمايــة  األميركيــة اللجنــة ال يمكــن إنكــار جهــوده تــرى الباحثــة أنــ

أو  عنصرا   هاانتانامو، فيلزمإجراءات اللجنة التي اتخذتها في غو  تتبع حقوق اإلنسان، لكن من خالل

فـي غوانتـامو فقـد  تعلق بدور اللجنةي مابو الدول التي تنتهو حقوق اإلنسان، ا أكبر أمام إلزامي   وجود ا

عـــــداد الفحـــــص واكتشـــــاف االنتهـــــاو و عمليـــــات و  والتوصـــــيات الطلبـــــاتب تمثــــل والبيانـــــات  توصـــــياتا 

بالشـــكلية  جـــراءاتهـــذه اإل قـــد توصـــفلـــذلو ف، ل األخـــرىأمـــام الـــدو  التـــي ت نشـــر والتقـــارير الصـــحفية

وقد ال تناسب بعـض أنـواع  زمنا  طويال ، تطلبتألنها ، ألساسيةوالمعقدة عند انتهاو بعض الحقوق ا

تعــذيب وغيرهــا مــن االنتهاكــات التــي تقــع علــى الحقــوق األساســية، ألن انتهــاو الحــق فــي الحيــاة وال

وثمــة مســألة أخــرى وهــي عنــدما  ،ابير العاجلــة والملزمــة علــى الــدولالحقــوق األساســية تلــزم فيــه التــد

الشـاب العراقـي الـذي تـم  ن في قضـيةوربية لحقوق اإلنسامحكمة األلل قضائيةال اتالتطبيق في تناولنا
                                                           

(1)Inter-American Commission on Human Rights – IACHR(2015), Evolution of  The 

IACHR Initiatives on Guantanamo, Towards The Closure of Guantanamo, Pg.34 

Chapter 2, Organization of American States, available (online): 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf 

http://www.oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Towards-Closure-Guantanamo.pdf
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ـتثنية   جتهـدبية اسـتطاعت أن تأن المحكمة األور  وحظمالزم الهولندي في العراق، لقتله على يد ال م س 

، وكــان التبريــر هــو أن هولنــدا مارســت لــيم أوروبــاخــارج اقمتــد النطــاق اإلقليمــي لالتفاقيــة األوربيــة لي

فاقيـة سلطاتها في العراق كالقوات االحتاللية، مما عـّرض هولنـدا للمسـاءلة القانونيـة فـي انتهاكهـا االت

ر الواليــات المتحــدة أن انتهاكهــا لحقــوق اإلنســان تب ــع  مســألة، ت  الثــار وهنــا ت   ،األوربيــة لحقــوق اإلنســان

ــــةي  خــــارج اقليمهــــا ال  ، وظهــــر هــــذا فــــي تجاهلهــــا بعــــض إجــــراءات اللجنــــة عرضــــها للمســــاءلة الدولي

ئيـــة عاجلـــة فـــي شـــأن األميركيـــة، فلـــم توافـــق علـــى زيارتهـــا لســـجون غوانتانـــامو ولـــم تتخـــذ تـــدابير وقا

أم يجـب أن تتحـول  ؟ل هـو ضـعف فـي صـالحيات اللجنـة األميركيـة، فهالحقوق األساسيةانتهاكاتها 

ـــ فـــي يـــد اللجنـــة الصـــالحية أم أن الواليـــات األمريكيـــة تعتبـــر أن هـــذا يخـــرج عـــن  ملزمـــة؟ لطةإلـــى س 

يـــارة لجنـــة عنـــدما أجابـــت الواليـــات المتحـــدة أنهـــا تعتـــرف بز ؟ واتضـــح ذلـــو اختصـــاص اللجنـــة إقليميـــا  

وهنـا النتيجــة لمـاذا لـم تجـد منظمــة ، ميركيــة لسـجون غوانتانـامولجنـة األال دونالصـليب األحمـر فقـط 

؟ حيـث موهذه األفعال في غوانتانا ديني   قانونيا   أو اجتهادا   مبررا   ربيةالدول األميركية  كنظيرتها األو 

إن الطبيعــة الجوهريــة لحقــوق اإلنســان أنهــا عالميــة، فــي كــل مكــان وبــدون تمييــز، فلمــاذا ال تحــاول 

 األميركية االنتقال مـن اإلقليميـة إلـى العالميـة، علـى األقـل فيمـا يتعلـق بأعضـائها التـي منظمة الدول

 قام به مجلس أوروبا.   ذيتنتهو حقوق اإلنسان، كالدور ال
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 عن المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان تطبيقات قضائية: الفرع الثاني

واد أخددرى مددن اًلتفاقيددة األميركيددة اًلختفدداء القسددري( و مددحظر الحددق فددي الحريددة واألمددان) :أوًلا 
 لحقوق اإلنسان 

 : تروجيلو أوروزا ضد بوليفيااسم القضية -

Case of Trujillo-Oroza v. Bolivia 

 51/5/5111تاريال الحكم:  -

 ميركية لحقوق اإلنسانللمحكمة األ طلبا   8444قدمت اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان عام 

 8498قــائق هــذه القضــية أنــه فــي عــام ضــد بوليفيــا، وتــدور ح ألن تبــت فــي قضــية تروجيللــو أوروزا

اعتقل الطالب جوسيه تروجيللو أوروزا ذو العشرين عام ا من جامعة مايور ديسان في الباز،  بـدون 

صــدور أي قــرار مــن محكمــة ســانتا كــروز، قامــت الســيدة غالديــس أوروزكــو والــدة تروجيللــو بزيارتــه 

ة، وأكـدت أنهـا الحظـت أن السـيد جوسـيه قـد تعـرض للتعـذيب بدذن من الشرط 8495ألول مرة عام 

، وقـد لصليب األحمـر السـيد غويسـيال بـرونبشكل واضح، وفي أحد تلو الزيارات اصطحبت رئيس ا

تفاجأت بعدم وجود ابنها في مقر السجن، واختلفت المعلومات عـن مكـان تواجـده، فتـارة قيـل لهـا أنـه 

، وقــال لهــا قــل بالطــائرة براغــوايرة أخــرى قــد ن  نــة مــونتيرو، وتــاقــد ن قــل برفقــة ســجينين آخــرين إلــى مدي

نائب رئيس شرطة في المقاطعة سانتا كروز "  كل شيء قد تم حلـه، وأن عليهـا انتظـار قـرار رئـيس 

 .(1)شرطة سانتا كروز"

                                                           

أوقفـت الحكومـة البوليفيـة عـدد مـن الحقـوق،  8411يوليو عـام  89منذ وقوع االنقالب العسكري في بوليفيا  في   )1(
وتم اعالن األحكام العرفية، واعتبارها منطقة عسكرية، لم تقم بوليفيا بدخطار اللجنة األميركية بتقييـدها هـذه الحقـوق، 

لتضـييق بمـا يتناسـب مـع الوضـع السـائد فـي الـبالد، ال سـيما أنهـا انتهكـت وتجد اللجنة أن بوليفيـا قـد تجـاوزت حـدود ا
مـن  59/5الحقوق السياسية وهي من بين الحقوق التي ال يجوز المساس بهـا  فـي حالـة الحـرب والخطـر وفقـا للمـادة 

 .  190(.حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليمي. ص 8411االتفاقية، البرعي، عزت سعد السيد)
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ـــاء ولـــدها فـــي  ـــة بشـــأن اختف ـــات أمنيـــة وحكومي قـــدمت الســـيدة غالديـــس عـــدة التماســـات لهيئ

االستقرار السياسي في بوليفيا، وتكرار االنقالبات في فترة الديمقراطية الهشـة، أدى بوليفيا، لكن عدم 

قــدمت الســيدة شــكوى للجنــة األميركيــة ، فراءات فعليــة بشــأن اختفــاء ولــدهاإلــى افتقــاد القضــاء إلــى اجــ

طلبـــت اللجنـــة عـــام و ، وبعـــد عــام باشـــرت اللجنـــة بـــالنظر فــي الشـــكوى، 8445لحقــوق اإلنســـان عـــام 

ترفـت اعفالحكومة البوليفية أن تزودها بالمعلومات الكافية بشأن اختفاء السيد تروجيليـو،  من 8449

ســقطت بالتقــادم حيــث "لكنهــا اســتنكرت الشــكوى، وردت بــأن القضــية قــد  الحكومــة البوليفيــة بالحقــائق

، وقـد 8415أن بوليفيـا شـهدت حركـات ديمقراطيـة عديـدة عـام "، و"8495كان اختفـاء الضـحية عـام 

 ."دت تلو الفترة انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان، حتى عودتها إلى نظامها الديمقراطيشه

حاولــت اللجنــة األميركيــة بموجــب االتفاقيــة األميركيــة أن تضــع نفســها بــين أطــراف الــدعوى، 

 يلـة لـم يتوصـل الطرفـان إلـى اتفـاق.لغرض التسـوية الوديـة بـين األطـراف، وبعـد جلسـات اسـتماع طو 

تقـــدم، قضـــت المحكمـــة األميركيـــة لحقـــوق اإلنســـان" أن الدولـــة قـــد انتهكـــت الحقـــوق  بنـــاء علـــى مـــاو 

 المحمية التي نصت عليها االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان"، وهي كاآلتي:

أن الدولة مسؤولة عن انتهاو المادة األولى والتي تقضي بواجب احترام الدول األطراف ": أوًلا  

ا في هذه االتفاقية، وضمانها تلو الحقوق والحريات دون أي للحقوق والحريات المعترف به

 لكل األشخاص الخاضعين لواليتها القانونية. تمييز

 : أن الدولة مسؤولة عن انتهاو المادة الثالثة وهي الحق في الشخصية القانونية.ثانياا 

 : أن الدولة مسؤولة عن انتهاو المادة الخامسة والتي تحظر التعذيب.ثالثاا 

الحق في الحرية أي ": أن الدولة مسؤولة عن انتهاو المادة السابعة في الفقرة األولى منها عاا راب

 ."تحظر حرمان أي إنسان من حريته"، وفي الفقرة الثانية التي "الشخصية واألمان
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أن الدولة مسؤولة عن انتهاو المادة الثامنة والتي تنص على الحق في المحاكمة العادلة، ": اا خامس

 . "ى انتهاو المادة الخامسة والعشرين والتي تنص على الحق في الحماية القضائيةوعل

 .(1)"على الدولة أن تقوم بدفع التعويض الذي تحدده المحكمة األميركية لحقوق اإلنسان": سادساا 

، طويال   ترى الباحثة أن اإلجراءات لدى اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان قد تستغرق وقتا  

تقدمت  8449للجنة النظر فيها، وفي عام باشرت ا ، وبعد عام8445ت بالشكوى عام تقدمفالسيدة 

اللجنة لبوليفيا بطلب بشأن الشكوى، وما بين عقد جلسات التسوية الودية والطلبات، استغرق األمر 

، أما 8444حوالي سبع سنوات ونصف حتى إحالتها للمحكمة األميركية لحقوق اإلنسان عام 

ية حتى البت في الحكم وعامين حتى الحكم بالتعويض، وهي فترة زمن ستغرق األمر عاما  المحكمة فا

االتفاقية  على صادقت بوليفيا 8494عام ومن الم الحظ أنه في  ،جراءات اللجنةإل معقولة قياسا  

، وبرغم ذلو لم يكترث النظام األميركي لحماية 8495وكان اختفاء السيد تروجيللو عام األميركية 

 .(2)قوق اإلنسان بدفوع بوليفيا بسقوط القضية بالتقادم وفقا للقضاء البوليفيح

حظر التعذيب وحرية تكوين الجمعيدات و  اًلعتقال التعسفي(،حظر )الحق في الحرية واألمان :ثانياا 
 ومواد أخرى في اًلتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان

 : ليسياس فلوري وآخرون ضد دولة هاييتياسم القضية

CASE OF LYSIAS FLEURY ET AL. v. HAITI 

 50/88/5188:تاريخ الحكم

  85914رقم القضية:  
                                                           

(1)  The Organization of American States ,Inter-American Court of Human 

Rights(2016) San José, Costa Rica, available (online) 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_64_ing.pdf 

ورد تاريال انضمام بوليفيا في الفقرة األولى من الحكـم،  فـي جلسـة أخـرى عقـدتها المحكمـة األميركيـة للحكـم فـي   )2(
: المحكمـــة األميركيـــة لحقـــوق اإلنســـان، ســـان 5115/ 59/5( فـــي تـــاريال Reparations and Costsالتعـــويض)
 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_ing.pdfخوسيه:   

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_64_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_92_ing.pdf
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 واقعة اعتقال السيد فلوري -

، ويعمل في منظمة غير حكومية في مدينة ليالفيوس عاما   04وعمره يعيا السيد فلوري 

  Human Rights Defenderسانفي "اللجنة األسقفية للعدالة والسالم" كمدافع عن حقوق اإلن

استخدمت  معلوماتٍ  يجمع   طبيعة عمله أن   هت  ح  ن  م  وقد ، لى الشؤون القانونية في المنظمةع مشرفٍ و 

قام رجال لذلو ، وق اإلنسانحق هابشأن انتهاك هاييتيدولة ضد  في صياغة تقارير واتخاذ توصيات

ته كمدافع عن ، وعندما أبرز لهم عن هوي5115عام  الشرطة بدلقاء القبض على السيد فلوري

تلقى عدة و نجرته، ووضع البندقية في ح   حقوق اإلنسان، استهزأ به أحد عناصر الشرطة فقام بضربه

وضعه في وتم ، قضائيّ  دون أمرٍ  ا  يوم 89حجزه لمدة قام مركز الشرطة بو ضربات على رأسه، 

 في أذنه مٍ م  ص  د ول  وللضرب الشديللتهديد واإلهانة  تعرضقد و ، التهويةوعديمة  قةزنزانة رطبة وضيّ 

، وفي التحقيق أمرت الشرطة السيد فلوري بالتوقيع على تصريح يفيد بأنه لم في جسده ورٍ ولكس

مفتا الشرطة شكوى إلى ب السيد فلوريتقدم  .قبل إطالق سراحه لسوء المعاملة من قبلها يتعرض

 لكنه لم، هضد مورست التي لتعذيبأعمال ا بشأنتية يطلب فيها فتح باب التحقيق الوطنية الهاي

 بفتح 5119ون الخارجية عام مسؤول في وزارة الشؤ  هعدقد و و ، على هذه الشكوى أي ردّ  يتلق  

إلى  5119غادر السيد فلوري عام  .أيضا   أي تحقيق آنذاو يتمّ لم و  ،بشأن هذه االنتهاكات تحقيق

، كية لحقوق اإلنساناللجنة األمير ، وتقدم بالشكوى إلى فيهانح اللجوء الواليات المتحدة األميركية وم  

لمحكمة األميركية ل ن االتفاقية األميركيةم 11بموجب المادة  5114عام  هذه القضية تيلحأ  و 

خالل مهلة وذلو عن التدابير التي أوصت بها اللجنة  لعدم تقديم دولة هاييتي تقريرا  لحقوق اإلنسان 

 .هاقبل شهرين منحت من
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 تاريال في لحقوق اإلنسان حكمها في هذه القضيةأصدرت المحكمة األميركية  

بشأن المعاملة التي  في ممارسة أي تصرف إجرائي أخفقت ولةأن الد"، واعتبرت 50/88/5114

 وباإلجماع تعلن المحكمة ما يلي:، "دابير المناسبة بعد اإلفراج عنهلم تتخذ التأنها و  ،تعرض لها

 في الفقرة 9عترف بها في المادة لحرية الشخصية المالدولة مسؤولة عن انتهاو الحق في ا": أوًلا 

إلقاء القبض على السيد فلوري كان  المحكمة "أنّ  قررتو ، (1)"األولى والثانية والثالثة والرابعة

دون أمر قضائي، أو مذكرة توقيف قانونية تبرر اعتقاله، فال ينبغي أن ينشأ الحرمان أو 

 ومتوافقا   ون، ويجب أن يكون الغرض منه شرعيا  تقييد الحق في الحرية الشخصية إال بقان

لم يتم إلقاء القبض على السيد فلوري في حالة تلبس، ولم فمع أحكام االتفاقية األميركية، 

يكن الغرض من اعتقاله توجيه اتهامات له، بل كان ألسباب أخرى، ومن ضمنها 

ان لتخويفهم وثنيهم عن عن حقوق اإلنس ضايقات التي يتعرض لها المدافعينالتهديدات والم

 . (2)تعسفي" ل بشكلٍ ق  ت  العمل، ونتيجة لذلو تعتبر المحكمة أن السيد فلوري قد اع  

  

                                                           

 وعنوانها الحق في الحرية الشخصية: 9تنص الفقرة األولى من المادة   )1(
  "لكل شخص حق في الحرية الشخصية واألمان على شخصه".  

ز أن يحرم أحد مـن حريتـه الجسـدية إال ألسـباب وفـي األحـوال المحـددة سـلفا  فـي دسـاتير الـدول : ال يجو 5وفي الفقرة 
 األطراف، أو في القوانين الصادرة طبقا  لهذه الدساتير.

 : ال يجوز حبس أحد أو إلقاء القبض عليه تعسفا .0وفي الفقرة 
ويجب إخطاره فورا  بالتهمة أو التهم الموجهة  : يجب إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب ذلو التوقيف 9وفي الفقرة 

 إليه.
 من الحكم في القضية(. 14و  11) موجز في الفقرتين  )2(
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الدولــة مســؤولة عــن انتهــاو الحــق فــي الســالمة الشخصــية، وبــذلو تعتبــر مخالفــة  ألحكــام ":  ثانيدداا 

 .(1)"إلنسانمن االتفاقية األمريكية لحقوق ا  1الفقرتين األولى والثانية من المادة 

مـــن  1الدولـــة مســـؤولة عـــن انتهـــاو الحـــق فـــي الضـــمانات القضـــائية، وبـــذلو تخـــالف المـــادة ":  ثالثددداا 

 ."االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

مـن االتفاقيـة  55الدولة مسؤولة عن انتهاو الحق في حريـة التنقـل واإلقامـة، بموجـب المـادة ":  رابعاا 

 ."األمريكية لحقوق اإلنسان

الدولة مسؤولة عن انتهاو "الحق في حرية تكوين الجمعيات" المنصوص عليهـا فـي المـادة ": اا خامس

 ."من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 81

 وبذلو تقرر المحكمة باإلجماع: -

  

                                                           

وعنوانهــا تحــريم التعــذيب فــي فقرتهــا األولــى : لكــل إنســان الحــق فــي أن تكــون ســالمته الجســدية  1تــنص المــادة   )1(
 والعقلية والمعنوية محترمة.
: ال يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو 1دة وفي الفقرة الثانية من الما

 مذلة، ويعامل كل الذين قيدت حريتهم باالحترام الواجب للكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان.
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 ."من أشكال التعويض هذا الحكم يشكل في حد ذاته شكال  ": أوًلا 

اإلجـراءات إلثبـات الحقيقـة مـن ال التحقيقـات الالزمـة و فـي اسـتكم يجب على الدولة أن تشرع ": ثانياا 

إلثبات الحقيقة من الوقائع، ومعاقبـة المسـؤولين عـن  قائع، في غضون فترة زمنية معقولةالو 

 ."ما حدث للسيد ليسياس فلوري

فـي  ا  أو برنامجـ فـي غضـون فتـرة زمنيـة معقولـة، دورة   إلزامـي   بشـكلٍ  ذ  نفّ ت   يجب على الدولة أن  ": ثالثاا 

ب مـن الشـرطة الوطنيـة الهايتيـة والمسـؤولين تـ للمسؤولين من جميع الر   مجال حقوق اإلنسان

 ."القضائيين في هايتي

 يجب على الدولة أن تدفع  في غضـون سـنة، المبـالا المحـددة فـي هـذا الحكـم وذلـو تعويضـا  ": رابعاا 

 ."عن األضرار المالية وغير المالية

غضـون سـنة واحـدة مـن تـاريال تبلغهـا هـذا الحكـم، أن تـوفر للمحكمـة  يجب على الدولة فـي": خامساا 

عــن التــدابير المتخــذة فــي شــأن هــذه القضــية وفقــا ألحكــام االتفاقيــة األميركيــة لحقــوق  تقريــرا  

 .(1)"اإلنسان، وسترصد المحكمة األميركية االلتزام الكامل بهذا الحكم

 .الملكية الجماعيةحق في الحق في اًلعتراف بالشخصية القانونية وال: ثالثاا 

 اسم القضية:  شعوب كالينا و لوكونو ضد سورينام -

CASE OF THE KALIÑA AND LOKONO PEOPLES V. SURINAME 

 51/88/5181تاريال الحكم في القضية: -
 .5189كانون الثاني  51في  المحكمة إلى القضية اللجنة األمريكية إحالةتاريال  -

                                                           

(1)  The Organization of American States ,Inter-American Court of Human 

Rights(2016) San José, Costa Rica, available (online)  http 

://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_ing.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_236_ing.pdf
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كونو ضد جمهورية سورينام لو نسان قضية شعوب كالينا و ق اإلأحالت اللجنة األمريكية لحقو 

بالمســؤولية  تتعلــق " هــذه القضــية تقــرر اللجنــة األميركيــة أنوق اإلنســان، و للمحكمــة األميركيــة لحقــ

ه لســورينام التــي ترتكــب سلســلة مــن االنتهاكــات فــي حقــوق ثمانيــة مجتمعــات منهــا علــى وجــالدوليــة 

شعوب األصـلية علـى نهـر مـارويجني فـي سـورينام، وذلـو بسـبب ، واللوكونوالتحديد: شعوب كالينا و 

بهـا  ي عتـرفلم  نهمما يعني أ، ليةعدم وجود إطار قانوني يعترف بالشخصية القانونية للشعوب األص

ــــذي يســــمح  ــــو، لــــم تنشــــئ ســــورينام اإلطــــار القــــانوني والتنظيمــــي ال حتــــى اآلن، وباإلضــــافة إلــــى ذل

ـــو بـــاالعتراف بحـــق الملكيـــة الجماعيـــة لم راضـــي واألقـــاليم والمـــوارد الطبيعيـــة لشـــعوب كالينـــا ولوكون

يرافــق هــذا الــنقص بــاالعتراف بهــا إصــدار ســورينام ســندات الملكيــة الفرديــة لغيــر  ،ةألصــليوالشـعوب ا

نشــاء واســتمرار ثــالث  الســكان األصــليين، ومــنحهم االمتيــازات والتــراخيص للقيــام بعمليــات التعــدين، وا 

تضــــر عمليــــات التعــــدين "وعــــالوة علــــى ذلــــو، "، أراضــــي أجــــدادهممحميــــات طبيعيــــة فــــي جــــزء مــــن 

 يــة الجماعيــة،بالمحميــات الطبيعيــة التــي تنشــئها الدولــة، وتســتمر الدولــة فــي انتهــاو الحــق فــي الملك

نشــاء المحميـــات الطبيعيـــة علــى أراضـــيهم دون أخـــذ الموافقــة المســـبقة ومشـــاورة ســكانها ، كـــل هـــذه "وا 

ــجمهوريــة ســورينام فــي لحمايــة القانونيــة والقضــائية االحقــائق وقعــت فــي ســياق انعــدام   ح  ن  التــى لــم تم 

 .قادرة على المطالبة بحقوقها تكون  ل   فعالةٍ  بل انتصافٍ األصلية س   اشعوبه

 على ضوء ما سبق، تعلن المحكمة األميركية لحقوق اإلنسان ما يلي: -

، المعتـرف بهـا فـي المـادة نونيـةفي االعتراف بالشخصـية القا الحقالدولة مسؤولة عن انتهاو ":  أوًل

 ."من االتفاقية األمريكية 0
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قــوق المعتـرف بهــا الدولــة مسـؤولة عـن انتهــاو الحـق فــي الملكيـة الجماعيـة والسياســية فـي الح": ثانيدا

مــن االتفاقيــة  حــق المشــاركة فــي الحكــم  50كيــة، والمــادة  الحــق فــي المل  58فــي المــادتين 

 ."األمريكية

( مـــن 51لة عـــن انتهــاو "الحـــق فــي الحمايـــة القضــائية"، المعتـــرف بهــا المـــادة )الدولـــة مســؤو ": ثالثددا

 ."االتفاقية األمريكية

 ما يلي:ب ،"وتقضي المحكمة باإلجماع"  -

 من أشكال التعويض. هذا الحكم يشكل في حد ذاته شكال   أنّ : أوًلا "

 نونية الجماعية.بالشخصية القا و: يجب على الدولة أن تعترف لشعوب كالينا ولوكونثانياا 

عــن ضــمان حقــوقهم،  لوكونــو، فضــال  اضــي شــعوب كالينــا و : يجــب علــى الدولــة تحديــد رســم أر ثالثدداا 

هيئاتهــا المختصــة  عــن طريــق  علــى حمايــة الحقــوق اإلقليميــة تعمــل   ويجــب علــى الدولــة أن  

 ثالثة بملكية األراضي فيها.  لوكونو في حالة أن طالبت أطرافٌ لشعوب كالينا و 

 يجب على الدولة تنفيذ التدابير الالزمة إلعادة إصالح المناطقة المتضررة في المحميات.  :رابعاا 

، وتنفيذها آليات التنسيق لتطوير المجتمع المحلي أو هيئة : يجب على الدولة إنشاء صندوقخامساا 

بين المؤسسات الالزمة  لضمان فعالية التدابير المنصوص عليها أعاله، في غضون ثالثة 

 .أشهر

: تتخــذ الدولــة التــدابير الالزمــة إلنشــاء وســائل االنتصــاف المحليــة، وتــدفع التكــاليف والرســوم سادسدداا 

 .(1)"المنصوص عليها في هذا الحكم

 

                                                           

(1)  The Organization of American States ,Inter-American Court of Human 

Rights(2016) San José, Costa Rica, available (online) http://www.corteidh.or.cr/ docs/ 

casos/articulos/ seriec_309_ing.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/%20docs/%20casos/articulos/%20seriec_309_ing.pdf
http://www.corteidh.or.cr/%20docs/%20casos/articulos/%20seriec_309_ing.pdf
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 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أوًل: الخاتمة 

تناولت الباحثة في هذه الدراسة اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان فـي النظـام العـالمي، 

خـــالل دور منظمـــة األمـــم المتحـــدة فـــي حمايـــة حقـــوق اإلنســـان، واألجهـــزة الرئيســـية التابعـــة لهـــا مـــن 

اآلليـات العالميـة  نشـأت عـن طريـق هـذه األجهـزة، ودور لحماية هـذه الحقـوق، واألجهـزة الفرعيـة التـي

ــن  ب  التــي  الرتبــاط هــذا اإلطــار بموضــوع الرســالة التــي أنشــأتها االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ت ي 

 . قليميةألنظمة اإلعليه كل ا

نت هذه الدراسة اإلطار القانوني لحماية حقوق اإلنسان في مجلس أوروبا، واتفاقيـات ولقد بيّ 

التـــي أنشـــأها المجلـــس، والتطـــور فـــي اآلليـــات الرقابيـــة فـــي  لبروتوكـــوالت اإلضـــافيةحقـــوق اإلنســـان وا

ذي تقوم المحكمة األوربية في حماية الحقوق الواردة بالدور ال اإلقليم األوربي حتى يومنا هذا، متمثال  

فــي االتفاقيــة األوربيــة والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا، والتعــديالت التــي طــّورت مــن وظيفتهــا القضــائية 

بعــض األحكــام التــي أصــدرتها  بّينــتية، وقــد تــم بيــان دورهــا عــن طريــق تطبيقــات قضــائية واالستشــار 

 المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان.

فــي منظمــة الــدول األميركيــة، وأخيــرا، تمــت دراســة اإلطــار القــانوني لحمايــة حقــوق اإلنســان  

واإلعالن األميركي لحقوق اإلنسان وواجباته، واالتفاقية األميركيـة  وذلو من خالل الميثاق األميركي

التفاقيــة لحقــوق اإلنســان، وتوضــيح دور اآلليتــين القــائمتين علــى مراقبــة حقــوق اإلنســان الــواردة فــي ا

وقد بينت الدراسة مدى فعالية  األميركية، وهما اللجنة األميركية والمحكمة األميركية لحقوق اإلنسان،

جراءات والقـرارات التـي تصـدرها اللجنـة، وقـد أوضـحت دور المحكمـة األميركيـة فـي حمايـة حقـوق اإل
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ركية لحقـوق اإلنسـان، اإلنسان، عن طريق الوقوف عند بعض األحكام التي أصدرتها المحكمة األمي

 ومن خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة للنتائج والتوصيات . 

 ثانيا: النتائج

منظمــة  علــى يؤخــذن ، لكــنســانتقــوم منظمــة األمــم المتحــدة بــدورها البــارز فــي مجــال حقــوق اإل .8

، ألنهـا والشـو تسلم مـن االنتقـاد ال ألمن سلطات تدابيرجهاز مجلس ا هامنح فياألمم المتحدة 

كـل التـدابير  يسـتلف، قد تكون وسيلة لصالح تحالفات سياسية، وقد تؤذي المدنيين في جزاءاتها

نما العدالة الحقيقية ه سيتخذها المجلالتي   .ي تحقيق الحماية الفعلية لإلنسانعادلة، وا 

 ى علـ التـي تنشـأ لمراقبـة تنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة المعتمـدة مـن األمـم المتحـدةاللجان  دور كمني  .5

تمتلـــو هــذه اللجـــان دون أن ســان، و حقـــوق اإلنل ةفعالــالحمايــة ال تفتقـــر إلــى تحقيـــق قــد إجــراءات

 سلطات إلزامية أمام الدول المنتهكة. 

أثبتت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان فعاليتها المتطورة على مر العقود في حماية الحقوق  .0

قات المحكمة القضائية أن المحكمة قد ، ويتضح من خالل تطبيالواردة في االتفاقية األوربية

لم يرد نصها في االتفاقية األوربية، وذلو من خالل اجتهاداتها وتوسيع تفسيرها  تحمي حقوقا  

رغم أنها ليست آلية رقابية على الحقوق الواردة في ة في االتفاقية األوربية، و للحقوق الوارد

ذا تعلق االنتهاو بحق ورد إعلى الدول  بييجاماعي، لكنها قد تقرر االلتزام اإلالميثاق االجت

القضائية، فقد تستثني النطاق  في االتفاقية األوربية، كما أن المحكمة قد تبتكر السوابق

ذا ارتكب إللعدالة  قليمي في حماية الحقوق الواردة في االتفاقية األوربية، وذلو تحقيقا  اإل

 االنتهاو من جانب رعاياها.
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 سبع من تتكون التي األميركية المحكمة بين بشكل واضح القضاة دعد في التباين ي الحظ  .9

 مجلس في األعضاء الدول عدد يساوي قضاة عدد من تتألف التي األوربية والمحكمة قضاة،

 .دولة وأربعون سبع حاليا   أعضاؤه يبلا الذي أوروبا

 ها قدإجراءات لكن، ناية حقوق اإلنساتبذل اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان جهودها في حم .1

ال تناسب االنتهاكات الواقعة على الحقوق  يبال شو بالتعقيد، وه ، وتتسمطويال   تستغرق وقتا  

األمن والسالمة الشخصية وحظر في  اد، كالحقاألفر  األساسية التي يجب أن يتمتع فيها

 .التعذيب، بل يلزم فيها التدابير العاجلة والوقائية لمنع االنتهاو الذي يقع عليها

بالنسبة للدول األطراف، فال يصبح  إن اختصاص المحكمة األميركية لحقوق اإلنسان اختياريٌ  .1

 إال عند قبول الدول اختصاص المحكمة وفق شروط معينة. ملزما  

 ثالثا: التوصيات 

أعضاء مجلس األمن سلطات التدابير التي بعض امتالو  األمم المتحدة أن تلغي منظمة .8

التدابير في يد لتي تهدد األمن والسلم الدوليين، وجعل قرار سلطات هذه يتخذها إزاء المواقف ا

  .بالتساوي جميعا   جلس األمنأعضاء م

إجراءات  اإلنسان حقوقالدولية ل تفاقياتاال مراقبة على القائمة الدولية ناللجا جب أن تمتلوي .5

عاجلة، وأن تتعهد الدول لزامية أمام الدول المنتهكة، كالتحقيق الفوري والتدابير الوقائية الإ

في قوانينها الداخلية على أن تحترم  أن تنّص و  جراءاتها،ا  حترام قرارات اللجان وتوصياتها و با

جراءات الالزمة التي تقوم بها اللجان عند القرارات واإل حكوماتها وهيئاتها وسلطاتها الحكومية

 وقوع أي انتهاو. 
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نسان من خالل إضافة إجراءات إلزامية فورية توسيع صالحيات اللجنة األميركية لحقوق اإل .0

لغاء اللجنة  عند وقوع انتهاو على حقوق اإلنسان، أو االستفادة من التجربة األوربية وا 

بول األميركية وتشكيل لجان تابعة للمحكمة األميركية لحقوق اإلنسان حتى تقوم بدجراءات الق

ا أن وجود اللجنة في واشنطن ووجود م، ال سيّ شكوىفي ال هانظر والتسوية الودية مما يسرع 

 عين.دّ المحكمة في سان خوسيه بكوستاريكا يزيد من النفقات على الضحايا الم  

اختصاص المحكمة األميركية لحقوق اإلنسان بمجرد تصديق الدول على االتفاقية  جعل .9

 .األميركية إلزاميا  

 

  



155 
 

 المصادر والمراجع
 المراجع العربية

. فدي ظدل التنظديم الددولي اإلقليمدي حماية حقوق اإلنسان(.8411) البرعي، عزت سعد السـيد -

 .القاهرة: مطبعة العاصمة

حقددوق اإلنسددان: (.8414بســيوني، محمــود شــريف والــدقاق محمــد الســعيد و وزيــر عبــد العظــيم) -

 .المجلد الثاني، بيروت: دار العلم للماليين. .قليميةدراسات حول الوثائق العالمية واإل

: حقوق اإلنسان(.8411شريف والدقاق، محمد السعيد و وزير، عبد العظيم )بسيوني، محمود  -

 .بيروت: دار العلم للماليين .المجلد األول: دراسات حول الوثائق العالمية واإلقليمية

 .احدددة والريحدددان فدددي القدددانون الددددولي لحقدددوق  اإلنسدددانالر (. 5185الجنـــدي، غســـان هشـــام) -

 دار الثقافة. ،عمان:8ط

لبنـــان، طـــرابلس:  .مددددخل إلدددى الحريدددات العامدددة وحقدددوق اإلنسدددان. ( 5111خضـــر، خضـــر) -

 .المؤسسة الحديثة للكتاب

. الوسدديط فددي القددانون الدددولي العددام: المنظمددات الدوليددة .(5115خضــير، عبــد الكــريم علــوان) -

 عمان: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع. 5ط الكتاب الرابع،

 سكندرية :دار الجامعة الجديدة.. اإلقانون المنظمات الدولية(.5180خليفة، عبد الكريم) -

دار منشــأة ســكندرية: . اإلاألمددم المتحدددة والمنتظمددات اإلقليميددة(.8499الــدقاق، محمــد الســعيد) -

 المعارف باإلسكندرية. 

سـكندرية: مؤسسـة . اإلالمنتظمدات الدوليدة العالميدة واإلقليميدة. (8491الدقاق، محمد السعيد.) -

 .ثقافة الجامعيةال
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 .(.المنظمددددات الدوليددددة المعاصددددرة8441الــــدقاق، محمــــد ســــعيد و حســــين، مصــــطفى ســــالمة ) -

 االسكندرية: منشأة المعارف.

، القـاهرة: 5ط .حقوق اإلنسان: دراسة مقارندة فدي النظريدة والتطبيدق(.5111الرشيدي، أحمد) -

 مكتبة الشروق الدولي.

عبـــد اهلل األشـــعل،  :جمـــة: أحمـــد رضـــا ومراجعـــةتر  التنظيمدددات الدوليدددة.(.8491روتيـــه، بـــول،) -

 الجمعية المصرية لنشر الثقافة والمعرفة العالمية،)مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر(. 

ــــول، ) - ــــاتريس وتافيرنييــــه، ب . تعريــــب: الحمايددددة الدوليددددة لحقددددوق اإلنسددددان(. 8441روالن، ب

 ، لبنان، بيروت: منشورات عويدات.  8ط جورجيت الحداد.

اإلنسدان فدي  حقدوق(.8441، ضاري خليل ويوسف، باسيل)مصطفى ابراهيم ومحمود الزلمي، -

، بغــداد: شــركة مطبعــة 50. سلســلة بيــت الحكمــة العــدد: الشددريعة اإلسددالمية والقددانون الدددولي

 األديب البغدادية األولى.

الحمايددة الدوليددة واإلقليميددة لحقددوق (.5181الزوبعــي، شــهاب طالــب والجــزراوي، رشــيد عبــاس) -

 ،األردن،عمان:مركز الكتاب األكاديمي.8. طليةنسان في ضوء المتغيرات الدو اإل 

 . مصر: دار النهضة العربية.دروس في المنظمات الدولية .(8491سرحان، عبد العزيز) -

 . القاهرة: دار النهضة العربية. مبادئ التنظيم الدولي (.8491سرحان، عبد العزيز) -

الددولي اإلقليمدي: دراسدة تحليليدة  ضداءالق. (5119ان)السيد، مرشد أحمـد و جـواد، خالـد سـليم -

 عمان: دار الثقافة. .مقارنة

. القـــاهرة: ايتـــراو المنظمدددات الدوليدددة واإلقليميدددة والمتخصصدددة(.5115الشــكري، علـــي يوســف) -

 .للنشر والتوزيع
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 ة.. بيروت: الدار الجامعيالتنظيم الدولي(.8419شلبي، ابراهيم أحمد) -

عمــان: دار  0ط .جيز فددي حقددوق اإلنسددان وحرياتدده األساسدديةالددو (.5188صــباريني، غــازي) -

 .، بيروت: دار العلم للماليين8ط  الثقافة الوثائق العالمية واإلقليمية: المجلد األول.

حقوق اإلنسان وضماناتها: دراسة مقارندة فدي القدانون الددولي (.8449الطراونة، محمد سليم) -

 اعة والنشر.عمان:مركز جعفر للطب ،8ط .والتشريع األردني

 القاهرة: دار الكتاب الجامعي. ،9. طالمنظمات الدولية(.8419عبد السالم، جعفر) -

االسـكندرية: دار الفكـر  .مجلس األمن والمحكمة الجنائيدة الدوليدة.(5180عبد الهادي، بوعزة) -

 .الجامعي

 ب.، القاهرة: مكتبة اآلدا0ط .المنظمات الدولية اإلقليمية.(8419عتلم، حازم محمد) -

ــــدالكريم - ــــوان، عب ــــوق  .الوسدددديط فددددي القددددانون الدددددولي العددددام(.5188)عل ــــث: حق ــــاب الثال الكت

 .عّمان: دار الثقافة 9اإلنسان.ط

نون الددولي لحقدوق اإلنسدان: المصدادر ووسدائل (. القـا5189)علوان، محمد والموسى، محمد -

 عمان: دار الثقافة. ،1. طالرقابة

 . القاهرة: دار الكتاب الجامعي.ات الدوليةالوجيز في المنظم(.8415علي، محمد اسماعيل) -

 ، القاهرة: دار الكتاب الحديث. 5. طالوافي في حقوق اإلنسان(.5181)عميمر، نعيمة -

 األردن: دار وائل للنشر. 8. طالقانون الدولي اإلنساني (.5181العنبكي، نزار) -

 منشأة المعارف. :. اإلسكندريةالغنيمي في التنظيم الدولي(. 8499الغنيمي، محمد طلعت ) -

 .. القاهرة: عالم الكتبالتنظيم الدولي(.8494الفار، عبد الواحد محمد) -
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نسدان آليات الحماية الدولية لحقدوق اإل (. 5185فرحاتي، عمر وقبي، آدم وشبل، بدر الدين ) -

،عمـان: دار 8. طجراءاتهاا  قليمية و ة في أجهزة الحماية العالمية واإلوحرياته األساسية: دراس

 .الثقافة

النظريددة العامددة لحقددوق اإلنسددان: تطددور الحقددوق والحريددات (.5189)المجــذوب، محمــد ســعيد -

 لبنان:المؤسسة الحديثة للكتاب.  ،8ط .العامة واآلليات القانونية لحمايتها

المنصـورة: مكتبـة الجـالء  مصـر، ،5طقانون حقدوق اإلنسدان. (.8414)محمد بشير، الشافعي -

 الجديدة.

، فرنســـا، ستراســـبورغ: المركـــز العربـــي 0ط .حقدددوق ومواقدددف (.5181الميـــداني. محمـــد أمـــين) -

 للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان. 

. السلســلة قليميددة لحمايددة حقددوق اإلنسدداناللجددان الدوليددة واإل(.5111الميــداني، محمــد أمــين) -

 سان. الرابعة لتعليم حقوق اإلنسان، القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلن

 الـيمن: ،5ط .دراسات فدي الحمايدة اإلقليميدة لحقدوق اإلنسدان (.5185الميداني، محمد أمين) -

 مركز المعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان.

ـــداني، محمـــد أمـــين) - بيـــروت:  ،9. طالنظدددام األوروبدددي لحمايدددة حقدددوق اإلنسدددان(.5189المي

 منشورات الحلبي الحقوقية.

 :،عمــان8ط .قيودهددا ومبددررات ضددماناتها: اإلنسددان قحقددو(.5181)ســليمان محمــد الهــالالت، -

 .الثقافة دار
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 المراجع األجنبية:
- Buegenthal,T Shelton,D.& Stewart,D(2009)  International human 

Rights in a Nutshell,4th  Ed. The United States of  America: West 
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- Donnelly .j (2013) International human rights, 4th  Ed. The United 
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- Elliott E. &Quinn F(2010).English Legal system, 8th . Ed, Longman 

Press .United Kingdom 
- Kaczorowska, Alina(2010).Public International Law .4th ed. United 

Kingdom:Routledge,pg.558 
- Moeckli,D&shah,S&Sivakumaran,S&Harris,D.(2010).International 

Human Rights Law.United states, New York: Oxford University 

press. 
- Smith,Rhona(2012).Textbook on International Human    

Rights,5thEd. New York Oxford University press , pg.6. 

 :الجامعية تاألطروحاالرسائل و 
نسدان بدين النظريدة والواقدع: آليدات الحمايدة الدوليدة لحقدوق اإل (. 5111)حافظ، محمـد حسـام -

. )أطروحــة دكتــوراه( جامعــة دمشــق، دراسددة حالددة حقددوق اإلنسددان فددي األراضددي الفلسددطينية

 .الجمهورية العربية السورية

.القــاهرة:  ليمدديضددمانات حقددوق اإلنسددان علددى المسددتوى اإلق(. 5110عبــد الغفــار، مصــطفى) -

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.
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 المجالت العلمية والمحاضرات:
صحيفة الوقدائع ( حقوق اإلنسان: لجنة القضاء على التمييز العنصـري، 5110األمم المتحدة ) -

 ، األمم المتحدة: جنيف.  85، سلسلة رقم مركز حقوق اإلنسان

، األمـــم 05صدددحيفة الوقدددائع رقدددم لحقـــوق اإلنســـان،  اللجنـــة المعنيـــة  (.5119) األمـــم المتحـــدة -

 المتحدة: جنيف، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان.

(. محاضـرة غيـر منشـورة ألقيـت محاضرات في القدانون الددولي لحقدوق اإلنسدانالعنبكي، نزار) -

 .5189عمان: األردن، على طلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق األوسط، 

جراءات النظر في الطلبات الفرديـة أمـام المحكمـة األوربيـة إ(. تطور 5185)العجالني ، رياض -

، العــدد 51، المجلــد رقــم مجلددة جامعددة دمشددق للعلددوم اًلقتصددادية والقانونيددةلحقــوق اإلنســان، 

 الثاني.

 عالنات والبروتوكوًلت:المواثيق واإل
 ميثاق منظمة األمم المتحدة. -

 ز العنصري.اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميي -

 اتفاقية مناهضة التعذيب. -

 اتفاقية حقوق الطفل. -

 ميثاق منظمة الدول األميركية. -

 اإلعالن األميركي لحقوق اإلنسان وواجباته. -

 جنة األميركية لحقوق اإلنسان.النظام األساسي لل -

 الئحة اللجنة األميركية لحقوق اإلنسان. -

 االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان. -
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 وربية لحقوق اإلنسان.االتفاقية األ -

 .اإلضافي إلى االتفاقية األوربية البروتوكول الحادي عشر -

 .اإلضافي إلى االتفاقية األوربية البروتوكول الرابع عشر -

 .البرتوكول الخامس عشر اإلضافي إلى االتفاقية األوربية -

 البروتوكول السادس عشر اإلضافي إلى االتفاقية األوربية. -

 نترنت:اإل  مواقع
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-reform-https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/echr 

appreciation.pdf-of-margin 
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- http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx 
 

 مجلس أوروبا:
 Council of Europe.(2015)  Strasbourg, available (on line): 

http://www.echr.coe.int 

 

http://www.coe.int/en/web/secretary-general/secretary-general 

يــة األوربيــة لحمايــة اإلنســان وحرياتــه األساســية والمعدلــة بــالبرتوكوالت االتفاق .(5181مجلـس أوروبــا)
 اإلضافية، فرنسا، ستراسبورغ: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf 
 ربي وبرتوكوالته الم عدِّلة، ستراسبورغ:الميثاق االجتماعي األو .(5181مجلس أوربا)

texts-charter/charter-social-european-http://www.coe.int/en/web/turin 
 فرنسا، ستراسبورغ:   ،طبية الحيويةالبحوث ال(.5181مجلس أوروبا) 

research-http://www.coe.int/en/web/bioethics/biomedical 
 

 ستراسبورغ، فرنسا: ،(.حقوق األطفال5181مجلس أوربا) 
childrenhttp://www.coe.int/en/web/ 

 
(. مــذكرة إخباريــة حــول مشــاركة الــدول غيــر األعضــاء فــي مجلــس أوروبــا فــي 5181مجلــس أوربــا)

 معاهداته. ستراسبورغ. 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMCo

ntent?documentId=09000016802f0d38 
 

Council of Europe(2016). The democratic conscience of Greater Europe . 

Strasbourg available online: 
 brief-/en_GB/web/apce/inpace.net-http://website 

Council of Europe(2016). Assembly President, Strasbourg, available 

agramunt-pace.net/en_GB/web/apce/pedro-http://websiteonline:  
 

ommittee of Ministers, Strasbourg The CCouncil of Europe(2016) ,

http://www.coe.int/en/web/cmavailable online:  

 

Council of Europe(2013),Protocol No. 15 amending  the Convention on the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, Treaty Series - 

No.213,Strasbourg, online available:  

http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf 
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Council of Europe(2013) Treaty Series - No. 214, Strasbourg  Of Protocol 

No. 16  to the Convention on the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedom, available online: 
http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf 

 جامعة منيسوتا:
 :حة اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسانالئ(.5110)جامعة منيسوتا

                           http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am13.html 
 اإلعالن األميركي لحقوق اإلنسان وواجباته، واشنطن: .(5110جامعة منيسوتا)

  http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am15.html 

 االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان، واشنطن:.(5110نيسوتا)جامعة م
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html 

 اإلنسان:االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان، مكتبة حقوق .(5110)نيسوتاجامعة م
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html 

جامعـــة منيســـوتا)5110(.إعـــالن األمـــم المتحـــدة بشـــأن الشـــعوب األصـــلية، مكتبـــة حقـــوق اإلنســـان: 
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html  

 قضية ريتشارد هانديسايد-
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Richard 

Handyside"],"languageisocode":["ENG"],"documentcollectionid2":["GRANDC

HAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-57499}]" 
 قضية جلود ضد هولندا -

CASE OF JALOUD v. THE NETHERLANDS 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["-\tCASE OF JALOUD v. THE 

NETHERLANDS"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"

itemid":["001-148367}]" 
 CASE OF G.S. v. GEORGIA، ضد جيورجياقضية جي إس  -

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156273#{"itemid":["001-156273}]" 
 CASE OF KYRTATOS v. GREECEقضية كيرياتوس ضد اليونان،  -

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["41666/98"],"documentcollectionid2":["GRA

NDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61099}]" 
 قضية اتحاد اسالم ضد أذربيجان -

CASE OF ISLAM-ITTIHAD ASSOCIATION AND OTHERS v. 

AZERBAIJAN  
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["5548/05"],"documentcollectionid2":[

147866-"GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001}]" 

http://www.echr.coe.int/Documents/Protocol_16_ENG.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am15.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am2.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/euhrcom.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UN-Declaration-Indigenous.html
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-156273#{"itemid":["001-156273"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["41666/98"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61099"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["41666/98"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-61099"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["5548/05"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-147866"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["5548/05"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-147866"]}
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 قضية برينسيو ضد سويسرا  -

CASE OF PERİNÇEK v. SWITZERLAND 
tCASE OF PERİNÇEK v. \-ext":["http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fullt

SWITZERLAND"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMB

158235-ER"],"itemid":["001}]" 
 هامش التقدير -

Steven Greer(2000) The Margin of Appreciation: Interpretation and  Discretion 

under the European convention on human Rights University of Bristol, United 

Kingdom, Council of Europe Publishing 
  Chitos v. Greeceقضية تشيتوس ضد اليونان،   -

10762-:["51637/12"],"itemid":["002http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext" 

 CASE OF AIREY v. IRELANDقضية آيري ضد ايرلندا  -

57419-http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["6289/73"],"itemid":["001}]" 
 .CASE OF DIMITROV AND RIBOV v قضدددية ديمتدددروف وريبدددوف ضدددد بلغاريدددا-

BULGARIA 
 http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["CASE OF DIMITROV AND RIBOV v. 

BULGARIA"],"itemid":["001-158806}]" 
 أحكام وقرارات 
 ة لحقوق اإلنسان.المحكمة األوربي  -

 لحقوق اإلنسان. يةاللجنة األميرك  -

 .المحكمة األميركية لحقوق اإلنسان  -

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["51637/12"],"itemid":["002-10762
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["51637/12"],"itemid":["002-10762
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["6289/73"],"itemid":["001-57419"]}

