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 مقدمة
 

خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان في أحسن تقويم، ومنحه أعلى مرتبة بين جميع المخلوقات، وصّوره فأحسن  
تصويره وجعل هيأته أفضل هيأة وأعطى جسمه االستقامة، وسّخر له جميع المخلوقات ليستفيد منها، وقد جعل هللا تعالى  

يها لجميع الشرائع السماوية فرضت هذه الحقوق، إال أن البعض تعّدى علإلنسان حقوقًا وواجبات، وعلى الرغم من أن 
وأصبح حقوق بعض البشر مسلوبة، فبعض األشخاص استعبدوا األشخاص اآلخرين وسلبهم أبسط حقوقهم، وألن سلب 

سان، وفعاًل تم الحقوق أصبح من األشياء الشائعة، ظهرت العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية التي طالبت بحقوق اإلن
 م.  1948من عام  ديسمبراإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في العاشر من عبر 

عند ذكر حقوق اإلنسان فإن هذه الحقوق يجب أن تكون مبنية على أسس إنسانية واضحة وكاملة، كما يجب أن 
ا بالدرجة األولى تمس اإلنسان الذي  تكون هذه الحقوق مصانة وقائمة على المعايير االجتماعية والمبادئ األخالقية؛ ألنه

يجب عدم المساس بحقوقه، وأبرز هذه الحقوق حقه في الحياة، باإلضافة إلى جميع حقوقه القانونية والمدنية، وحقه في أن  
  يكون حرًا وليس عبدًا، وحقه في الكرامة اإلنسانية وأن يكون آمنًا مطمئنًا يعيش حياة مستقرة، ويحصل على ما يحتاج إليه

 من طعام ولباس وتعليم وقدرة على التنقل.  
إن صيانة حقوق اإلنسان وتطبيقها من أهم المعايير التي ُيقاس بها تقدم األمم وتطورها، فالمجتمعات التي ُيصان  
حق اإلنسان فيها هي بالضرورة مجتمعات راقية يسود فيها العدل والمساواة واألمان واالطمئنان، بعكس المجتمعات التي  

تهن فيها هذه الحقوق، فالهدف من الحياة أن يكون اإلنسان مصانًا وكريمًا ويعيش بأفضل حال، ألن اإلنسان الذي بال  ُتم
حقوق يرى بأن الحياة بال جدوى وال تستحق أن ُتعاش، فيتسلل إلى نفسه الملل واإلحباط واالكتئاب، ومن الممكن أن يصبح 

 مجرمًا أو معقدًا نفسيًا. 
لعالمي لحقوق اإلنسان، توالت العديد من العهود والمواثيق التي تسابقت الدول بتبنيها والتوقيع بعد اإلعالن ا

عليها، وكانت تركز جميعها على حق اإلنسان في أن يعيش بسالم وحقه في أن يحصل على حقوقه المدنية واالجتماعية،  
وعلى هذا تم  ممارسة حرياته المختلفة في الحياة، وحقه في ممارسة حريته الدينية واالقتصادية، باإلضافة إلى حقه في 

واآلليات القانونية لتفعيل وتجسيد مجموع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية واإلقليمية، سواء على  وضع نصوص قانونية 
جميع  المستوى الدولي عبر المنظمات الدولية وباألخص منظمة هيئة األمم المتحدة التي دعت مختلف أجهزتها باتخاذ

 االجراءات الالزمة ودراسة األسباب التي تؤدي إلى عدم احترام حقوق اإلنسان في جميع األوضاع.
إن موضوع حماية حقوق اإلنسان من المواضيع المعقدة والحساسة والدقيقة في نفس الوقت، بالنظر لمركزها 

ى طرح اإلشكالية المتعلقة ماهي اهم  وضرورتها لإلنسان والمجتمع الداخلي و الدولي في آن واحد، مما دفعنا إل
المصطلحات القانونية ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان و المفاهيم المرتبطة به؟ وماهي اآلليات القانونية التي 

 وضعت لحماية تلك الحقوق؟
ون الدولي  ولإلجابة على هذه اإلشكالية انتهجنا المنهج الوصفي من خالل وصف الحقوق المشمولة في القان

لحقوق اإلنسان، ومختلف األوضاع واألشكال التي تتخذها، باإلضافة إلى إعطاء أمثلة عن تطبيقات ذلك القانون والتي  
 أوضحناها في كل من حماية حقوق الطفل، والنساء.
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 وال يمكن أن يلعب المنهج الوصفي دوره دون ربطه بالمنهج التحليلي، عبر تحليل مجموع النصوص القانونية
الواردة في كل االتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع حقوق اإلنسان وحمايتها، مع لفت االنتباه إلى أن موضوع القانون  
الدولي لحقوق اإلنسان لم يعد مجال تفعيله ينحصر على وقت السلم بل امتد إلى حاالت النزاع المسلح وهذا ما أكدته  

الدولية، وهذا ما أوضحناه في حالة حماية النساء والنقاشات التي قدمت لتفعيل محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية 
النصوص القانونية لقانون حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية المتمثلة في النزاعات المسلحة سواء الدولية أو الداخلية  

داخلي، باعتبار أن في حالة النزاعات المسلحة  منها، عبر االستناد إلى مبدأ " الخاص يقيد العام" الموجود على المستوى ال
القانون العام هو القانون الدولي اإلنساني و القانون الخاص هو القانون الدولي لحقوق اإلنسان، لكن أخذ هذه النظرية 

وفة  من شأنه أن يصعب تفعيل الحماية وفق القانون الدولي لحقوق اإلنسان ولهذا تم خلق نظرية جديدة المعر  ابحذافيره
 بنظرية االنتقاص من الحقوق.

 ومن أجل ذلك قسمنا بحثنا إلى الفصول و المباحث التالية:  
 الفصل األول: أهم المصطلحات والمفاهيم المستعملة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

 األول: المصطلحات المستعملة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان المبحث
 المبحث الثاني: نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

  الحماية الدولية لحقوق اإلنسان الفصل الثاني:
 الحماية الدولية عبر أجهزة حقوق اإلنسان األمميةالمبحث األول: 

 حماية حقوق اإلنسانالمبحث الثاني: المؤسسات اإلقليمية ل
 الفصل الثالث: نماذج عن حماية حقوق اإلنسان

 1989المبحث األول: حماية الطفل عبر االتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 
 حماية النساء في الظروف االستثنائية في بعض اتفاقيات حقوق االنسانالمبحث الثاني: 
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 القانون الدولي لحقوق اإلنسان المستعملة فيوالمفاهيم مصطلحات أهم ال األول: الفصل
تطور ونشأة القانون الدولي لحقوق اإلنسان وصواًل لما نحن عليه اليوم،  الحديث عن قبل أن نبدأ 

التي   ،وجدنا أنه سيكون من المفيد اإلشارة إلى عدد من المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال
   .ركنًا أساسيًا في دراسة القانون الدولي لحقوق اإلنسان كما سيتضحتشكل 

 المبحث األول: المصطلحات المستعملة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
إن تحديد وفهم المصطلح أمر أساسي الستيعاب المعنى الحقيقي للنص القانوني، مما يؤدي إلى 

دولي أو الداخلي، ويتم التركيز هنا على أهم تلك  ها سواء على المستوى الوتفعيل هاتسهيل تطبيق
 المصطلحات التي يكثر تداولها واستعمالها في مجال القانون الدولي لحقوق االنسان. 

 بتسمية العمل الجماعي للدول المطلب األول: المصطلحات المتعلقة 
لكن  ، اإللزاميةال تتمتع بالصفة التي ، عامةالمبادئ الفكار و األمجموعة  هو و  :عالنمصطلح اإل 

تمتع بالثقل السياسي واألخالقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل  إال أنها تقيمة أدبية ومعنوية،  اله
 .اإلعالن من قبيل العرف الدولييعد ولهذا  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة

كما   ،مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمة دائمةاإلعالن في ظروف نادرة حينما ينص على غالبا ما يصدر و  
أصبح اإلعالن معيارًا تقاس به درجة احترام  وبذلك ، مي لحقوق اإلنسانهو الحال بالنسبة لإلعالن العال

 .1بأحكامها  المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتقييد 
 .مبادئ توجيهية –مدونة   –مبادئ  –: قواعد ات اإلعالن مرادفلمصطلح و 

تطلق عادة على االتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعًا ذات  :معاهدةمصطلح ال
بين الدول  1919يونيه  28، مثل معاهدة السالم المنعقدة بفرساي في 2أهمية خاصة وذات طابع سياسي 

أغسطس   26والمملكة المصرية في ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة و  المتحالفة
1936.  

يقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة  و  ،اصطالح يطلق على االتفاق الدولي :تفاقيةمصطلح اال 
يكون  أين كون ثنائية بين دولتان ت التي عقديةال ات تفاقياال ؛، وهنا نجد العديد من االصناف فمنهاألطرافها

 
كافية، القيمة القانونية لإلعالن العالمي لحقوق االنسان بين النص والممارسة، مذكرة الماستر في الحقوق،   قراش 1

تخصص القانون الدولي اإلنساني  وحقوق االنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، سنة  
 . 12،ص  2014-2015

يعي لقرارات المنظمات الدولية )منظمة األمم المتحدة نموذجا(، مذكرة لنيل درجة  بوذيب بدر الدين، الطابع التشر  2
 . 16، ص  2011الماجستير في القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، سنة 
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بحيث تضع لها االتفاقية تنظيمًا أو حاًل   ،الدول األطرافموضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم 
 .1معينًا، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتق أطرافها بالتطبيق للقواعد األولية القائمة بينهم 

متعددة األطراف يكون موضوعها إنشاء قواعد دولية  هي، التي ة شارع التفاقية كما نجد اال
فإن إرادة أطراف االتفاق الدولي  ،2خلق قواعد قانونية وليس مجرد التزامات متقابلة للدولأي  ،موضوعية

تكون واحدة وذلك راجع إلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها االتفاقية، ويهدف أطرافها  
تكون االتفاقيات الدولية ، ولهذا غالبا ما مها سن قواعد دولية جديدة تنظم العالقات بينهممن وراء إبرا

  .وميثاق األمم المتحدة ،اتفاقيات حقوق اإلنسانمن ذلك  متعددة األطراف
االتفاقيات العقدية تكون  ويمكن تلخيص التمييز بين النوعيين السابقين من االتفاقيات على أن 

 .االتفاقيات الشارعة تكون مصدرًا للقواعد القانونيةأما ت، مصدرًا لاللتزاما
الصطالح اتفاقية،  بقصد بالعهد بذلك المصطلح المرادف  :، الميثاق، النظامعهد مصطلحات ال

ورد مرتين في سياق المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  
فهو   ميثاق، وعن ال3( 1966الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، والعهد 1966

وهى عادة تكون منشأة   ،يطلق على االتفاقيات الدولية التي يراد إضفاء الجالل على موضوعها صطلحم
فهو   نظامال، أما عن 1945 جوان 26لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق األمم المتحدة الموقع في 

على المعاهدات ذات الصيغة اإلنشائية، مثل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقع عليه  يطلق 
  .1998في روما في عام  

يستعمل لتنظيم المسائل ذات الصبغة  أما عن االتفاق فهو  :، البروتوكول، التصريحتفاقمصطلحات اال
يطلق  ، فهو تصريحبال، وفيما يتعلق السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغة االقتصادية

مثل تصريح نوفمبر   ،عادة على االتفاقات التي يكون موضوعها تأكيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة 
إجراء قانوني يستعمل فهو  بروتوكولالوفيما يخص ، في حالة حياد دائم (سويسرا) بشأن وضع 1815

كوسيلة تكميلية لتسجيل توافق إرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق االتفاق عليه في االتفاقية المنعقدة  
 .المؤتمرات الدوليةبينهم، وقد يتناول تسجيل ما حدث في 

 
السنة الثانية، كلية  ، مطبوعة موجهة لطلبة -المبادئ والمصادر–أوكيل محمد أمين، محاضرات في القانون الدولي العام  1

 . 38، ص 2015-2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، سنة 
 .95-55، ص  2009أحمد أبو الوفا، قانون المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  2
 . 21، ص 1965القاهرة،  حامد سلطان، القانون الدولي العام في الوقت السلم، دار النهضة العربية، 3
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البروتوكول قوته القانونية من االتفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها   ويستمد 
 .االتفاقية من: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق

 في األعمال الدولية التعبير عن اإلرادة  بطرق المصطلحات المتعلقة  المطلب الثاني:
الدولة على نصوص   رضاالمفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن  المندوبينجراء يقوم به ؛ إتوقيع

لرجوع إلى دولهم لهو إعطاء فرصة للمندوبين والغاية من ذلك  ،يكون باألحرف األولىوغالبا ما  االتفاقية
التوقيع   يعد ه؛ ولهذا ال إن رفضت عدل عنو  أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ، فإنمن أجل أخذ الرأي

وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظ  لألطراف باألحرف األولى ملزمًا 
 .1بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو االمتناع عنه 

يقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول لالتفاقية التي تم التوقيع   ؛تصديق
والعديد من الدول  الجزائروتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي  ،عليها

وبإجراء  ؛ 2في رئيس الجمهورية فهي من صالحية فرنسا  فيأما ، البرلمانالعربية تحدد هذه السلطات في 
إلتمام  ال يوجد أجل معين موم ، وفي العالتصديق تكون الدولة قد قبلت رسميًا باالتفاقية ونفاذها في إقليمها
 . إجراء التصديق إال إذا حدد مثل هذا األجل صراحة في االتفاقية

إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفًا في اتفاقية، أن تعرب عن رغبتها   فهو نضمامأما عن اال 
اإلجراءات المنصوص عليها  في أن تصبح طرفًا في هذه االتفاقية، وعلى الدولة أن تراعى في هذه الحالة 

 .3في االتفاقية بشأن االنضمام إليها
يقصد به إعالن من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل األثر القانوني  ف  تحفظالوفي ما يخص 

ألحكام معينة في االتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبيق  
، وحتى يكون هذا اإلجراء مقبوال يجب توافر باالستبعاد أو بالتفسير، ويكون عبر االتفاقيةمادة معينة في 
 الشروط التالية:

 .التحفظ محظورًا في االتفاقيةأن ال يكون  -
 ذلك النوع من التحفظ التي تقدمت به الدولة.االتفاقية أن تجيز -
 .منهاالتحفظ مخالفًا لموضوع االتفاقية أو الغرض أن ال يكون -

 
 . 20، ص 1977أحمد اسكندري، ناصر بوغزالة، القانون الدولي العام، مطبوعات الكاهنة، الجزائر، سنة   1
قادري نسيمة، الممارسة الجزائرية في مجال اآلليات التشريعية الدولية الخاصة لحقوق االنسان، رسالة الماجستير في    2

 .  28، ص 2009لود معمري،  تيزي وزو، سنة القانون، كلية الحقوق، جامعة مو 
 . 33، ص 1977طلعت الغنيمي، األحكام العامة في قانون األمم، منشأة المعارف ، االسكندرية، سنة  محمد 3
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وال ينتج آثاره إال  تجيز مثل هذا اإلجراء،  إذا كانت ذلك يجوز ف من االتفاقيات  االنسحاب غير أن 
 .بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلب االنسحاب 

عدد الدول القانوني المتمثل في نصاب ال باكتمال فيكون ذلك  ،بدء نفاذ االتفاقيةوفيما يتعلق 
أمر نسبى يختلف من اتفاقية ألخرى، فمثاًل النظام األساسي للمحكمة الجنائية عليها وهو المصدقة 

شترط  ا 1966بالحقوق المدنية والسياسية  دولة، والعهد الدولي الخاص  60شترط تصديق ا 1998
 .دولة 20تصديق  فقد اشترطت اتفاقية حقوق الطفل ، أما دولة 35تصديق  

 في القانون الدولي لحقوق االنسان   بعض المفاهيم المستعملة المطلب الثالث:
يتكون من   ،رع من فروع القانون الدولي العامفوهو  ،القانون الدولي لحقوق اإلنسانمفهوم 

التي تكفل احترام حقوق وحريات اإلنسان وازدهاره، المكتوبة و مجموعة القواعد والمبادئ القانونية العرفية 
  ، باإلضافة إلى والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية منها وتهدف لحماية حقوق الفرد المدنية

 .1ماية الحقوق الجماعية ح
المتكون   فرع من فروع القانون الدولي العاموهو كذلك  ،القانون الدولي اإلنسانيوأما عن مفهوم 

المسلحة الدولية وغير  ات التي تنطبق في زمن النزاع والمكتوبة من مجموعة القواعد القانونية العرفية 
األموال واألعيان التي ليست لها عالقة مباشرة  و األشخاص  كل من ، وتهدف قواعده إلى حمايةالدولية
لعام  اتفاقية جنيف  – 1864 لعام ، وهو ما يعرف بقانون جنيف )اتفاقية جنيفيات العسكريةبالعمل

، وبرتوكوالها  1949 أوت صادرة في جنيف األربع ال اتفاقيات  – 1929 لعام  اتفاقية جنيف – 1906
 .2( 1977لعام   الملحقان بها

، العمليات العسكريةتنظيم أساليب ووسائل استخدام القوة في  ىوتهدف قواعده من ناحية أخرى إل
حظر  ب المتعلقةاتفاقيات مجموع إضافة إلى  – 1907لعام وهو ما يعرف بقانون الهاي ) اتفاقية الهاي 

 ...(. األلغام واألسلحة فوق التقليدية واألسلحة البيولوجية واألسلحة النوويةاستخدام 
 
 
 
 

 
 . 68، ص  2007صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة   1
ليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني إجابات على أسئلتك، اللجنة الدولية للصليب األحمر، سويسرا، اللجنة الدولية للص  2

 . 4، ص 2014سنة 
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 نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق اإلنسانالمبحث الثاني: 
قبل الحديث عن القانون الدولي لحقوق اإلنسان وعن مجموع الحقوق التي تناولها بالحماية، 

تلعبه لإلنسان والمجمع الدولي، ينبغي علينا التطرق إلى نشأة  أهمية تلك الحقوق والدور الذي وإلدراك 
 وتطور القانون وحتى وصل على الشكل الذي نعرفه حاليا.

 ة المتحدمنظمة هيئة األمم  عهدقبل تطور النشأة و المطلب األول: ال
المستوى  مر القانون الدولي لحقوق اإلنسان بعدة مراحل حتى وصل على الشكل المعروف على 

، مرورا بالحضارات القديمة وصوال إلى عهد عصبة األمم، واخير الحقوق في إطار الدولي والداخلي
 منظمة هيئة األمم المتحدة. 

 في الحضارات القديمة  الواردة واالجتهادات  األفكارالفرع األول: 
الرتباط حقوق اإلنسان بتراثها،  تضافرت جهود األمم إليجاد مرجعية فكرية وثقافية لحقوق اإلنسان 

وشغلت قضية حقوق اإلنسان حيزا كبيرا عبر التاريخ لدى مختلف النظريات الفلسفية والسياسية، وتعاليم  
ولقد تداخلت عوامل كثيرة منذ القدم في عملية   ،األديان، وباتت الزاوية األكثر وضوحًا في القانون الدولي

 .1في حلقة عالقة الفرد بالسلطة بمختلف أشكالها تطوير الحقوق والحريات والتي تدور 
فأنصار الحضارات القديمة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والهيلينية )اليونان والرومان(  
يرجعون حقوق اإلنسان إلى تراث هذه الحضارات رغم أن هذه الحضارات كانت تعلي من شأن السلطة  

يضا  ، وأ.قوم على تقسيم األفراد طبقًا لطبقات اجتماعيةالدينية على حساب حقوق األفراد، وكانت ت
 . ساهمت الديانات السماوية في تشكيل  الجذور الروحية لحقوق اإلنسان

وانضم إلى أنصار الحضارات القديمة والديانات السماوية أنصار النظريات الفلسفية الكبرى مثل مدرسة 
 : القانون الطبيعي ونظرية العقد االجتماعي

تدور حول فكرة أن الطبيعة هي الحجر األساسي للطبيعة ولصالحية   ؛ة القانون الطبيعيفنظري
وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساويين ومتشابهين ألنهم جميعًا  ،النظام القانوني للمجتمعات المنظمة

 .يمتلكون العقل
والقديس توما األكويني في القرن   ،ق.م(43-106ومن أبرز مفكري نظرية القانون الطبيعي: شيشرون )

 .(1694-1623وصمويل بوفندروف ) ،(1645-1583الثالث عشر وهيجوجرسيوس )

 
خالد بن محمد الشيبر، حقوق االنسان في العهد القديم والجديد مقارنة باإلعالن العالمي في ضوء االسالم، جامعة محمد  1

 . 55ص ،  2005بن سعود االسالمية، الرياض، سنة 
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فتعتبر امتداد لنظرية القانون الطبيعي إذ تصور خروج اإلنسان من   ؛ أما نظرية العقد االجتماعي
وهي تقوم على فكرة العقد القائم على اتفاق الجماعة  ،حالته الفطرية ليصبح عضوًا في مجتمع منظم

إلقامة نوع من التنظيم الذي يضمن لها األمن واالستقرار، وأنصار العقد االجتماعي يفسرون ظاهرة وجود  
وبرزت نظرية العقد  ،ن نشأتها تكون نتيجة اتفاق بين األفراد تعاقديًا، في إطار المجتمع ألة و سلطة والدو 

 .1االجتماعي في القرن السابع والثامن عشر مع بروز األفكار الليبرالية في أوروبا 
العقد االجتماعي استعملت أساسًا عند الكثير من المفكرين والفالسفة لمقاومة السلطة  وفكرة

المطلقة واستبداد األمراء والملوك ولضمان حرية الفرد من تسلط الحاكم، وبصورة مغايرة استخدم البعض  
 .أفكار العقد االجتماعي ليبرر أنظمة الحكم االستبدادي والحق المطلق للملوك

(  1704-1632وجون لوك ) ،(1679-1588فكري هذه النظرية: توماس هوبز )ومن أبرز م 
 (. 1778-1694( وفولتير )1755-1689( ومونتيسكيو )1778-1712وجان جاك روسو ) 

 المرجعيات القانونية لحقوق اإلنسان قبل مرحلة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الفرع الثاني: 
واالجتهادات التي وردت في الحضارات القديمة وتعاليم األديان السماوية ونظريات  إضافة لألفكار 

الفالسفة والمفكرين، فال نستطيع أن نغفل المرجعيات القانونية لحقوق اإلنسان قبل مرحلة اإلعالن العالمي  
 . لحقوق اإلنسان خاصًة في بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية

 الشرعة العظمىالمرجعية القانونية -أوال
ملك   (هنري الثاني) ابن الملك  (جون )أصدرها الملك  :magna carta  1215 ) ) المجنا كارتا

"لن يقبض  أنه وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملك وجاء فيها  ،إنجلترا وعرفت بالعهد األعظم
يحطم بأي وسيلة إال بعد محاكمة قانونية من   على رجل حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو

 ."نظرائه أو طبقًا لقوانين البالد وكذلك لن نبيع رجاًل أو ننكر وجوده أو نغمضه حقًا أو نظلمه
ويكرس حقوق   مادة منها ما ينظم العالقات بين الملك والبارونات  63على  (المجنا كارتا)وتحتوي 

 ، ومنها ما يتعلق بحريات دينية وتأمين امتيازات الكنيسة ،اإلقطاعيين وحمايتهم من تدخل الملك ورجاله
ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للشعب اإلنجليزي وخاصًة ضمانة الحرية 

 .2ء مستقل ونزيه لعدالة بواسطة قضاوتأمين ا ،الشخصية دون تمييز الطبقات االجتماعية

 
 . 55صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  1
بهلول زكية، تطبيق معاهدات حقوق االنسان في بريطانيا، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم  2

   29، ص 2011-2010، سنة -سطيف–السياسية، جامعة فرحات عباس  
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نبياًل عهد إليها  25منها إنشاء هيئة مؤلفة من  25وألعضاء الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المادة 
 .مراقبة تنفيذ بنودها

  " Petition of Right " عريضة الحقوق -ثانيا
بحقوق  في إنجلترا وهي عريضة رفعها البرلمان للملك شارل األول يذكره فيها  1628صدرت عام 

وحريات الشعب اإلنجليزي وتأكد في العريضة عن مبدأين أساسيين: احترام الحرية الشخصية وحفظها عن  
وجاء فيها "  ،وعدم فرض ضرائب جديدة بدون مراقبة البرلمان ،طريق منع التوقيف التعسفي بدون محاكمة

 ."السلم ال يسجن أي شخص إال بتهمة حقيقية محددة وال تعلن األحكام العرفية وقت 
   " habeas corpus "مذكرة اإليباس كوربس -ثالثا

والتي تعني "إليك جسدك" في إنجلترا لتأكيد حماية الحرية الشخصية من   1679التي صدرت عام 
كما تؤكد على قواعد   ،وتتعلق الوثيقة أساسًا بحقوق المتهم وعدم اعتقاله بصورة تعسفية ،تعسف اإلدارة

وأصول المحاكمة العاجلة ومعاملة الموقفين والسجناء وخاصًة بما يتعلق بالتوقيف االحتياطي وتقصيره  
لذي ونصت على "األمر الذي يصدره القاضي أي هيئة المحكمة إلى المسئول ا ،إلى أدنى حد ممكن

يتولى سجن شخص ما ليحضر السجين فورًا إلى المحكمة لتنظر بأمر قانونية سجنه وتتولى محاكمته هي  
عقوبات شديدة بحق كل  قاضي أو أي مسئول  ( اإليباس كوربس)، كما تضمن قانون 1أو محكمة أخرى" 

بتعويض   كما تضمن إلزام المخالف ،آخر يخالف أحكامه في إصدار أو تنفيذ أمر إحضار السجين
 .لمصلحة السجين

   " Bill of Right “ شرعة الحقوق -رابعا
وليس له  ،صدرت في إنجلترا وأكدت أنه ليس للملك سلطة إيقاف القوانين أو اإلعفاء من تطبيقها

فرض ضرائب من غير موافقة البرلمان ونصت على حق الرعايا في تقديم العرائض وااللتماسات للملك 
كما جعلت الشرعة عملية انتخاب أعضاء   ؛دون أن يرتب على ذلك نتائج معينة كالسجن أو المالحقة

ما يقوله ويكتبه  البرلمان تجرى بطريقة حرة ونصت على حصانة النائب بأن ال تحق مالحقته عن كل 
 .2أثناء الجلسات وأمام أي هيئة خارج إطار البرلمان نفسه 

 
 

 
النشر والتوزيع،  قشي الخير، اشكالية تنفيذ أحكام المحاكم الدولية بين النص والواقع، المؤسسة الجامعية للدراسات و  1

 . 25، ص 2000بيروت، 
 . 33بهلول زكية، المرجع السابق، ص  2
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 :   1776إعالن فيرجينيا -خامسا
عن العرش البريطاني وكان له أهمية بالغة في تاريخ الواليات  (فيرجينيا)جاء نتيجة استقالل والية 

ومن  ،وأكد اإلعالن على الحرية الدينية باإلضافة إلى الحريات الشخصية والسياسية ،المتحدة األمريكية
والحق في  ،وحق الملكية للمصلحة العامة ،وحرية االنتخابات  ،أهمها المساواة وعدم التمييز بين المواطنين

  .1الرأي والتعبير وإلغاء العقوبات الجسيمة حرية 
 : 1776إعالن االستقالل -سادسا

وأكد اإلعالن الحقوق   ،صدر عقب استقالل المستعمرات األمريكية الثالثة عشر عن بريطانيا
" يولد جميع الناس أحرارًا وقد وهبها الناس حقوقًا ال يعقل أن  أنهالطبيعية واألساسية لإلنسان ونص على 

ويجب على الحكومات   ،والبحث عن السعادة ،والحرية ،من بين هذه الحقوق الحق في الحياة ،يتخلى عنها
القائمة أن تعمل على ضمان هذه الحقوق وأن تمد سلطانها العادل من رضا المحكومين ومن حق الشعب 

نها حكومة يضع أسسها  ثم يقيم بداًل م ،إذا ما خلت الحكومة بهدف من هذه األهداف أن يغيرها أو يلغيها
 .2"على مبادئ وينظم سلطانها بالصيغة التي تحقق له المن والسعادة

 : 1791شرعة الحقوق -سابعا
 ها:أهم من  و  1791وهي عبارة عن عشرة تعديالت أدخلت على الدستور األمريكي لعام  

أو يمنع حرية ممارسة   ،الحرية الدينية: فال يحق للكونجرس إصدار قوانين تعرقل وجود أي دين -
 .الشعائر

 .حرية الرأي قواًل وكتابًة وحرية الصحافة والتجمع وتقديم العرائض والملتمسات -
 .حرمة الحياة الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة وإلغاء العقوبات القاسية-

 : 1789إعالن حقوق اإلنسان والمواطن -ثامنا
إعالن حقوق اإلنسان والمواطن حدود فرنسا وأخذ حقه عالميًا وهو يعبر عن أربعة مبادئ  تجاوز

 : أساسية
 .يولد الناس ويظلون أحرارًا متساويين في الحقوق  -
 .حرية الرأي والتعبير -
 .حق المواطنين في إدارة بالدهم -
 .التوازن بين حقوق األفراد من جهة والمصلحة العامة من جهة أخرى  -

 
 . 25خالد بن محمد الشيبر، المرجع السابق، ص  1
 . 44قراش كافية، المرجع السابق، ص  2
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ظلت قضية حقوق اإلنسان على مدى عقود طويلة شأنا داخليا ومسألة لصيقة  وعلى العموم  
بالدول ومن ثم فال يجوز للقانون الدولي أن يهتم بها أو حتى يقترب منها، إال أن مع بداية عصر التنظيم  

قلة نوعية  الدولي بقيام "عصبة األمم" في أعقاب الحرب العالمية األولى شهدت قضية حقوق اإلنسان ن
  .حين اتجه االهتمام نحو توفير الحماية، من خالل آليات معينة أهمها المعاهدات الدولية

ومع ذلك فقد ظل االهتمام بقضية حقوق اإلنسان في إطار عصبة األمم جزئيا ومحدود النطاق والفاعلية،  
تاريخ البشرية تشير بصراحة  ولذلك يمكن القول دون تجاوز أن ميثاق األمم المتحدة هو أول وثيقة في 

ووضوح كاملين إلى مسئولية المجتمع الدولي ككل في إقرار وحماية حقوق اإلنسان، ووضع نظام دولي  
 عاما وشامال لتحديد مضمون هذه الحقوق والعمل على ابتكار آليات مختلفة لحمايتها ودعمها.

 األمم المتحدة د هيئةعهتطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ظل  :المطلب الثاني
تعد هيئة األمم المتحدة من الهيئات العالمية االكثر تأثيرا في العالم، بالنظر للعدد الدول المنظمين  
لها مما يجعل قراراتها وأفعال ذو أثر بليغ على الدول ذات السيادة و المنظمات الدولية في مجال حقوق  

 نتناولها بالتحليل والشرح. ي االنسان، وهذا ما سنوضحه في مجموع العناصر الت
 حقوق اإلنسان وفق ميثاق هيئة األمم المتحدة الفرع األول: 
الحرب العالمية الثانية وما شاهدته البشرية من ويالت الحرب التي خلفت ورائها ماليين   عقب 

  ى قوية لصياغة حقوق اإلنسان عل البرزت الحاجة  ،الضحايا بين قتلي ومصابين وجرحي والجئين وأسري 
  .أساس قانوني ورفع مكانتها القانونية في العالقات الدولية

الرئيس األمريكي أثناء الحرب العالمية  (فرانكلين روزفلت )وجه  1941جانفي  6في وهكذا و 
الثانية رسالة شهيرة إلي مؤتمر الواليات المتحدة وكان ضمنها إشارة إلي الحريات اإلنسانية األربع "القول  

 ."1العيش بمأمن من الخوف –الحماية من العوز  –العبادة  –
ميثاقًا يؤكدون فيه   (تشرشل ونستن)مع رئيس الوزراء البريطاني  (روزفلت )وقع  1941 أوت  14وفي *

 .ضرورة حماية جميع الناس من الخوف والحاجة
دولة إعالن األمم المتحدة وسجلوا فيه "الدفاع عن الحياة والحرية   26وقع ممثلي  1942 جانفي 1وفي *

  ."وضمان حقوق اإلنسان والعدالة البشرية في بالدهم وسائر البالد   ،واالستقالل والحرية الدينية
تم االقتراح بإنشاء هيئة دولية عامة متخصصة   ،1944وسبتمبر  أوت بين  (دومبارتون أكس)ؤتمر في م*

غير   ،"العمل علي احترام حقوق اإلنسان" ىإضافة إل ،في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية الدولية

 
 . 53صالح الدين عامر، المرجع السابق، ص  1
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أجل منظمة  المؤتمر مقترحات من  ى عل ىبل كانت محددة وطغ ،لم تحتل مكانة مميزة أن هذه األخيرة 
  .دولية عامة تدعي األمم المتحدة بداًل من عصبة األمم

جاء ميثاق األمم المتحدة ليتوج ثمرة الجهود الدولية   (سان فرانسيسكو)في  1945 جوان  26في *و 
"إنقاذ األجيال المقبلة من ويالت الحرب  ىالمبذولة ويؤكد في ديباجته مسئولية أعضاء المنظمة الدولية عل

  ى ميثاق علالكما أكد  ،اإلنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف" ىالتي في خالل جيل واحد جلبت عل
مم المتحدة "بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء واألمم  إيمان شعوب األ

بيان "األحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام   ى وعل ،كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية"
"بالرقي  وذلك بغرض الدفع ،االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي"

"أن   ىولتحقيق هذه الغايات عزموا عل ؛االجتماعي قدمًا" ورفع "مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح"
  1"أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معًا في سالم وحسن جوار ىنأخذ عل

ذلك  ى التأكيد عل ى ومن باب أول ، وإلعطاء مسألة حقوق اإلنسان المزيد من األهمية في الميثاق
"تعزيز واحترام حقوق اإلنسان والحريات   ىعل 1/2نصت المادة  ،د الهيئة الدولية ومبادئهامن مقاص

بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق   ،ذلك إطالقاً  ىاألساسية للناس جميعًا والتشجيع عل 
  ."بين النساء والرجال

وفي إطار تحديد الميثاق لصالحيات الجمعية العامة ودورها في إعداد دراسات وتوصيات تقضي  
ية  "إنماء التعاون الدولي في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليم 1/ 13الفقرة "ب" من المادة 

تحقيق حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس كافة بال تمييز بينهم في الجنس واللغة  ىواإلعانة عل
 ."والدين وال تفريق بين الرجال والنساء

  55وأكد الميثاق في مجال التعاون الدولي االقتصادي واالجتماعي بموجب الفقرة "ج" من المادة 
ق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو  ضرورة "أن يشيع في العالم احترام حقو 

 ."اللغة أو الدين وال تفريق بين النساء والرجال ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعالً 
 56المادة  ذلك بموجب  ىتأثير بدون تعهد الدول عل ىبديهي أن التعاون الدولي لن يكون له أدنمن الو 

ميع األعضاء أن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل "يتعهد جالتي نصت على أنه 
  ."بالتعاون مع الهيئة إلدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين 

 
 . 66حامد سلطان، المرجع السابق، ص  1
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وهو المجلس االقتصادي واالجتماعي بمتابعة   ،وعهد الميثاق ألحد األجهزة الرئيسية بالهيئة الدولية
  – 2" 62اإلنسان وحدد اختصاصاته بموجب الفقرتين الثانية والثالثة من المادة تنفيذ كل ما يتعلق بحقوق 

وله   – 3وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها. 
  ."الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصاته ىأن يعقد مشروعات اتفاقات لتعرض عل

إنشاء "لجانًا للشئون   68ومن ضمن صالحيات المجلس االقتصادي واالجتماعي في المادة 
، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها  االجتماعية ولتعزيز حقوق اإلنساناالقتصادية و 

 .1لتأدية وظائفه " 
له التنسيق مع المنظمات غير الحكومية   ،ولتحسين أداء المجلس االقتصادي واالجتماعي لدوره

"للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يجري الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئة غير   71بموجب المادة 
الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصاته وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية 

، ر مع عضو األمم المتحدة ذي الشأنمالئمًا مع هيئات أهلية وبعد التشاو  ذلك ىكما أنه قد يجريها إذا رأ
 .2وهو ما يعرف بمنح الصفة االستشارية للمنظمات غير الحكومية 

األمام في سبيل اإلقرار بحقوق اإلنسان وحرياته   ى خطت األمم المتحدة خطوات كبيرة إلبذلك و 
االتفاقية الدولية  و ، م1948سان في العاشر من ديسمبر ناألساسية بإصدارها لإلعالن العالمي لحقوق اإل

العهد الدولي الخاص بالحقوق  و م، 1965للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في العام 
،  م1966لمدنية والسياسية في العام االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق ا

م، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  1979أشكال التمييز ضد المرأة في العام اتفاقية القضاء على كافة و 
فاقية حقوق الطفل  ، اتم 1984سانية أو المهينة في العام من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإن

من  واالتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الثامن عشر م1989في العام 
 . م1990ديسمبر 

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان حماية الحقوق في الفرع الثاني: 
العالمي لحقوق اإلنسان من بين المواثيق الدولية التي لها وزن أدبي كبير على المجتمع   اإلعالن

، وهذا ما أثناء وضعه الدولي، بالنظر لمجموع الحقوق التي أوردها وكذا للظروف التي كانت محيطة به
  الموالية.سنبينه في مجموع النقاط 

 
 

 . 52المرجع السابق، محمد طلعت الغنيمي،  1
 . 33أحمد اسكندري، ناصر بوغزالة، المرجع السابق، ص  2
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 نشأة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان -أوال
أوصت اللجنة التحضيرية لألمم المتحدة بأن ينشئ المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته  

من الميثاق وعهد بهذه التوصية   68النحو المتوخي في المادة  ىاألولي لجنة لتعزيز حقوق اإلنسان عل
ألول من  ، ونظرت الجمعية العامة في الجزء ا1946فبراير  16إنشاء المجلس للجنة حقوق اإلنسان في 

الذي  ،في مشروع إعالن لحقوق وحريات اإلنسان األساسية 1946 جانفيدورتها األولي المنعقدة في لندن 
لتعد شرعة دولية لحقوق   ،لجنة حقوق اإلنسان ىالمجلس االقتصادي واالجتماعي ألحالته إل ىأحالته إل

بصياغة ما أسمته مشروع أولي   1947المنعقدة في أوائل عام  ىاإلنسان وأذنت للجنة في دورتها األول
وبعد ذلك تشكلت لجنة لصياغة اإلعالن وتألفت من ممثلي دول روعي في  ،لشرعة دولية لحقوق اإلنسان 

 :1اختيارهم التوزيع الجغرافي للدول األعضاء في األمم المتحدة وتشكلت اللجنة من 
 . "رئيس اللجنة" مندوب الواليات المتحدة األمريكية (إليانور روزفلت ) – 1    
 . بنان"مقرر اللجنة" مندوب ل (شارل مالك) – 2    
 . "نائب الرئيس" مندوب فرنسا (رينيه كاسان) – 3    
 . "نائب الرئيس" مندوب الصين  (بنج شونجتشانج) – 4    
 . "عضو" مندوب كندا (جون ب .هنفري ) – 5    
 ."عضو" مندوب تشيلي (هيرنان سانتا كروز) – 6    
 ."عضو" مندوب االتحاد السوفيتي (إلكسبافلون ) – 7    
 . "عضو" مندوب بريطانيا (جوفري ويلسون ) – 8    
 . "عضو" مندوب إستراليا (ويليم هود جيسون ) – 9    

تميزت بالضبابية والمزايدات السياسية حول   ،ً اجتماعا صاخبا 85وعقدت اللجنة خالل فترة وجيزة 
للشرعة بلغت درجة  ةإال أن المناقشات حول المسودة األولي ،قضية وجب أن تكون منزهة عن السياسة

  ى وقد تميزت الخالفات العقائدية بين الماركسيين والليبراليين بدرجة أعل ،عالية من تضارب اآلراء والمواقف
 .قرب اندالع الحرب الباردة  ىابة المؤشر الواضح علمن العنف والتحدي وكانت بمث

بباريس موافقة الجمعية العامة لألمم المتحدة   (شايو)أذيع في قصر  1948ديسمبر  10وفي 
دولة  48وذلك بموافقة  ،(إجراء تصويت 1233على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي خضع لـ )

 ول عن التصويت وهم: د  8وتغيب دولتين وامتناع   ،وبدون أي معارضة

 
 www.un.orgأنظر الموقع الرسمي لهيئة األمم المتحدة على االنترنت:  1
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  ."18المملكة العربية السعودية " رفضًا للمادة  -
وجنوب أفريقيا "بررت رفضها الفتقاد اإلعالن للحقوق االقتصادية واالجتماعية الضرورية الحقيقية هذا   -

 .السبب إلخفاء السبب الحقيقي للرفض وهو تضمن اإلعالن حظر التمييز
يوغسالفيا"   –بولندا  –تشيكوسلوفاكيا  –أوكرانيا  –روسيا البيضاء  –السوفيتي  االتحاد وست دول هم: " -

، إضافة دول الداخليةمبررين امتناعهم عن التصويت بأن اإلعالن يساهم في تدخل المنظمة في شئون ال
 .وال تؤمن الوسائل العملية لممارستها ،أن الحريات الواردة في اإلعالن شكلية ىإل

 :القانونية لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان القيمة ثانيا:
 ،يعتبر اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مثااًل مشتركًا ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم

واإلعالن   ؛قد أصبح معيارًا تقاس به درجة احترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان والتقييد بأحكامهاو 
وهو   ،العالمي يعد قاعدة عرفية دولية تحترمها الدول وتعمل بموجبها ومن ثم فهو ال يتمتع بقوة قانونية

ثيقة تتضافر  وهو أول و  ،يمثل مركزًا أخالقيا وأدبيًا مرموقًا في تاريخ تطور الحريات العامة عبر األجيال
 .1ا كان دول العالم بغية تحقيق كرامة اإلنسان أينم  فيها إرادة

والدينية واللغوية   ةواأليدولوجيفبالرغم من االختالفات الحضارية  ،ولإلعالن قوة معنوية اعتبارية
  ى استطاع اإلعالن أن يشكل مرجعًا يستطيع الرأي العام أن يحكم انطالقا منه عل  ،الموجودة في العالم

لتنديد بالدول التي ال  ل لإلعالن سلطة أدبية ف ، وبذلكاحترامه لحقوق اإلنسان األساسية ىبمد  ،تصرف ما
 .تحترم حقوق اإلنسان

  ،وقد قصد في اإلعالن في بداية األمر أن يكون بيانًا باألهداف التي ينبغي للحكومات أن تحققها
بيد أن قبول هذا اإلعالن من جانب عدد ضخم   ،ومن ثم فلم يكن اإلعالن جزءًا من القانون الدولي الملزم

 فأصبحت أحكامه يستشهد بها بوصفها المبرر للعديد من إجراءات ،ً عليه وزنًا معنويا ىد أضفمن الدول ق
وضع االتفاقيات الدولية وأصبح مثااًل يحتذي عند وضع   عند بمثابة مصدر لإللهام و  ،األمم المتحدة

العالمي لحقوق   اإلعالن ىتضمنت ديباجة العديد من الدساتير الوطنية اإلشارة إلبحيث  ،الدساتير الوطنية
تزداد مساندة مبادئ اإلعالن   ( ؛الجزائر ... الخ –ساحل العاج  –الجابون   –اإلنسان ومنها مثال ) فرنسا 

العالمي لحقوق اإلنسان قوة في الدساتير التي اشتركت في أعدادها منظمة األمم المتحدة مثل دستور  
 .2(إريتريا)

 
(  3-ألف )د 217االعالن العالمي لحقوق االنسان، أعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة   1

 . 1948ديسمبر  10المؤرخ في 
 . 241، ص  1995نشأت عثمان الهاللي، التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة،  2
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يصبح أسرع السبل إلمداد أعضاء منظمة األمم المتحدة  نه صيغ بحيث أ ،والقيمة األهم لإلعالن
باألسس الصالحة لعمل فردي أو مشترك من أجل تعزيز احترام العالم كله لحقوق اإلنسان والحريات 

باعتباره هاديًا ومرشدًا في صياغة عالقتها الدولية، وفي االتفاقية   ته مما يؤكد أهمي، األساسية وااللتزام بها
وفي ديباجة معاهدة  ، باحترام حقوق اإلنسان (تونس)تعهدت  1955 ( سنةفرنسا)و (نستو ) المبرمة بين 
 تحقيق أهداف ى أن تعمل عل ىأنها قد "عقدت النية عل (اليابان)أعلنت  1951 ( سنة اليابان)السالم مع 

 .1اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان" 
( 1975هلسنكي )تعاون في أوروبا اإلعالن في بيان المؤتمر الختامي لألمن وال ى كما أشير إل

االتفاق على أنه في مجال الحقوق اإلنسانية والحريات األساسية ستعمل الدول المشتركة وفقًا  أين تم
 .ألهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

وثيقة تاريخية توضح تعريفًا  وهكذا أصبح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان معترفًا به بوصفه 
وأصبح مرجعية أساسية لكل  ،ومعيارًا لقياس درجة احترام حقوق اإلنسان ، مشتركًا للكرامة والقيمة اإلنسانية

  . المؤتمرات التي تعقدها األمم المتحدة
هديه المجتمع الدولي في صياغة   ىيعد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الدليل الذي سار علو 

لجنة حقوق اإلنسان من صياغة  فيه فرغت التي  ،1948ديسمبر  10قات الدولية التي صدرت بعد االتفا
 : االتفاقيتان المكملتان للشرعة الدولية لحقوق اإلنسان وهما

العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية الصادر بقرار الجمعية العامة رقم  -
 .1976 جانفي   3وبدأ نفاذه في  ،1966" عام  21-ألف "د 2200

  16ألف في  2200والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار الجمعية العامة  -
 .1976مارس  23وبدأ نفاذه في  ،1966ديسمبر 

اكتملت وبإصدارهما  ،تفصيال للمبادئ األساسية الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان اللذان يعتبران 
للدول فهما بذلك ملزمان الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، ولكون العهدان صدرا في صورة معاهدة دولية 

الصعيد الدولي من مجرد قرار دولي  ىويعدان نقلة نوعية رفعت مكانة حقوق اإلنسان عل ،األطراف فيهما
 .2معاهدات دولية توافرت لها مقومات االلتزام القانوني ىإل ،في صورة إعالن دولي غير ملزم

 
 

 
 . 269، ص  2005مانع عبد الناصر، القانون الدولي العام )المدخل والمصدر (، دار العلوم، عنابة،  1

 .24، ص 2005الجامعية، الجزائر،  تطبوعاعمر سعد هللا، دراسات في القانون الدولي المعاصر، ديوان الم 2
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 تأثير الشرعة الدولية في تطوير حقوق اإلنسان  ثالثا:
اإلنسان، حيث قليمية لحقوق قد أثرت الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان في تطوير نظم الحماية اإل

 -:هي المرجعية األساسية في صياغة نصوص مواد المواثيق اإلقليمية  لحقوق اإلنسان وهى كانت 
 . 1950 (روما)اتفاقية حماية اإلنسان والحريات الصادرة في *
 . 1969 (سان خوسيه)، الصادرة في تفاقية األمريكية لحقوق اإلنساناال *
 .1981  (نيروبي)، الصادر في األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  الميثاق*
 .2004 (القاهرة)الصادر في  ،الميثاق العربي لحقوق اإلنسان*

 :مع مرور الزمن تطورت معايير حقوق اإلنسان لتنقسم إلىو 
 :اتفاقيات تحمى مجموعة كاملة من الحقوق -

 (. 1966والسياسية )العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  *  
 (.1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )  *  

 :فئات معينة  ياتفاقيات تحم-
 (.1989اتفاقية حقوق الطفل )*
 (.2000البرتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال في المنازعات المسلحة )*
اري التفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفى المواد البرتوكول االختي*

 (. 2000اإلباحية )
 (. 1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )*
 1999برتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة)تلقى الرسائل( ال

 (.1954اقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ) تف *ا
 (. 1962اتفاقية بشأن الرضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج )*
 (. 1950االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين )*
 (. 1966البرتوكول الخاص بوضع الالجئين )*
 (.اتفاقية 182منظمة العمل الدولية "حقوق اإلنسان ") اتفاقيات *
 (.1998اإلعالن الخاص بالمدافعين عن حقوق اإلنسان ) *
 (. 1975اإلعالن الخاص بحقوق المعوقين)*
 (.1991مبادئ حماية األشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين الرعاية الصحية العقلية ) *
 (. 1971اإلعالن الخاص بحقوق المتخلفين عقليا )*
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 (. 2001عالن بشأن مرض االيدز)*اإل 
 (. 1990قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم )*
 (. 1990االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم )*
التفاقية األمم المتحدة  برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل *

 (.2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) 
 :اتفاقيات تواجه انتهاكات معينة-

 (. 1984اتفاقية مناهضة التعذيب )
 (. 2002البرتوكول الملحق باتفاقية التعذيب" زيارات مقار االحتجاز " )*
 (. 1965العنصري)اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز *
 (. 1985االتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الرياضية )*
 (. 1960االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم )*
 (.1976التفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها) ا

  "سلحاتفاقيات توفر حماية في حاالت معينة " النزاع الم-
 (.1977( وبرتوكوالها الملحقان )1949اتفاقيات جنيف األربع ) 

 (.1954بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح )  ياتفاقية الها
 اتفاقية الهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة واألشخاص المحايدين في حالة الحرب

    (1907)  
 (.1974بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة )   إعالن

  :اتفاقيات لحماية العدالة الجنائية الدولية-
 (. 1998النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) *
 (. 1948اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها ) *
 (.1968جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية ) اتفاقية عدم تقادم  *
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة األشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب  *

 (.1973والجرائم ضد اإلنسانية) 
 :اإلعالنات ومجموعات المبادئ ومدونات السلوك والقواعد النموذجية مجموعة-

  -دور المحامين -استقالل السلطة القضائية  –واجبات الموظفين   -لـ)حماية السجناء *
 (.أعضاء النيابة العامة
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 جهزة األمم المتحدة أحقوق اإلنسان عبر : الفرع الثالث
المتحدة، فإنها توافق على القبول بااللتزامات المنصوص عندما تصبح الدول أعضاًء في األمم 

هي: صون السلم واألمن الدوليين؛ وتنمية  األربعة مقاصد ، المتمثلة في العليها في ميثاق األمم المتحدة
وعلى تعزيز احترام حقوق  ،العالقات الودية بين األمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية

 .لهيئة مركزًا لتنسيق أعمال األمماإلنسان؛ وجعل هذه ا
لألمم المتحدة وبنص المادة السابعة من الميثاق ستة أجهزة رئيسية، تقع مقار خمسة منها في  و 

والمجلس االقتصادي  ،ومجلس األمن ،، وهي الجمعية العامة(بنيويورك)المقر الرئيسي لألمم المتحدة 
ما مقر الجهاز السادس وهو محكمة العدل الدولية، فيقع أ ،واألمانة العامة ،ومجلس الوصاية ،واالجتماعي

 .بهولندا (الهاي)في 
وكالة متخصصة تعمل في مجاالت متنوعة تشمل الصحة والعمل  14إلى ذلك هناك  وباإلضافة

والتمويل والزراعة والطيران المدني واالتصاالت السلكية والالسلكية، وتترابط معًا من خالل المجلس 
  .واألمم المتحدة هي ووكاالتها المتخصصة تؤلف معًا منظومة األمم المتحدة ،االقتصادي واالجتماعي

 حقوق اإلنسان في الجمعية العامة  وال:أ
جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة ممثلة في الجمعية العامة، التي توصف أحيانًا بأنها  

فجميع الدول األعضاء البالغ عددها   ؛أقرب ما تكون إلى برلمان عالمي، هي الهيئة التداولية الرئيسية
وُتتخذ القرارات بصدد المسائل العادية باألغلبية البسيطة   ؛دولة ممثلة فيها، ولكل منها صوت واحد  192

أو قبول أعضاء جدد أو التوصيات   ،أما المسائل الهامة كالتوصيات المتعلقة بصون السلم واألمن الدوليين
 .1بأغلبية الثلثين  فيكون  المتعلقة بميزانية األمم المتحدة،

للجمعية العامة أن تناقش وأن تضع توصيات بصدد جميع المسائل التي تقع ضمن نطاق   ويحق
سلطة إجبار أية حكومة  دون ان يكون لها  ،-الذي هو الوثيقة التأسيسية للمنظمة -ميثاق األمم المتحدة 

أيضًا  وتضع الجمعية  ، على اتخاذ أي إجراء، ولكن توصياتها تتمتع بما للرأي العام العالمي من وزن 
ه األنشطة المتعلقة بالتنمية، وتعتمد ات وتقرر البرامج لألمانة العامةالسياس بما فيها   ميزانيةال، وتوجِّّ

 
منامي محمد الموالدي، إدماج قرارات الجمعية العامة ومجلس األمن وتنفيذها في النظم القانونية الداخلية للدول األعضاء،   1

 .  18، ص 2013،  1رسالة ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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بحكم موقعها المركزي باألمم المتحدة، تقارير من األجهزة األخرى، وتقرر   وتتلقى ،عمليات حفظ السالم
 .1قبول األعضاء الجدد، وتعيِّـّن األمين العام

يخص حقوق اإلنسان فال يقف دور الجمعية العامة عند التصديق على المعاهدات وفيما 
واالتفاقيات الدولية، بل تناقش في كل دورة من دوراتها وخاصة في لجنتها المسئولة عن الشؤون  

 .كما  تعتمد بشأنها قرارات  ،االجتماعية واإلنسانية والثقافية أوضاع حقوق اإلنسان في مختلف دول العالم
 حقوق اإلنسان في مجلس األمنانيا: ث

والمسئول األول عن حفظ السلم   ،مجلس األمن هو األداة التنفيذية لألمم المتحدة وأهم جهاز فيها
والسهر على األمن الدولي، وقمع العدوان، وإنزال العقوبات باألعضاء المخالفين والدول األعضاء ملزمة  

 . بتنفيذ قراراته
سنوات األخيرة بدور متزايد في مجال حقوق اإلنسان، من خالل  اضطلع مجلس األمن في الو 

نشر خبراء في مجال حقوق اإلنسان في الميدان لرصد حالة  و حفظ السالم بناء و القرارات المتعلقة بعمليات 
تعزيز سيادة القانون وبناء سلطة قضائية مستقلة  ب ومساعدة البلدان المعنية  ،حقوق ما بعد النزاعتلك ال
وإنشاء لجان وطنية لحقوق اإلنسان وغير ذلك من المؤسسات  ،إنفاذ القوانين وتنظيم إدارة السجون ودعم 

 .2القرارات الصادرة بخصوص األوضاع في دارفور  مثل مجموع  تهاالالزمة لحماي
وباإلضافة إلي ذلك، قام المجلس في عدد من الحاالت بالنظر في انتهاكات جسيمة ومنهجية  

بأن   ،تصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدةالوصفها تهديدا للسالم و لحقوق اإلنسان ب
وأذن باستعمال القوة العسكرية وإنشاء محاكم جنائية   ،فرض عقوبات اقتصادية أو غيرها من العقوبات 

 دولية متخصصة )مثال: يوغسالفيا السابقة، رواندا(.
 
 
 
 
 

 
،  2003محمد محي الدين، ملخص محاضرات في حقوق اإلنسان )محاور رئيسية(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  1

 . 23ص
،  1997غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2

 . 48ص 
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 لحقوق اإلنسانالحماية الدولية  :الفصل الثاني
باآلليات القانونية الالزمة لتجسيد  الحقهاإن الحديث على الحقوق ال يكون له معنى ما لم يتم 

، وهو ما يسمى بالحماية التي تعد العمود الفقري ألي حق مهما كان وتفعيل تلك الحقوق على أرض الواقع
وهذا ما سنبينه في الفصل   من حيث الزمان أو من حيث األشخاص،نطاق تطبيه من حيث المكان أو 

 الحالي.
 األول: الحماية الدولية عبر أجهزة حقوق اإلنسان األممية  المبحث

لحقوق اإلنسان على   الحقيقيةمن بين اآلليات التي وضعها المجتمع الدولي لتجسيد الحماية 
نجد أجهزة حقوق اإلنسان األممية المختلفة التي تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق   المستوى الدولي،

 هدف واحد هو السمو بحقوق اإلنسان. 
 حقوق اإلنسانمجلس الحماية عبر األول:  المطلب

جهاز أممي يستهدف التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم المشورة بشأن الوضع  هو 
يحتفظ بسرية البالغات التي يتوصل بها، ويشترط التوثيق واألدلة للقبول بها ومتابعتها   ،الحقوقي في العالم

دولة عضوا يتم انتخابها في إطار الجمعية العامة باألغلبية   47يضم  ، وهومع الدول والهيئات المعنية
 .1المطلقة

 مجلس حقوق االنسان  وأهداف تأسيس: الفرع األول
جهاز تابع لمنظمة األمم المتحدة أنشئ من قبل الجمعية العامة يوم  يعد مجلس حقوق اإلنسان 

في إطار اإلصالحات األممية التي   ئهجاء إنشاو  .2مدينة جنيف السويسرية ، مقره 2006مارس/آذار  15
ليخلف لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي رأى أنها فشلت  (كوفي أنان )اقترحها األمين العام السابق 

في التعاطي بالشكل المطلوب مع قضايا حقوق اإلنسان رغم أنها ظلت على مدى ستة عقود الهيكل  
 .3الرئيسي المعني بحقوق اإلنسان 

المجلس إلى حماية حقوق اإلنسان والتصدي لالنتهاكات التي تطالها في مختلف أنحاء  يهدف و
يتولى المجلس من خالل آلياته مهمة الفحص والرصد وتقديم  ، وبذلك العالم عبر تقديم توصيات بشأنها

 
 s://www.amnesty.org/ar/search/?issue=1628httpمنظمة العفو الدولية على الموقع الرسمي 1
 2006أفريل  3الصادرة بتاريخ   A/res/60/251هيئة األمم المتحدة، الجمعية العامة، وثيقة رقم 2
، ص  2010سعيد محمد الخطيب، أساس حقوق اإلنسان والتشريع الديني والدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  3

46 . 
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كات  وعن ظواهر رئيسية عن انتها ،المشورة والتبليغ عن أوضاع حقوق اإلنسان في بلدان أو أراٍض محددة
 .تتعرض لها حقوق اإلنسان في العالم

، أنشأ المجلس مؤسساته التي يطلق  2007 جوان 18بعد سنة من عقد اجتماعه األول يوم و 
أو الممثل الخاص  ،شخص يطلق عليه اسم المقرر الخاص يقوم بها  "عليها اسم "اإلجراءات الخاصة

أن يتوالها فريق يتلقى المعلومات عن تجاوزات   كما يمكن ،لألمين العام لألمم المتحدة أو الخبير المستقل
أو رسائل ادعاء إلى  ،إرسال نداءات عاجلةب ون يتولذلك إثر على ؛ و أو انتهاكات لحقوق اإلنسان

 .1الحكومات المعنية بهدف التوضيح 
الدول بزيارات للبلدان المعنية للتحقق من وضع حقوق اإلنسان بالتنسيق مع حكومات يقوموا لهم أن و 

 .يتم إثرها تقديم تقرير يتضمن نتيجة البحث وتوصيات في الغرض  ،المعنية
   مجلس حقوق اإلنسان هيكلة: الفرع الثاني

دولة عضوًا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة لألمم  47يتألف مجلس حقوق اإلنسان من 
  ل المرشحة في تعزيز حقوق اإلنسان وتراعي الجمعية العامة إسهام الدو  ،المتحدة باالقتراع المباشر والسري 

 .وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد 
 بالطريقة التالية:   وتستند عضوية المجلس إلى توزيع جغرافي خاص 

 مقعداً  13الدول األفريقية:  -
 مقعداً  13الدول اآلسيوية:   -
 مقاعد  8أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي: دول  -
 مقاعد  7دول أوروبا الغربية ودول أخرى:  -
 مقاعد  6دول أوروبا الشرقية:  -

 .وفترة والية أعضاء المجلس ثالث سنوات، وال تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل واليتين متتاليتين
يمثلون المجموعات اإلقليمية   -عة نواب رئيس وأرب-يتألف مكتب المجلس من خمسة أشخاص و 

 .الخمس، ويشغلون مواقعهم لمدة سنة، وفقًا لدورة المجلس السنوية
  ، وهي ولدى المجلس لجنة استشارية تعمل على توفير الخبرات والدراسات واألبحاث التي يطلبها

ت عادة في دورة خبيرا مستقال ترشحهم الحكومات وينتخبهم المجلس، وتجرى االنتخابا 18تتألف من 
 .المجلس في سبتمبر، حيث يؤدي األعضاء مهامهم لمدة لثالثة سنوات ويمكن تجديد انتخابهم لمرة واحدة

 
ي، حقوق اإلنسان بين الشرعة الدولية والقانون الدولي اإلنساني، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، فاروق محمد معالق 1

 . 32، ص  2013
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إجراءا جديدا للشكاوى ألجل التصدي لالنتهاكات   2007عام  جوان 18اعتمد المجلس يوم و 
طابعه السري بغية تعزيز  يحتفظ إجراء الشكاوى ب، رغم ذلك الجسيمة اعتمادا على األدلة الموثوق بها

تم إنشاء فريقين عاملين مستقلين، أولهما يعنى بالبالغات وثانيهما  ، ولهذا التعاون مع الدول المعنية
  ، ويتكلف الفريقان معا بتنبيه المجلس إلى األنماط الثابتة لالنتهاكات الجسيمة ،يختص بمتابعة الحاالت 

 .1وتستبعد كل الشكاوى التي ال ترفق بأدلة موثوقة، وكذلك البالغات ذات الطابع السياسي 
 : اآلليات القانونية لعمل مجلس حقوق اإلنسانالفرع الثالث

يعتمد على مجموعة من اآلليات القانونية الواردة في قانونه األساسي،   ولكي يقوم المجلس بمهامه
 : أدناهفي النقاط الواردة  استعراضهالمستوى العالمي، وهذا ما سيتم بغية حماية حقوق اإلنسان على 

 الشامل  الدوري  االستعراضأوال: 
للجمعية العامة   251/ 60أنشأت بموجب القرار رقم عملية فريدة ؛ االستعراض الدوري الشامل

الدول األعضاء في تنطوي على إجراء استعراض لسجالت حقوق اإلنسان لدى جميع  ،لهيئة األمم المتحدة
ر لجميع الدول الفرصة يتوفبغية عملية تحركها الدول برعاية مجلس حقوق اإلنسان،  هوو  ؛األمم المتحدة

لكي تعلن اإلجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق اإلنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال  
 .2حقوق اإلنسان 

سنوات في الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري  5يتم استعراض كل دولة عضو كل و 
عملية يمكن للدولة قيد االستعراض استالم مجموعة من األسئلة من قبل نظرائها  هذه الالشامل، وخالل 

الستعراض  فيما يتعلق بسجل حقوق اإلنسان في البلد، وأن تقدم الدول الموصية توصياتها إلى الدولة قيد ا
 .3بشأن كيفية تحسين حالة حقوق اإلنسان الخاصة بها 

أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع  بذلك هو و 
والهدف النهائي لهذه اآللية الجديدة هو تحسين وضع   ،غيره عند تقييم أوضاع حقوق اإلنسان في البلدان

 
شهاب طالب الزوبعي، الحماية الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان في ضوء المتغيرات الدولية، كلية القانون والسياسة، قسم   1

 . 85، ص 2008الدنمارك، العلوم السياسية، األكاديمية العربية، 
مساوي عبد الحليم، المركز القانوني لألقليات في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، رسالة الماجستير في القانون العام، كلية   2

 . 105، ص  2008، سنة -تلمسان-الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد
)ما بين اإلسالم وإعالن حقوق اإلنسان(، دار ناشر  محبوب  عبد الحفيظ، حقوق اإلنسان في ظل النظام الدولي الجديد  3

 . 191، ص  2014للنشر اإللكتروني، الكويت، 
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وال توجد حاليًا آية آلية   1جميع البلدان والتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان أينما تحدث حقوق اإلنسان في 
 أخرى من هذه النوع. 

يشير أساس االستعراض إلى المعايير وااللتزامات الدولية لحقوق اإلنسان، فضاًل   أساس االستعراض:-2
تعراض الدوري الشامل، وهو يتألف  عن مبادئ القانون اإلنساني التي ُتؤخذ في االعتبار عند إجراء االس

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وميثاق األمم المتحدة، والمعاهدات التي تكون الدولة طرًفا فيها، 
 .والتعهدات وااللتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة، والقانون الدولي اإلنساني

عراض الدوري الشامل، وهو يدرس الدول يتم االستعراض في جلسة الفريق العامل المعني باالست و 
األعضاء في األمم المتحدة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي، وعلى وجه 
الخصوص َتسَتعرض الدول التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان المستمدة من ميثاق األمم المتحدة  

ات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها الدولة ومعاهد  ،واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
المعنية والقانون الدولي اإلنساني وأي تعهدات والتزامات طوعية من جانب الدولة، ويقوم الفريق العامل  

المتحدة، وموجز معلومات أصحاب المصلحة  ممالوطني، ومجموعة معلومات األ التقريربالرجوع إلى 
اعلي بين الدولة قيد االستعراض  اآلخرين إلجراء االستعراض، وخالل هذه العملية يتم إجراء حوار تف

الدول الموصية، وهنا يجري تناول المسائل المتعلقة بسجل حقوق اإلنسان في الدولة قيد االستعراض،  و 
وخالل الثالث ساعات ونصف من  نسان في الدولة، بشأناإل  قوق وُتقدم توصيات  لتحسين وضعية ح 

دقيقة للحديث، في حين يتم منح الدول الموصية الراغبة في   70االستعراض، ُتمنح الدولة قيد االستعراض 
 .2دقيقة  140الحديث  
دولة على أساس طوعي، تقارير منتصف المدة بشأن   76، قدمت 2019أكتوبر  2حتى و 

شامل والتقارير المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان منشورة أدناه كما  االستعراض الدوري ال
 .وردت 

دولة تقارير فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة خالل الجولة األولى من االستعراض   55وقدمت 
لة وقدمت دو  ،دولة تقارير فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة خالل الجولة الثانية 50الدوري الشامل وقدمت 

 
في هذا المجال أنظر خطاب السيد رئيس المفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابعة لهيئة األمم المتحدة الموجه إلى وزراء  1

، على  2018لفريق العمل في نوفمبر لعام  31الجلسة  خارجة الدول في االستعراض الدوري الشامل للدورة الثالثة خالل
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspxالموقع االلكتروني 

بن عثمان فوزية، "حقوق اإلنسان العالمية وخصوصية الفعل الوطني في حمايتها"، المجلة األكاديمية للبحث القانوني،  2
 ، 2012،  01العدد 
 191ص 
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واحدة تقريرًا بشأن آخر التطورات في المجاالت المواضيعية المنتقاة فيما يتعلق بالتوصيات التي تمَّ تلقيها  
خالل الجولة الثالثة التي تستقطب اهتمامًا مشتركًا ملحوظًا، متعهدًة بإعداد تقرير منتصف المدة الكامل 

 .12019في عام  
 .دولة تقارير منتصف المدة فيما يتعلق بالتوصيات المقدمة خالل الجوالت الثالثة 29وقدمت 

 الدوري الشامل  لالستعراضدور الصناديق االستئمانية  -3
، أنشأ مجلس حقوق اإلنسان آلية مالية جديدة ُتدعى الصندوق االستئماني من  2007في عام 

بالتزامن مع آليات تمويل متعددة األطراف،   يقدم(، بهدف أن 6/17أجل المساعدة المالية والتقنية )القرار 
عن االستعراض الدوري  تجمصدرًا للمساعدة المالية والتقنية لمعاونة البلدان على تنفيذ التوصيات التي تن 

 الشامل، بالتشاور مع البلد المعني وبموافقته.
، تمَّ تحديد اختصاصات الصندوق االستئماني الخاص باالستعراض الدوري 2009وفي عام 

 :الشامل من أجل توفير التمويل لما يلي
ان المعنية؛ وإدماج  نشر المعلومات المتعلقة بنتائج االستعراض الدوري الشامل من أجل حشد الدعم للبلد -

نتائج االستعراض الدوري الشامل في وثائق األمم المتحدة بشأن البرمجة القطرية المشتركة، بما في ذلك 
 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية؛ 

تنسيق إجراءات األمم المتحدة واإلجراءات المتعددة األطراف والثنائية دعمًا لنتائج االستعراض الدوري -
شامل، بما في ذلك تنفيذ التقييمات الخاصة باالحتياجات باإلضافة إلى صياغة البرامج والمشاريع الرامية  ال

 إلى تنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل؛
تبادل المعلومات وتشارك أفضل الممارسات، بما في ذلك ما يتم من خالل تنظيم االجتماعات والحلقات  -

 مية ودون اإلقليمية وغيرها من التفاعالت؛ الدراسية والمشاورات اإلقلي
 االستعراض الدوري الشامل؛ نتائجتنمية القدرات والخبرات الوطنية من أجل تنفيذ -
 البرامج والمشاريع المشتركة الرامية إلى تنفيذ نتائج االستعراض الدوري الشامل؛-
الوطنية المعنية، إلجراءات تنفيذ توصيات  المتابعة المنتظمة، باالشتراك مع الهيئات والمؤسسات -

 .2االستعراض الدوري الشامل 
 
 

 
1https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx 

 2011من أجل أكثر التفاصيل أنظر الموقع الرسمي لمجلس حقوق االنسان لسنة   2
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 اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان -4
تعتبر اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان، هي أحد اآلليات التي يعتمد عليها من أجل  

 تحقيق الحماية الفعلية لحقوق اإلنسان، وعلى هذا من مهامها:
اللجنة االستشارية الخبرات للمجلس بالطريقة والشكل اللذين يطلبهما. وهي تركز بصفة رئيسية   توفر-

 .على الدراسات وتقديم المشورة القائمة على البحث 
يجوز أيضًا للجنة أن تقدم إلى المجلس، ضمن نطاق العمل الذي يحدده، مقترحات بشأن إجراء مزيد -

 .يهامن البحوث لكي ينظر فيها ويوافق عل
ينبغي أن تركز اللجنة االستشارية في عملها على النواحي التنفيذية وأن يقتصر نطاق مشورتها على  -

 .القضايا المواضيعية المتصلة بوالية المجلس، وهي تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان
 . ال تعتمد اللجنة االستشارية قرارات أو مقررات 

يرًا مستقاًل من شتى الخلفيات المهنية يمثلون مناطق  خب  18اللجنة مؤلفة من أما عن العضوية ف
من دول  3من دول أوروبا الشرقية، و 2من الدول اآلسيوية، و  5من الدول األفريقية، و 5العالم المختلفة )

من  حهم ي ترش،بحيث يتم من دول أوروبا الغربية ودول أخرى( 3أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و 
 .1وُتجرى االنتخابات عادة في دورة المجلس في سبتمبر  ،الحكومات وينتخبهم المجلس 

، ُأجريت انتخابات لشغل مقاعد أربعة  2018وفي الدورة التاسعة والثالثين المعقودة في سبتمبر 
ن دول أعضاء: واحد من الدول األفريقية، وواحد من دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وواحد م

 .أوروبا الغربية وواحد من دول آسيا والمحيط الهادئ
ويؤدي األعضاء مهامهم لمدة ثالث سنوات ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. ومدة عضويتهم  

 .أكتوبر من السنة التي يجري انتخابهم فيها 1تبدأ في 
 اإلجراءات الخاصة:-5

جة حالة حقوق اإلنسان في بلد معين أو  هي آلية تابعة لمجلس حقوق اإلنسان تهدف إلى معال 
لحقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم، وتدعم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان   موضوعتيهقضية 

مندوبي اإلجراءات الخاصة، ويمكن أن تكون اإلجراءات الخاصة فرًدا، أي "مقرر خاص" أو "خبير 
مستقل" أو "ممثل خاص"، أو فريق عامل مؤلف من خمسة أعضاء، ويتم إنشاؤها من قبل قرارات مجلس  

بمعنى أن الخبير ال يعمل كموظف في   ،سان ولفترة محدودة، ويعد هذا المنصب مستقل تماًماحقوق اإلن

 
   un.org www.أنظر الموقع الرسمي لهيئة األمم المتحدة، 1
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األمم المتحدة وال يحصل على أجر مالي مقابل عمله، وبوجه عام يقوم المقررون الخاصون بفحص  
تقارير   نها وتقديمقضايا حقوق اإلنسان التي تدخل في نطاق انتدابهم والقيام برصدها وإسداء المشورة بشأ

ينشرون تقريًرا سنوًيا إلى مجلس حقوق اإلنسان، ومن بين هذه األنشطة التي يضطلع بها  علنية عنها، و 
المقررون، االستجابة للشكاوى الفردية وإجراء الدراسات والتوعية وإسداء المشورة بشأن التعاون التقني على  

توجه الحكومة المعنية دعوة رسمية لهم، وال  الصعيد القِّطري، ويمكنهم أيًضا إيفاد بعثات دولية بعد أن 
 يجوز للمقررين أن يشغلوا مناصبهم لمدة تزيد عن ست سنوات.

 المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: الثاني المطلب
السامية   المفوضيةمن بين الهيئات التي اعتمدتها هيئة األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان، نجد 

 لحقوق االنسان والتي سوف نشرح آليات عملها في العناصر التالية: 
 النشأة ومهام المفوضية السامية لحقوق اإلنسان :الفرع األول

  48بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في الدورة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أنشأت 
، وذلك تلبية لمطالب وتوصيات المنظمات غير الحكومية وآخرها التوصية  1993ديسمبر  20بتاريخ 

 .1(فيينا)عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان في   1993الصادرة عام 
  :2لحقوق اإلنسان باألنشطة اآلتية ويختص جهاز المفوضية السامية 

( اإلشراف على نشاطات األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان، وتنسيق برامج األمم المتحدة للتثقيف  أ
واإلعالم في ميدان حقوق اإلنسان، ونقل المعلومات والتقارير والدراسات والبيانات والرسائل إلى هيئات  

 . األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان
ارئة التي  والتدخل في الحاالت الط ،ن، ومتابعة بعثات تقصى الحقائقسا ( تعزيز وحماية حقوق اإلنب 

، وتنفيذ التوصيات المقدمة من المقررين الخاصين  تستدعى إجراءات وقائية، ومتابعة لجان التحقيق
 .واالفرقة العاملة

 .( توفير المساعدات التقنية والمالية والخدمات االستشارية في ميدان حقوق اإلنسان ت 
راء حوار مع الحكومات والمنظمات الدولية واالقليمية والمنظمات غير الحكومية بهدف ضمان  ( إجث 

 .احترام حقوق اإلنسان

 
ان )الحقوق المحمية(، الجزء الثاني، الطبعة محمد يوسف، علوان محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق اإلنس 1

 . 36، ص 2007األولى، دار الثقافة، سنة 
،    A/71/36هيئة األمم المتحدة، تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، وثيقة األمم المتحدة رقم  2

 . 5، ص  2016نيويورك، 
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، ويعين من قبل األمين العام لألمم المتحدة لمدة مفوض سامي بدرجة نائب سكرتير عامويرأس المفوضية 
 . أربع سنوات 
 اإلنسانمكتب المفوض السامي لحقوق : الفرع الثاني

يقع مقر مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في جنيف بسويسرا، وله مكاتب ُقطرية وإقليمية 
في جميع أنحاء العالم، ويعمل على ضمان دعم المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتنفيذها على أرض 

فوض السامي الواقع، ويدعم كذلك عمل هيئات معاهدات األمم المتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، والم
 لحقوق اإلنسان هو رئيس المكتب، ويقود أعمال األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان. 

تقوم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بإعداد وثيقة مجموعة معلومات األمم المتحدة، وهي و 
ة إلى إحدى الوثائق الثالث المستخدمة إلجراء االستعراض، وهي تلّخص وتجمع كل المعلومات المقدم

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بشأن دولة محددة قيد االستعراض من قبل وكاالت األمم المتحدة  
وآليات األمم المتحدة األخرى لحقوق اإلنسان، مثل هيئات المعاهدات واإلجراءات الخاصة، وتتضمن هذه  

 .1ا الوثائق األساسية انظر أيًض  ،كلمة 5،350الوثيقة توصيات محتملة أيًضا، وال يمكن أن تتجاوز  
 المنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري باألمم المتحدة : الثالثالمطلب 

من ميثاق األمم المتحدة على " للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يجرى   71تنص المادة 
المجلس اصدر  1968مايو  23الترتيبات المناسبة والتشاور من المنظمات غير الحكومية" وفى 

( وحدد فيه معايير منح الصفة االستشارية للمنظمات غير  24-)د 1269االقتصادي واالجتماعي القرار 
  :2الحكومية

 أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة معنية بمسائل تدخل في اختصاص المجلس االقتصادي واالجتماعي. -
 تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح ميثاق األمم المتحدة ومقاصده ومبادئه.    أن-
 تعهد المنظمة بدعم أعمال األمم المتحدة وتعزيز المعرفة بمبادئها ونشاطها. -
ن تكون موارد المنظمة المالية واضحة ومستقلة، وان تكون  أأن تدار المنظمة بصورة ديمقراطية، و -

 .مكانة دولية ومعترف بهاالمنظمة ذو 
 ،والمنظمات التي تتمتع بالصفة االستشارية عليها واجب تقديم تقارير عن نشاطها كل أربع سنوات 

 .منحت الصفة االستشارية هبمقتضان تحافظ على نشاطها وأداءها الذي أو 
 :ومقابل هذه الواجبات تتمتع المنظمة بالحقوق اآلتية

 
 .55لحقوق اإلنسان، نفس المرجع، ص  هيئة األمم المتحدة، تقرير مفوض األمم المتحدة السامي 1
 . 77محمد يوسف، علوان محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص   2
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ولجنة حقوق اإلنسان، واللجنة   ،ت المجلس االقتصادي واالجتماعيساكمراقبين بجل مندبيهاحضور  -
 .الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

 . تقديم بيانات كتابية عن أوضاع حقوق اإلنسان -
 .اإلدالء ببيانات شفوية في الجلسات  -
 .طلب إدراج بنود في جدول األعمال وحق مناقشتها -
 .حقوق اإلنسانتقديم معلومات عن انتهاكا  -

 :وتقسم المنظمات غير الحكومية في عالقتها بالمجلس االقتصادي واالجتماعي إلى ثالث فئات 
ذات مركز استشاري عام، والتي تعنى بمعظم أنشطة المجلس ولديها إسهامات   منظمات الفئة األولى:
 .بارزة في األمم المتحدة
تي لها اختصاص محدد وتعنى بجوانب قليلة من  ذات مركز استشاري خاص، وال منظمات الفئة الثانية:

 .أنشطة المجلس
منظمات تدرج في قائمة المشاورات المتخصصة وتقدم أحيانا إسهامات مفيدة في  منظمات الفئة الثالثة: 

 .نشاط المجلس

 : المؤسسات اإلقليمية لحماية حقوق اإلنسانالثانيالمبحث 
االعتماد عليها لتجسيد حماية حقوق االنسان على المستوى  القانونية التي يمكن من اآلليات 

يل التزاماتها الدولية في  عالدول لتف تنتهجها، التي الدولي نجد المؤسسات االقليمية لحماية حقوق االنسان
 .هذا المجال

 المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان : األول مطلبال
الجمهورية أو إحدى الجهات المختصة  هي مؤسسات منشأة بموجب قرار يصدر من رئيس 

هي مجموعة  المتعلقة (1993ديسمبر -134/ 48وتعمل وفق مبادئ باريس)قرار الجمعية العامة  ،بالدولة
من المعايير الدولية التي تشكل وتوّجه عمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وتحدد مبادئ باريس 

الوطنية لحقوق اإلنسان وتكوينها ووضعها ووظائفها، كما وتحدد المتفق عليها دولًيا دور المؤسسات 
المبادئ ضرورة أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بتفويض واسع في مجال حقوق اإلنسان،  
وتمويل كاف، وعملية اختيار وتعيين شاملة وشفافة، وهذه المبادئ مقبولة بالعموم باعتبارها اختباًرا لشرعية  

 .1مصداقيتها المؤسسة و 

 
 . 41قادري نسيمة، المرجع السابق، ص   1
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هي هيئة حكومية لها تفويض دستوري و/أو تشريعي لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان، وتصنف  و 
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفقا الستقاللها )من "أ" إلى "ج"(، والتي تملك تصنيف "أ" )امتثااًل  

المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان،  لمبادئ باريس( تتمتع بقدر أكبر من إمكانية الوصول إلى هيئات األمم 
ويجب أن تقدم المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان طلًبا للحصول على االعتماد لدى لجنة التنسيق  

 .1الدولية، ويمكن اعتبار أمانة التظلمات كمؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان 

 :تيوتختص باآل 

ومقترحات وتقارير ذات صفة توصيات من خالل تقديم أراء و  تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
وتعمل على حث الدولة على االنضمام والتصديق   ،استشارية إلى الجهات الرسمية وغير الرسمية بالدول

كما تسعى لضمان مواءمة القوانين الداخلية للدولة مع التزاماتها  ، على المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
 ان.  بموجب انضمامها للمواثيق الدولية لحقوق اإلنس

كما تساهم في  ، وتتولى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة للجان اإلشراف على االتفاقيات الدولية
 . إعداد وتفعيل البرامج الخاصة بتدريس حقوق اإلنسان

 :وهناك ثماني دول عربية بادرت بإنشاء مجالس وطنية لحقوق اإلنسان هي
الهيئة   -لس القومي لحقوق اإلنسان بمصر المج -المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان بالمغرب 
اللجنة الوطنية االستشارية لتدعيم حقوق اإلنسان   -العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية بتونس 

–المركز الوطني لحقوق اإلنسان باألردن -الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق اإلنسان  –وحمايتها بالجزائر 
 .2اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر –ن بالسعودية الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسا

 حقوق اإلنسان والوكاالت المتخصصة الثاني:  المطلب 
ترتبط مع عدد من الوكاالت المتخصصة  فإنها من ميثاق األمم المتحدة،  63بموجب نص المادة 

كثيرا منها أنشطة  المستقلة بموجب اتفاقيات مبرمة مع المجلس االقتصادي واالجتماعي والتي يؤدي 
 .متعلقة ببعض حقوق اإلنسان منها على سبيل المثال ال الحصر

 
 
 

 
 . 55قادري نسيمة، المرجع السابق، ص  1
 ov.mawww .adala.justice.gعلى الموقع الرسمي   3، ص 2013كمال المنوفى، أطلس حقوق اإلنسان، المغرب،  2
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  :( ILO )منظمة العمل الدولية

اتفاقية بخصوص حماية الحقوق االقتصادية من بينها، الحق في   185قامت بوضع أكثر من 
حق في اإلضراب، حظر  العمل، المعاملة المتساوية والعادلة، ظروف العمل الصحية، حقوق النقابات، ال

 .1السخرة، أسواء  أشكال معاملة األطفال 
 ( منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو

الوكالة الرئيسية في مجال الحقوق الثقافية وخاصة الحق في التعليم، وقد وضعت عدد من 
الصكوك واإلجراءات لحماية الحق في التعليم، وتعزيز ثقافة عالمية بشأن حقوق اإلنسان والسالم، وبدور  

 . رئيسي في تنفيذ عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان 
 طات هامة لحقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة محالمطلب الثالث: 
األمم المتحدة أن تتيح للحكومات  من طالب مؤتمر فيينا العالمي لحقوق اإلنسان  1993في عام 

ينبغي أن تتناول هذه البرامج إصالح التشريع   ، بحيث المعنية بناءا على طلبها بعض برامج المساعدة
والهياكل المتصلة لدعم حقوق اإلنسان وسيادة القانون   ،الوطني وإنشاء أو تعزيز المؤسسات الوطنية
وتعزيز الوعي بحقوق اإلنسان من خالل التدريب والتثقيف   ،والديمقراطية وتقديم المساعدة في االنتخابات 

 .ة وإشراك منظمات المجتمع المدنيوالتعليم، والمشاركة الشعبي
األمين العام السابق لألمم  (كوفي عنان)طالب برنامج اإلصالح الذي أطلقه السيد  1997وهكذا في سنة 

وصياغة أدوات عملية لتنفيذ مخطط مؤتمر   ،المتحدة بإدماج حقوق اإلنسان في منظومة األمم المتحدة
 .فيينا العالمي

أصدر األمين العام السابق لألمم المتحدة تقريرا بعنوان " تعزيز   2001وبناء على ذلك وفي عام 
أكد من خالله أن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان يشكالن   ،األمم المتحدة برنامج إلجراء المزيد من التغيرات"

ن وراء  مطلبا أساسيا لتحقيق رؤية الميثاق في عالم عادل وخال من االضطراب، وكان الهدف الرئيسي م 
لتمكينها من دعم جهود الدول  ،المتحدة في العمليات اإلنسانية واإلنمائية ير بناء قدرات األممالتقر 

مع المعايير والمبادئ   ىاألعضاء في إنشاء وتعزيز أنظمة وطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان تتمش
 .الدولية لحقوق اإلنسان

 

 
 www.ilo.orgانظر الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية :   1
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 اإلنسان اآلليات الدولية لحماية حقوق الفرع األول: 
أنشأت األمم المتحدة عدد  ،بغرض حماية حقوق اإلنسان الواردة في اإلعالنات والمواثيق الدولية

ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت  ير حقوق اإلنسان وتطبيقها ورصدهامن اآلليات لنشر معاي 
ن،  بما فيها مجلس األمبنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين، مجموعة من هيئات األمم المتحدة 

المجلس االقتصادي واالجتماعي وأخيرا مجلس حقوق اإلنسان الذي حل  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة
 .محل لجنة حقوق اإلنسان

  اإلنسانلحقوق  التعاقدية الدولية أواًل: اآلليات
المتحدة بغرض رصد  عهود دولية اعتمدتها األمم وبع آليات أنشأت بموجب اتفاقيات أوهي س
 :1الدول األعضاء ألحكامها وهي بالترتيب  امتثال وتطبيق

 . ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري 
 . ـ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

 .ـ اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 . ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

 .ـ لجنة مناهضة التعذيب 
 .ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل

 . ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري .1

اعتمدت الجمعية العامة "االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز   1965عام  في
 .دولة 27بعد أن صادقت عليها    1969العنصري" والتي بدأ نفاذها في عام 

، نصت االتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز  نب توضيح التزامات الدول األطرافجا ىوإل
والتي تعتبر أول لجنة معنية أنشأتها األمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها   ،العنصري 

وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة   ،الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق اإلنسان
فاقية على أساس أنها لن تكون  لألمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في االت

 .2فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين ،وشكل ذلك سابقة ،فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها

 
 . 30محبوب عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص  1
 . 20هيئة األمم المتحدة، وثيقة األمم المتحدة، المرجع السابق، ص  2
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 ، خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة 18تتألف اللجنة من 
تجرى االنتخابات لنصف عدد و  ،سنوات  تنتخبهم الدول األطراف في االتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع

،  العادل لمناطق العالم الجغرافية التمثيل هاويراعى في تكوين ،على فترات فاصلة مدتها سنتين ءاألعضا
 . وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية

القانونية  وضعت في االتفاقية ثالثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من استعراض الخطوات و 
وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة   ،والقضائية واإلدارية

  :التمييز العنصري وهي
أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي   ،شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على االتفاقية-

 . اللجنة المعنية
 . أخرى  ىولة إلتوجيه الشكاوي من د  -
فرد أو مجموعة من األشخاص ضحايا للتمييز العنصري شكوى  امكانية تقديم الواإلجراء الثالث يجعل -
وأعلنت أنها   ،الدولة المعنية طرفا في االتفاقيةأن تكون  ، لكن بشرطاللجنة المعنية ضد دولتهما ىإل

 .الشكاوي  تلكتعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل  
  :HRCاللجنة المعنية بحقوق اإلنسان.2

الخاص من العهد الدولي  28اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 
  :وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي ؛تتألف من ثمانية عشر عضوا ،بالحقوق المدنية والسياسية

تتعهد الدول بالحقوق المدنية والسياسية " خاص من العهد الدولي ال 40ووفقا ألحكام المادة 
ل إعماال للحقوق المعترف بها  األطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمث

فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن   ،"لتمتع بهذه الحقوق ا، وعن التقدم المحرز في فيه
 .1تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول األطراف 

مدينة  في األولى تعقد اللجنة في العادة ثالث دورات في السنة مدة كل منها ثالث أسابيع و 
ويتشكل فرقي عمل بحيث  ،نوفمبر( ،أكتوبر جويلية،)  (جنيف)ودورتين في  ،أبريل( ،) مارس (نيويورك)

 
. وقد اعتمدت اللجنة في بادئ األمر النظام الداخلي المؤقت في دورتيها CCPR/C/3/Rev.7وثيقة األمم المتحدة  - 1

  26المعقودة في  918األولى والثانية ثم عدلته في دوراتها الثالثة، والسابعة، والسادسة والثالثين. وقررت اللجنة في جلستها 
. ثم ُعّدل النظام الداخلي في الدورات جعل نظامها الداخلي نهائيا مع حذف كلمة "المؤقت" من عنوانه 1989تموز/يوليه 

السابعة واألربعين والتاسعة واألربعين والخمسين والتاسعة والخمسين. وقد اعتمدت الصيغة الحالية للنظام الداخلي في  
 . 2001التي عقدتها اللجنة خالل دورتها الحادية والسبعين في آذار/مارس   1924الجلسة 
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يتناول فريق العامل األول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول االختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق   
 .401الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 

 للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ا3
لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية صراحة على إنشاء لجنة  ينص ا لم

وقد سعى  ،العهد  يقتضهالمساعدة المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة في أعماله التي 
مر، من عمل كان يتكون في بادئ األالعمل فريق  ىالنهوض بواليته استنادا إل ىالمجلس في البدء إل

أن هذه الترتيبات غير   ىالمجلس وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إل ىمندوبين لد 
، وفضل بدال من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد االمتثال للعهد الدولي الخاص مرضية

 .2بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق اإلنسان  تتكون اللجنة من ثمانية عشر و 

يعملون بصفتهم الشخصية، على أن يولى االعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف  
أشكال النظم االجتماعية والقانونية، وتحقيقا لهذه الغاية يوزع خمسة عشر مقعدا بالتساوي بين المجموعات 

تخصص المقاعد الثالث اإلضافية وفقا للزيادة في مجموع عدد الدول األطراف في كل   اإلقليمية بينما
نتخب المجلس االقتصادي واالجتماعي أعضاء اللجنة باالقتراع السري من قائمة بأسماء  ؛ مجموعة إقليمية

واالجتماعية  األشخاص الذين ترشحهم الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
 .والثقافية

المجلس تقريرا عن أنشطتها يتضمن موجزا لنظرها في التقارير المقدمة من  ىترفع اللجنة إلو 
الدول األطراف في العهد، وتتقدم باقتراحات وتوصيات ذات طابع عام على أساس نظرها في هذه التقارير  

 
 :من النظام الداخلي المؤقت إلى ما يلي 51ى، توجيه االهتمام في حاشية للمادة قررت اللجنة، في دورتها األول   1

أعرب أعضاء اللجنة بوجه عام عن رأي مفاده أن أسلوب عملها ينبغي أن يسمح عادة ببذل محاوالت للتوصل إلى   -1
ال تؤدي هذه المحاوالت إلى إبطاء المقررات بتوافق اآلراء قبل التصويت، شريطة أن تراعى أحكام العهد والنظام الداخلي وأ

 .عمل اللجنة دونما داع
 أعاله، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت. 1مع مراعاة الفقرة  -2
تفيد منها "تسعى اللجنة، من خالل تعليقاتها العامة، إلى إتاحة التجربة المكتسبة حتى اآلن من بحث هذه التقارير لتس  2

كافة الدول األطراف بغية مساعدتها وتشجيعها على مواصلة تنفيذها للعهد، وتوجيه نظرها إلى جوانب القصور التي يكشف  
عنها عدد كبير من التقارير، واقتراح تحسينات في إجراءات تقديم التقارير وإنعاش األنشطة التي تضطلع بها الدول  

ت المتخصصة إلعمال الحقوق المعترف بها في العهد إعمااًل تامًا بشكل تدريجي األطراف والمنظمات الدولية والوكاال
وفعال. ويمكن للجنة، متـى اقتضـت الضـرورة، وفي ضوء تجربة الدول األطراف وما تستخلصه من نتائج من تلك التجربة،  

 أن تنقح وتستكمل تعليقاتها العامة".
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، وال سيما  س في االضطالع بمسؤولياتهة المجلوالتقارير المقدمة من الوكاالت المتخصصة بغية مساعد 
الجمعية   ىمن العهد " للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن يقدم إل 22، 21مسؤولياته بموجب المادتين 

العامة بين الحين والحين تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجزة من المعلومات الواردة 
االت المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على  ومن الوك ،من الدول األطراف في هذا العهد 

" للمجلس االقتصادي واالجتماعي  ، وطريق كفالة تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد"
المعنية بتوفير  ، والوكاالت المتخصصة تحدة األخرى وهيئاتها الفرعيةاسترعاء نظر هيئات األمم الم

ويمكن أن   ،أي مسائل تنشأ عن التقارير المشار إليها في هذا الجزء من العهد  ى، إل المساعدة التقنية
، على تكوين رأي حول مالئمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها  تلك األجهزة كل في مجال اختصاصه تساعد 

 "1أن تساعد على فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد 
 CEDAWالمرأةاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد .4

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 
 .1981سبتمبر  3م، ودخلت حيز النفاذ في  1979ديسمبر   18

من االتفاقية على إنشاء لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تنفيذ   17المادة ونصت 
، ووفقا لما جاء بنص المادة تتألف اللجنة  "ة التقدم المحرز في تنفيذ هذه االتفاقيةنصوصها "من أجل دراس

يعملون بصفتهم   إالأن األعضاء ترشحهم حكوماتهم من رغم الو  ،خبيرا ينتخبون لمدة أربع سنوات  23من 
 .2وليس بصفتهم مندوبين أو ممثلين لبلدانهم األصلية ،الشخصية
القضاء على التمييز ضد المرأة، مختلف بشكل ملحوظ عن تكوين  إن تكوين اللجنة المعنية ب و 

فاللجنة تتكون كلها ومنذ إنشائها من   ،باقي اآلليات التعاقدية األخرى الخاصة بحماية حقوق اإلنسان
 .النساء، فيما عدا استثناء واحد 

 
تقريرا  138كوميين العامل للدورة الذي كان قائما قبيل إنشاء  اللجنة، ببحث وقد قامت اللجنة، وكذلك فريق الخبراء الح 1

من العهد  15إلى  13ومن  12إلى  10ومن  9إلى  6تقريرا دوريا ثانيا تتعلق بالحقوق التي تشملها المواد من  44أوليا و
دولة، تمثل كافة   92العهد، يبلغ حاليا  حتى نهاية دورتها الثالثة. وتغطي هذه التجربة عددا كبيرا من الدول األطراف في

مناطق العالم على اختالف نظمها االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية. والتقارير التي قدمتها حتى اآلن  
ق بالحالة توضح الكثير من المشاكل التي قد تنشأ لدى تنفيذ العهد برغم أنها لم توفر حتى اآلن أي صورة كاملة فيما يتعل

العالمية بخصوص التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتشرح اللجنة في مقدمة المرفق الثالث )التعليقات 
 ( E/1989/22المقدم إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي ) 1989العامة( لتقريرها لعام 

، 2014فيفري  28بتاريخ  CEDAW/BHR/CO/3ضد المرأة، وثيقة األمم المتحدة رقم  هيئة األمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز  2

 .3ص 
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عليها أو انضمت  تعمل اللجنة كنظام رصد لمراقبة تنفيذ االتفاقية من جانب الدول التي صدقت 
هي  و  من االتفاقية تجتمع اللجنة في دورة عادية علنية لمدة أسبوعين سنويا  20وبموجب المادة  ،إليها

، وتقوم بخدمتها شعبة األمم لمتحدة لحقوق اإلنسان لجنة منشأة بموجب معاهدة ةآليأقصر وقت اجتماع 
 .للنهوض بالمرأة 

وذلك في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ  ،دولة طرفكل السنوي لتنظر اللجنة المعنية في تقرير 
تنظر بعد ذلك في كل تقرير تقدمه دولة طرف، كل أربع سنوات على  و  ،االتفاقية في حق هذه الدولة

 .1األقل، وكلما طلبت اللجنة منها ذلك
 ، أنشأت اللجنة ثالثة أفرق عمل هي:ـوبغية تسهيل عملها

 .الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة -
ينظر الفريق العامل األول بحيث  ،فريقان عامالن دائمان، يعقدان اجتماعات أثناء الدورة العادية للجنة-

من   21وينظر الفريق الثاني في سبل ووسائل تنفيذ المادة  ،ووسائل اإلسراع بأعمال اللجنة سبلفي 
 .ديم اقتراحات وتوصيات عامة بشأن تنفيذ االتفاقية االتفاقية التي تخول للجنة سلطة تق

 :CATلجنة مناهضة التعذيب.5
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 

من االتفاقية   17وبمقتضى المادة ، 1984ديسمبر  10العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في 
م. وتتألف اللجنة من عشر خبراء من  1988 جانفي 1أنشئت لجنة مناهضة التعذيب وبدأت عملها في 

 .2مواطني الدول األطراف لفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد 
ار  دورات خاصة بقر  ىويجوز مع ذلك الدعوة إل ،في السنة عادية ثالث دورات تعقد اللجنة عامة و 

وتنتخب اللجنة من بين   ؛أو طلب دولة طرف في االتفاقية ،من اللجنة بناءا على طلب غالبية األعضاء
ومنظمات  ،ويجوز للجنة أن تدعو الوكاالت المتخصصة، أعضائها رئيسا وثالثة نواب للرئيس ومقررا

والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع   ،والمنظمات الحكومية الدولية واإلقليمية ،األمم المتحدة المعنية
أن توافيها بمعلومات ووثائق وبيانات  ىإل ،المجلس االقتصادي واالجتماعي ىبالصفة االستشارية لد 

 
 . 16نفس المرجع، ص  1
ص  ،2013جوان  18بتاريخ   CAT/C/MRT/CO/1األمم المتحدة، لجنة مناهضة التعذيب، وثيقة األمم المتحدة،   2

03 . 
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 وتعرض اللجنة على الدول األطراف ،كتابية تتعلق باألعمال التي تضطلع بها اللجنة تطبيقا لالتفاقية
 .1والجمعية العامة لألمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها 

اللجنة عن طريق األمين العام لألمم  ىمن االتفاقية تقدم كل دولة طرف إل 19وطبقا للمادة 
ويقدم التقرير األول في   ،المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى االتفاقية

وبعد ذلك تقارير تكميلية   ،اعتبارا من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنيةغضون سنة واحدة 
 .ويجوز للجنة أن تطلب تقديم تقارير وبيانات أخرى  ،مرة كل أربع سنوات عن جميع التطورات الالحقة

  CRCل حقوق الطف . لجنة6
  20المؤرخ  25/44 رقم الطفل في قرارهااعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية حقوق 

من االتفاقية الدولية، ولغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول  43استنادا لنص المادة و ، 1989نوفمبر 
، أنشأت اللجنة المعنية بحقوق الطفل. التي تعهدت بها في هذه االتفاقيةاألطراف في استيفاء االلتزامات 
عشرة خبراء من ذوي المكانة الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان  كانت تتألف اللجنة المعنية من

بصفتهم  أين يعملون تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها  ،الذي تغطيه االتفاقية
 .الشخصية، ويولى االعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية

دولة طرف في  119م، أشار األمين العام لألمم المتحدة بأنه قد تلقى توقيع 2002سبتمبر  13وبتاريخ 
بغرض زيادة عدد أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الطفل من عشرة إلي   128االتفاقية الدولية من أصل 

 .ثمانية عشر خبيرا
  CMW اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين. 7

االتفاقية   1990ديسمبر   18المؤرخ  158/ 45 رقم المتحدة بقرارها لألمم مةاعتمدت الجمعية العا
  2003جوان  1بدأ نفاذ االتفاقية في أين ، الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 .2003مارس  14عقب إيداع صك التصديق العشرين عليها في  
  ،دخولها حيز النفاذ تبدأ اللجنة المعنية عملهامن هذه االتفاقية وبمجرد  72وبمقتضى المادة 

 .أربعة سنوات قابلة للتجديد  لمدةالدول األطراف بطريق االقتراع السري تنتخبهم عشرة خبراء والمتألفة من  
 :المقدمة أمام الهيئات التعاقدية مضمون التقارير

األطراف أمام اللجان  إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير الدورية للدول 
اإلجراءات المتخذة أو التقدم   ى ال تقتصر على المعلومات الواردة في التقارير التي تشير إل ،التعاقدية

 
 . 10نفس المرجع، ص  1
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نفيذ العهود وعن أية عوامل يمكن أن تؤثر على ت ، المحرز فيما يتعلق بالحقوق المختلفة المعترف بها
ها حتى  الدول األطراف ملزمة تقديم كل المعلومات الضرورية ل ه يجب علىنإ ، بل واالتفاقيات الدولية

 .التزاماتها بمقتضى العهود واالتفاقيات الدوليةتلك ذ يمدى تنفما التحقيق في  بشكل سليمتتمكن القيام  
التي تستهدف إعطاء صورة  المعلومات محتوى األجزاء االستهاللية لتقارير الدول األطراف بحيث يشمل 

ديمغرافية  السكان كالخصائص اإلثنية والسواء فيما يتعلق باألرض و  ،ع الدولة الطرفواضحة عن وض 
، وكذلك الهيكل السياسي العام، واإلطار  القتصادية واالجتماعية والثقافية، والمؤشرات االرئيسية للبلد 

لزيادة وعى  ، وما إذا كانت قد بذلت أية جهود خاصةالحماية لحقوق اإلنسانالقانوني الذي تتوفر داخله 
الجمهور والسلطات ذات الصلة بالحقائق الواردة في شتى الصكوك المتعلقة بالمواثيق الدولية المتعلقة  

 .بحقوق اإلنسان
كما يرد بعد ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير األولية والدورية التي يجب  

لية، وبإمكاننا القول بأن التقارير الدورية التي تقدمها على الدول األطراف تقديمها بموجب المواثيق الدو 
الدول األطراف للهيئات التعاقدية باألمم المتحدة تمثل جوهر عملية المراقبة، وكثير من المعلومات التي 

، وجدير بالتنويه أن   غنى عنها لرسم السياسة الوطنيةتطلبها اللجان التعاقدية هي في الحقيقة معلومات ال
المساءلة الدولية للحكومات  ىال تسعى إل ،لحماية الدولية لحقوق اإلنسان بما فيها الهيئات التعاقديةآليات ا

وتعزيزها فحسب، بل باألساس تعمل على إتاحة الفرصة والمناخ لمساءلة فعالة للحكومات من جانب  
 .مواطنيها

م المتحدة، ينبغي أن تحقق توازنا  إن التقارير بشقيها األولية منها والدورية للهيئات التعاقدية باألم
بين الناحية النظرية والوضع من الناحية العملية، وذلك عبر إجراء استعراض مفصل قائم على أساس  

 .سليم للتطورات الجارية، وينبغي أن يرفق بالتقرير القوانين واألحكام القضائية ذات الصلة
 :المقدمة للهيئات التعاقدية النظر في التقاريرالفرع الثاني: 

برصد تنفيذ معاهدات عمال بالممارسة المتبعة في كل هيئة من هيئات األمم المتحدة المعنية 
، بل إن حضورهم ومشاركتهم  قدمة للتقارير حضور جلسات اللجنة، يحق لممثلي الدول المحقوق اإلنسان

  ، أين ن إجراء حوار بناء مع اللجنةفي تلك الجلسات عندما ينظر في تقارير دولهم ضروريان لضما 
عرض التقرير بإبداء تعليقات استهاللية موجزة وتقديم أي ردود كتابية على   ىيدعى ممثل الدولة الطرف إل

قائمة المسائل التي يضعها الفريق العامل السابق للدورة، وبعد ذلك تنظر اللجنة في التقرير على أساس  
 .عتبار بشكل خاص الردود المقدمة والمتعلقة بقائمة المسائلكل مجموعة من المواد آخذة في اال



39 
 

توجيه األسئلة وإبداء المالحظات والتعليقات  ىويقوم رئيس اللجنة عادة بدعوة أعضاء اللجنة إل
الرد فورا على المسائل التي ال تتطلب  ىبصدد كل مسألة من المسائل، ثم يدعو ممثلي الدولة الطرف إل

أما األسئلة األخرى التي تبقى بغير ردود عليها فيتم تناولها في جلسة الحقة،  ، مزيدا من التفكير أو البحث 
وألعضاء اللجنة حرية   ،اللجنة كتابة ىأو عند االقتضاء يمكن أن تكون موضوع معلومات إضافية تقدم إل

كما يجوز دعوة ممثلي الوكاالت   ،الردود المقدمة على هذا النحومتابعة مسائل محددة في ضوء 
 .المساهمة في أية مرحلة من مراحل الحوار ىالمتخصصة وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة إل

 في التقارير  مشاركة الوكاالت المتخصصة والمنظمات غير الحكوميةدور الفرع الثالث: 
طراف ال تبين دائما وبدقة حالة حقوق اإلنسان في البلد المعني إن التقارير المقدمة من الدول األ

، وعليه فإن المعلومات واإلحصاءات الواردة من قبل الوكاالت تحدد المجاالت المعنية بالمشاكل وال
، منظمة األمم  بيل المثال: منظمة العمل الدولية، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالمتخصصة على س 

، حدة للطفولة ) اليونيسيف(، البنك الدولي، منظمة األمم المتوالثقافة والعلوم ) اليونسـكو( ة المتحدة للتربي
جانب المعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية سواء  ىإل ،منظمة التجارة العالمية وغيرها

لنسبة للجان التعاقدية  كانت شفهية أو في شكل تقارير يطلق عليها موازية أو بديلة أو ظل مفيدة للغاية با
  .في تقييمها للوضع الحقيقي في البلد المعني

المرحلة النهائية من مراحل نظر اللجان التعاقدية في التقارير من صياغة مشروع   تتألف
مالحظاتها الختامية واعتماده. ولهذا الغرض تخصص اللجان عادة فترة وجيزة، هي اليوم الذي يلي اختتام  

مقرر  الحوار، لجلسة مغلقة إلتاحة الفرصة ألعضائها لإلعراب عن آرائهم األولية. ويقدم بعد ذلك ال
المعني بالبلد الطرف، بمساعدة أمانة اللجنة، مشروع مجموعة من المالحظات الختامية لتنظر فيه اللجنة.  
ويتمثل هيكل المالحظات الختامية المتفق عليه فيما يلي: المقدمة، والجوانب اإليجابية، والعوامل 

حات والتوصيات. وفي مرحلة الحقة والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد، ودواعي القلق الرئيسية، واالقترا
 .1تناقش اللجنة المشروع، في جلسة مغلقة أيضا، بغية اعتماده بتوافق اآلراء 

وحالما   ،وال تعلن المالحظات الختامية بعد اعتمادها رسميا إال في اليوم األخير من الدورة عادة
وترسل في أقرب وقت ممكن إلي يتم اإلعالن عن هذه المالحظات تصبح متاحة لجميع األطراف المعنية، 

الدولة الطرف المعنية وتدرج في تقرير اللجنة. ويجوز للدولة الطرف، إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلي  
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أية مالحظة من المالحظات الختامية الصادرة للجنة المعنية في سياق أية معلومات إضافية تقدمها إلي  
 .1اللجنة

قدية من خالل المالحظات الختامية تكشف عن استعدادها  يتضح لنا مما سبق أن اللجان التعاو 
لتقويم أداء الدول وتنفيذها ألحكام العهود واالتفاقات الدولية، وهو ما يلقى الضوء على فهم اللجان 
التعاقدية لدورها. فلقد كانت هذه اللجان في وضع غريب، لفترة من الوقت ، وهو أنها أرادت أن تتفادى  

تصدر أحكاما على الدول من جانب ، بينما كان من الواضح من جانب آخر ، أن  إعطاء انطباع بأنها
االعتبارات النظرية والعملية تفرض عليها السير في هذا االتجاه إن كانت تريد أن تمارس وظائفها  
بفاعلية. وثمة رأي بأن تقديم جوهر التقارير ) المالحظات الختامية( سوف تسهم بال شك إسهاما كبيرا في 

 .تعزيز فعالية عمل اللجان التعاقدية
تسعى بعض اللجان التعاقدية من خالل التعليقات العامة ، إلي إتاحة الخبرة التي اكتسبتها حتى  
اآلن من دراسة تقارير الدول لفائدة جميع الدول األطراف بغية مساعدتها على المضي في تنفيذ العهد 

األطراف إلي أوجه القصور التي كشف عنها عدد كبير من  وتشجيعها على ذلك، ولفت انتباه الدول 
التقارير ، واقتراح تحسينات في إجراءات اإلبالغ، وحفز أنشطة الدول األطراف، والمنظمات الدولية 
والوكاالت المتخصصة المعنية عند اإلعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهود 

كن لبعض اللجان التعاقدية للقيام، كلما دعت الحاجة بتنقيح تعليقاتها العامة  واالتفاقيات الدولية. ويم
 .2اوتحديثها في ضوء تجارب الدول األطراف والنتائج التي استخلصتها اللجنة المعنية منه

 نظام الشكاوي الفرع الرابع: 
يقوم هذا النظام على أساس إعطاء كل من األفراد والدول األطراف في العهود واالتفاقيات الدولية 
المعنية بحقوق اإلنسان والبروتوكوالت الملحقة بها، حق تقديم الشكاوى ضد أي دولة تنتهك البنود  

 .3المنصوص عليها في هذه االتفاقيات 
 الشكاوى المقدمة من أفراد 
عون بأنهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، التقدم بشكوى ألحد األجهزة المعنية  لألفراد الذين يد 

( 1503بحماية حقوق اإلنسان، وقد حدد المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة بقراره رقم )

 
 . 70محمد المجدوب، المرجع السابق، ص   1
 . 207، ص 1969زهري يكن، تاريخ القانون، دار النهضة العربية، بيروت،  2

 . 191أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص   3
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شكاوى  م، والبروتوكول االختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، شروط قبول 1970مايو  27بتاريخ 
 .األفراد وخطواتها

 الشكاوى المقدمة من قبل الدول
ثبت للدول حق تقديم شكاوى ضد بعضها بعضا، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

(، أعطت كل دولة عضو فيه حق تقديم شكاوى ضد أي دولة أخرى 42، 41والسياسية في المادتين )
 .تزامات التي رتبها عليها العهد طرف في العهد، ترى أنها لم تقم بالوفاء باالل

 ثانيُا: اآلليات غير التعاقدية 
 :1تنقسم اآلليات غير التعاقدية نفسها إلي قسمين 

 ()نظام المقررين الخواص  1235اإلجراء   -1
 ()الشكاوى السرية 1503اإلجراء   -2

 1235أوال: اإلجراء  
 :ينقسم هذا اإلجراء أيضا إلي قسمين

 المعني بالدولةـ المقرر الخاص 
  ـ المقرر الخاص المعني بموضوع

 نماذج عن حماية حقوق اإلنسان الفصل الثالث:

بعد أن أوضحنا في الفصول السابقة مجموع الحقوق التي يشملها القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، ننتقل  
فيها النموذج األول المتعلق في هذا الفصل للحديث عن بعض النماذج التي يشملها القانون، والذي اخترنا 

 ، وهذا ما سنحلله في المباحث المشكلة لهذا الفصل.بحماية الطفل، وأما الثاني فيتعلق بحماية المرأة 
 1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام المبحث األول: حماية الطفل عبر 

لخصوصيته باعتبار   خاصا، بالنظر  اهتماماالطفل من المواضيع التي أعار لها القانون الدولي  إن
   ويحتاج إلى رعاية خاصة. أنه صغير السن وغير كامل األهلية

  الدولي ى المستو  ىنشأة وتطور حقوق الطفل علالمطلب األول: 
قت اهتمامه بحقوق  ول أنها سبحظيت حقوق الطفل باهتمام مبكر من المجتمع الدولي بل يمكن الق

ورة الفظائع التي جرت ، استشعر المجتمع الدولي خط ففي أعقاب الحرب العالمية األولي، اإلنسان العامة

 
 . 340، ص  2004الجامعي، االسكندرية، وائل أنور بندق ، التنظيم الدولي لحقوق االنسان، دار الفكر   1
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، وأدرك أن السبيل لتجنب تكرارها هو تنشئة مجتمعات أقل استعدادا لالنخراط في أعمال  خالل الحرب 
  .1بإبالء االهتمام والعناية األكبر لألطفال عنف وصراعات وحروب بمثل هذه الضراوة 
( عن 5تفاقية رقم )إصدار منظمة العمل الدولية اال 1919وفي إطار هذا االهتمام شهد عام 

الرابعة   ، والتي تحظر عمل األطفال في األعمال والمنشآت الصناعية لمن هم دون سن مؤتمرها األول
كما قامت عصبة األمم المتحدة في   ،لق بحقوق الطفلي بتشريع دولي يتع، لتشكل أول تدخل حمائعشر

الدولي  االتحاد نفس العام بتشكيل لجنة خاصة برفاهية الطفل التي تبنت النقاط الخمس الواردة  في ميثاق 
  .19242وأصدرتها في بيان عرف بإعالن جينيف عن عصبة األمم عام   1923إلنقاذ الطفولة عام 

كل أمم العالم بأن البشرية تدين لألطفال بأفضل ما لديها وتحدد  يؤكد هذا البيان علي اعترافو 
مة لنموه مسئولية المجتمع لتوفير الحماية والرعاية الالزمة إليهم وتشمل وجوب تمتع الطفل بالوسائل الالز 

 ، وأن يحصل علي الغذاء والعالج ، والمأوي والرعاية للطفل اليتيم أو المتشرد الطبيعي المادي والروحي
، وأن يكون  اإلغاثة للطفل عند حدوث الكوارث  ، وأن تكون األولوية فيأن يعاد الطفل الضال إلي أسرتهو 

، مواجهة أي شكل من أشكال استغاللهللطفل وضع يسمح له بالحصول علي وسائل معيشته والحماية في 
 . كما يجب إحاطة كل طفل بأفضل الشروط الالزمة لتنشئته وبناء مداركه

استمرت مسيرة تطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وكانت حقوق الطفل بشكل خاص قاسمًا 
 . 25, 16( والتي جاء في المادتين 1948بدءًا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )  مشتركًا فيها،

صدر إعالن حقوق الطفل اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية   1959وبحلول عام 
 :3العامة ويحوي علي عشره مبادئ

يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا اإلعالن. ولكل طفل بال : المبدأ األول
اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي  استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو 

سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له  
 .أو ألسرته

 
بوصوار ميسوم، تجريم التعدي على حقوق الطفل في القانون الدولي، اطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق   1

 . 11، ص2017، -تلمسان–والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 
 . 09، ص 2007لي، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية، فاطمة شحاتة أحمد زيدان، مركز الطفل في القانون الدو   2
 . 26غسان خليل، المرجع السابق، ص   3
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يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل،  : المبدأ الثاني
الجسمي والعقلي والخلقي والروحي واالجتماعي نموا طبيعيا سليما  الفرص والتسهيالت الالزمة إلتاحة نموه 

 .في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل االعتبار األول في سن القوانين لهذه الغاية
 .للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية: المبدأ الثالث 
ضمان االجتماعي وأن يكون مؤهال للنمو الصحي  يجب أن يتمتع الطفل بفوائد ال: المبدأ الرابع

السليم وعلي هذه الغاية، يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين الالزمتين قبل الوضع وبعده 
 .وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية

أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية   يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا: المبدأ الخامس
 .حالته تفتضيهاوالعناية الخاصة التي 
يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح، إلي الحب : المبدأ السادس

ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وعلى أي   ،والتفهم
وده الحنان واألمن المعنوي والمادي فال يجوز، إال في ظروف استثنائية، فصل الطفل  حال، في جو يس

الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة لألطفال المحرومين من  
األسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير حكومية للقيام بنفقة  

 .ال األسر الكبيرة العدد أطف
للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله  : المبدأ السابع

االبتدائية علي األقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه، علي أساس تكافؤ الفرص، من تنمية  
 .واالجتماعية، ومن أن يصبح عضوا مفيدا في المجتمعملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية األدبية 

ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسئولون عن تعليمه وتوجيهه. وتقع  
 .هذه المسؤولية بالدرجة األولي علي أبويه

ليم ذاتها.  ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة للعب واللهو، اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التع
 .وعلي المجتمع والسلطات العامة السعي لتيسير التمتع بهذا الحق

 .يجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية واإلغاثة: المبدأ الثامن
 ،يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور اإلهمال والقسوة واالستغالل: المبدأ التاسع

 .به علي أية صورةويحظر االتجار 
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وال يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن األدنى المالئم. ويحظر في جميع األحوال حمله علي  
العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو  

 .الخلقي
مارسات التي قد تدفع إلي التمييز يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الم: المبدأ العاشر

العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة 
بين الشعوب، والسلم واألخوة العالمية، وعلي اإلدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه  

 .البشر
عن حقوق الطفل بدرجة أكثر وضوحًا وتحديدًا وقوة في العهدين  واستمرت الجهود الدولية للدفاع

( حيث خصص  1966الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ) 
، وألقي علي األسرة  من خالله الحماية الكاملة للطفل ، وأصبغ منه لحقوق الطفل 24ة العهد األول الماد 

،  تضمن حق الطفل في اكتساب الجنسيةدولة مسئولية اتخاذ التدابير التي تكفل ذلك ،كما توالمجتمع وال
، وألزمت المادة العاشرة تعليم ومجانية التعليم االبتدائيللحق في ال 14،  13وأفرد العهد الثاني المادتين 

ماعي ووضع القوانين  االجتألطفال من االستغالل االقتصادي و الدولة باتخاذ التدابير الالزمة لحماية ا
المحددة للحد األدنى لسن تشغيلهم وعقاب كل من ينتهك ذلك أو من يستخدمهم في أعمال تضر بصحتهم  

  .1أو تفسد أخالقهم أو تهدد حياتهم أو تعوق نموهم الطبيعي
ثم أدرك المجتمع الدولي مرة أخري أن األطفال فئة خاصة تنتمي إلي الفئات الضعيفة وال يكفي  

، فأصدرت الجمعية العامة لألمم التي تتناول حقوق اإلنسان العامةتناول حقوقهم ضمن المواثيق الدولية 
يدان حقوق  ، بما يعكس التطور الهائل في م(1959العالمي لحقوق الطفل عام ) المتحدة اإلعالن

   .اإلنسان
 حول االتفاقية   معلومات أساسية: الثانيالمطلب 

مادة التي تمثل "شرعة حقوق" للطفل، تجعل مصالح الطفل الفضلى   54هذه االتفاقية المؤلفة من 
الهدف األساسي لها وتتخذ االتفاقية نهجا يتسم باإليجابية والتطلعية، فتهيب بالدول التي تصدق عليها أن  
تهيئ الظروف التي تتيح للطفل المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة االجتماعية والسياسية في  

كل إنسان لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة، مالم تحدد القوانين  في االتفاقية بأنه  "الطفل"ُيعرَّف ، بلدانها
 .2الوطنية سنا أصغر للرشد 

 
 . 110، ص  2003رباح غسان، حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرض  لحظر االنحراف، دون دار نشر، بيروت،   1
 .116، ص 1995مصادر حقوق اإلنسان، ديوان المطبوعات الجامعية،  عمر صدوق، دراسة  2
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اإلنسان، المدنية منها والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  وإذ تغطي االتفاقية كامل نطاق حقوق 
وهي   ،والثقافية، فإنها تقر بأن التمتع بحق من الحقوق ال يمكن أن ينفصل عن التمتع بالحقوق األخرى 

تبين أن الحرية التي يحتاج إليها الطفل في تنمية قدراته الفكرية والخلقية والروحية تستلزم في جملة أمور،  
 .1يئة صحية وسالمة، وإتاحة الرعاية الطبية، وتوفر حد أدنى لمستويات الغذاء والكساء والمأوى وجود ب

وترتاد االتفاقية ميدانا جديدا، إذ تنص على حق الطفل في أن يكون طرفا فاعال في عملية نموه،  
 .صلة بحياتهوفي اإلعراب عن آرائه وفي أن تؤخذ تلك اآلراء في االعتبار لدى اتخاذ القرارات المت

وفي عدد من المجاالت األخرى التي يتسم بعضها بالحساسية، تتجاوز االتفاقية بكثير المعايير  
وهذه المجاالت تشمل أحكام االتفاقية التي تتعلق بالحق في الحياة والبقاء   ،والممارسات القانونية القائمة 

المتعلقة بالتبني، وحقوق األطفال   والنمو، والحق منذ الوالدة في اسم وفي اكتساب جنسية، والحقوق 
وتوسع االتفاقية نطاق التغطية القانونية  ، المعوقين والالجئين وكذلك المتورطين في مشاكل مع القانون 

لحقوق اإلنسان بحمايتها األطفال من كافة أشكال االستغالل، وبمعالجتها لمسألة أطفال فئات األقليات  
 .2وبمعالجتها لمشكلتي إساءة استعمال المخدرات واإلهمالوالسكان األصليين 

وتعترف االتفاقية بالدور األساسي لألسرة والوالدين في رعاية األطفال وحمايتهم، وبواجب الدولة أن  
 .تساعدهم على القيام بهذه المهام

ديد وأخيرا، فإنها تجمع في منظور عالمي مستكمل واحد حقوق الطفل المنصوص عليها في الع
 .من المعاهدات واإلعالنات الدولية الصادرة خالل السنوات األربعين الماضية

وعدم التمييز مبدأ هام من مبادئ االتفاقية، فهي تنص على تمتع الطفل بجميع حقوقه دون تمييز من أي  
نوع وبصرف النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم  

أو ثروتهم، أو عجزهم،   أو االجتماعي، االثنيأو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو 
 .أو مولدهم، أو أي وضع آخر

 :3تعد عالمة فارقة في مجال إرساء المعايير الدولية لحقوق الطفل لألسباب اآلتية واالتفاقية

 
، دار هومة، الجزائر،  -المحتويات واآلليات–قادري عبد العزيز، حقوق اإلنسان في القانون الدولي للعالقات الدولية   1

 . 117، ص  2002
 . 41، ص  2000أند شمالي، بيروت، غسان خليل، حقوق الطفل التطور التاريخي منذ بدايات القرن العشرين، شمالي   2
، ص  1991، 65محمد المجذوب، االنسان العربي وحقوق اإلنسان، مجلة الفكر العربي، معهد االنماء العربي، عدد   3

69 . 
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تعتبر االتفاقية الوثيقة األولي التي جمعت الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية معًا  -1
 .امت علي مبدأ تكامل الحقوق علي خالف التسلسل الهرمي حسب األهميةوبنفس الوزن واألهمية وق

المجتمع ( وعلي   –الدولة  –تأكيد روح الشراكة بين جميع األطراف المعنية برفاهية الطفل ) األسرة -2
  .كافة المستويات ) المحلية ، القومية ، الدولية ( وتعزيز دور المنظمات غير الحكومية و المجتمع الدولي

جو من السعادة والمحبة   وضوح الرؤية بشأن تطور و تنشئة الطفل ودور األسرة والبيئة العائلية لضمان-3
 . ، وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلي أقصي إمكاناتهاوالتفاهم

 :1وتحكم االتفاقية عدة مبادئ وهي
بما يلزم الدول بمراعاة هذه المصالح عند وضعها للسياسات العامة التي  ،مصالح الطفل هي الفضلى-4

 . تؤثر علي األطفال
فكل األطفال لهم نفس الحقوق داخل األسرة وفي المجتمع باختالف أوضاعهم ومكانتهم   ،عدم التمييز-5

يز توجيه ، كما يعني تطبيق مبدأ عدم التميلي أساس النوع أو الجنس أو الدينوأوضاع أسرهم أو ع
الفقراء والمعرضون للخطر أو االنحراف ، وذوي االحتياجات  ام المضاعف لذوي الظروف الصعبة )االهتم 

  (.الخاصة
المشاركة: وتعني مشاركة األطفال في األمور التي تمسهم والتعامل معهم بأن لهم نفس قيمة الراشدين  -6

عامل مع وجهات نظرهم بجدية واحترام وفقًا لسن  مع توفير الحماية الضرورية لهم واالستماع آلرائهم والت 
 .الطفل ونضجه

 .كفالة بقاء ونمو الطفل إلي أقصي حد ممكن-7
 :ويمكن تصنيف الحقوق التي وردت باالتفاقية حسب تكامل أهدافها علي النحو التالي

 الشخصية والمدنية  تصنيف الحقوق : الثالثالمطلب 
الحق في االسم والجنسية منذ الوالدة ومعرفة الوالدين والحفاظ علي هويته وصالته   وتشمل

 : العائلية
وتشمل الحق في التغذية السليمة والمياه النقية والتمتع بأعلى مستوي صحي  : الحياة والبقاءحقوق 

 . واإلصحاح البيئي ممكن بلوغه وتطوير الرعاية الصحية األولية والوقائية والعالج وإعادة التأهيل الصحي 
ة عائلية  وحق الطفل المحروم من بيئ ،في الرعاية األسرية من الوالدين وتشمل الحق: حقوق النمو

قلي والروحي والمعنوي ، والحق في مستوي معيشي مالئم لنموه البدني والعفي رعاية توفرها الدولة

 
 . 25، ص1998وديع شكور، الطفولة المنحرفة، الدار العربية للعلوم، لبنان،  جليل  1
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، ي الحياة الثقافية والفنون بحريةالمشاركة فاأللعاب و ة ووقت الفراغ ومزاولة ، والحق في الراحواالجتماعي
مع كرامة الطفل اإلنسانية والحق   ىوالحق في التعليم المجاني و المتطور وإدارة المدارس علي نحو يتماش 

  .1في التربية 
وتشمل حماية الطفل من جميع أشكال االستغالل االقتصادي أو االجتماعي أو   :حقوق الحماية

التعرض النتهاك جنسي وكافة أشكال استغالل األطفال أو أدائهم ألي عمل يرجح أن يكون خطيرًا أو  
نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو البدني أو الجتماعي أو    يمهم أو أن يكون ضارًا بصحتهم أويعوق تعل

سانية أو المهينة أو حرمانه  وحمايته من التعرض ألي تعذيب أو عنف أو المعاملة القاسية أو اإلن ،النفسي
من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية وأن يكون احتجازه أو حبسه في أماكن خاصة بهم كملجأ أخير  

 .2وألقصر فترة زمنية 
 في بعض اتفاقيات حقوق اإلنسانفي الظروف االستثنائية حماية النساء : الثاني المبحث 

اإلنسان خالل الخمسين سنة األخيرة قد أثر، وال يزال يؤثر تأثيرا  إن تطور مبادئ تشريع حقوق 
ومنذ عهد قريب جدا أثرت الحركة الرامية إلى تحقيق االعتراف بالمساواة   ،حاسما على القانون الدولي ككل
أحد البنود  على تشريع حقوق اإلنسان، األمر الذي جعل وضع النساء ءفي الحقوق بين الرجال والنسا

 .في جدول أعمال المجتمع الدولي الخاص بالدفاع عن حقوق اإلنسان الثابتة
 (سيداو )اتفاقية و  اإلنسانفي الشرعة الدولية لحقوق النساء حماية : المطلب األول

يعد موضوع حماية النساء من المواضيع التي رعاها القانون الدولي لحقوق اإلنسان باهتمام  
قواعد في الظروف االستثنائية المتمثلة في النزاعات المسلحة، الين شدد أكثر على ضرورة احترام أخاص، 

ثل تلك الحاالت. ألن وجود القانون الدولي اإلنساني ال يستبعد أبدا سريان قانون حقوق اإلنسان على م
 :ومن أجل تحليل أكثر لهذه المسألة نتطرق بالتفصيل والتحليل للفروع التالية

 .الحماية الخاصة في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان األول: الفرع
 .الحماية الخاصة في اتفاقية سيداو الفرع الثاني:

 
 

 
العسكري كهينة، حقوق الطفل بين الشريعة االسالمية والقانون الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي والعالقات    1

 . 66، ص 2016،  -بومرداس–الدولية، جامعة أمحمد بوقرة 
، ص  1991هادي، الطفولة في القانون الدولي والشريعة االسالمية، دار النهضة العربية، عبد العزيز مخيمر عبد ال  2

195 . 
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 اإلنسان الحماية الخاصة في الشرعة الدولية لحقوق : الفرع األول

، في اإلعالن  اإلنسان توفر الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان التعريف األساسي لقانون حقوق 
بالحقوق االقتصادية  و الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ين الدوليينالعالمي لحقوق اإلنسان، والعهد 

 .واالجتماعية والثقافية
يمكن أن تكون موضع تعطيل حتى أثناء النزاعات  هناك بعض الحقوق الدنيا األساسية، التي ال أن و 

فالقانون الدولي لحقوق اإلنسان يعطي ضمانات واسعة للحقوق األساسية لجميع البشر، وأن   ،المسلحة
 معرفة هذه المعايير من شأنها إرساء أسس قانونية لمطالبة الفاعلين بتحمل مسؤولياتهم الجنائية.  

 العالمي لحقوق اإلنسانالحماية الخاصة في اإلعالن : أوال
ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في ديباجته " لما كان االعتراف بالكرامة المتأصلة في  

، 1جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسالم في العالم"
مما يعني أن حقوق اإلنسان مرتبطة بشكل   ،من حق الرجال والنساء أن يعيشوا بسالم ودون عنفومنه 

لالنتهاكات المنهجية والمنتظمة لتلك الحقوق لدى بعض ، إذ يمكن 2وثيق بقضايا النزاع والسالم واألمن
 . المجتمعات أن تؤدي إلى نشوب النزاع

إلى وثيقة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، نجد أنه أكد على ضرورة احترام النساء  رجوعا 
في الفقرة الرابعة من الديباجة على أنه "...لما  بنصههن تماشيا مع أهداف ميثاق األمم المتحدة، وحقوق

كانت شعوب األمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد، إيمانها بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة  
تأكيده في القانون الدولي  الفرد، وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية..."، وهو المنهاج الذي تم 

 :اإلنساني ومن أمثلة حقوق اإلنسان األساسية التي أوردها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تلك المتعلقة
 .الحق في عدم التمييز-
 .الحق في الحياة، والحرية، واألمن-
 .تحريم ومنع العبودية والرق -

 
،  2012د/الجندي غسان الراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، دائر وائل، عمان، األردن،  1

 . 13ص 
2 Curtet Lindsey, Tercier.C, Roness Holst, répondre aux besoins des femmes affectées par 
les conflits armés, un guide pratique du comité international de la Croix-Rouge, cicr, 
novembre 2004, p 5 . 
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 .سانية أو المهينةالقاسية وغير اإلن والمعاملةتحريم التعذيب والعقاب -
 .أمام القانون  المساواة حق -
 .تحريم أو منع االعتقال أو التوقيف أو النفي التعسفي-
 .الحق في محاكمة عادلة وعلنية-
 .الحق في المحافظة على الخصوصية-
 .حرية التنقل واإلقامة-
 .حرية الفكر والضمير والمعتقدات الدينية-

صراحة على أنه " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق  نصت وبذلك نجد أن المادة الثانية 
والحريات الواردة في هذا اإلعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو  

و الميالد أو  خر، أو األصل الوطني، أو االجتماعي، أو الثروة، أآالدين، أو الرأي السياسي، أو أي رأي 
متعلقة بسريان تلك الحقوق على مضيفا من باب التأكيد في نفس المادة  في الفقرة الأي وضع آخر..."، 

أن تكون "دون أية تفرقة بين الرجال والنساء"، وهذا دليل على الدور الذي يعطيه اإلعالن للنساء بصفة  
 .1راف احترامها في جميع األوقات والظروفعامة، باعتبارها من القواعد األساسية التي ينبغي على األط

لنساء،  لفالحماية من التمييز تعد القاعدة العامة التي يمنح بها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الحماية 
على اعتبار أنه لم يعالج مسألة النزاعات المسلحة، وما ينبغي أن تستفيد منها النساء أثناء هذه الظروف 

لمكانة غير المتساوية للنساء في الكثير من المجتمعات، فغالبا ما تكون انتهاكات  ونظرا ل ،االستثنائية
 .حقوق اإلنسان لهن، متجذرة ونابعة من التمييز ضدها

، سواء أثناء السلم أو الحرب  ويعتبر العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان في العالم
مع الجرائم بشكل أقل جدية،  بسبب التعامل هذا العنف، وغالبا ما أخفقت الحكومات في منع حدوث مثل 

، نظرا لسوء المعاملة والتمييز من قبل األجهزة التي تقوم  مما يؤدي إلى إفالت المجرمين من العقاب 
 .2بتطبيق القانون 

(، فلها كل الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية إلنصافها  6فللمرأة شخصية قانونية كاملة )المادة
" لكل  هالتي نصت على أن 10اعتداء ألحد الحقوق التي يمنحها لها القانون، عمال بنص المادة  من كل

 
  3، من خالل نصوص المواد 1949أن هذه المادة هي نفسها التي تم إيرادها في اتفاقيات جنيف األربع لعام  وننالحظ 1

 . 13-16-12-12المشتركة بينها، ونصوص المواد على التوالي 
2 Watkin.K, controlling the use of force, a role for human rights norms in contemporary 
armed conflict, American journal of international law, vol 98, 2004, p 1-2-28 . 
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إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع اآلخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرا  
اإلعالن العالمي   ي نظرعادال علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه"، فالنساء ف

لحقوق اإلنسان من بين بني البشر ولها كل الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان، والحق في العدالة النزيهة 
 .من الحقوق المستقرة في ضمير الشعوب 

كما تعتبر النساء من المعرضات وبشكل خاص إلى التجارة المشبوهة من أجل أعمال السخرة، 
% من ضحايا التهريب  80أن  2004عة، وكشفت البيانات التي نشرت عام وفي األغراض غير المشرو 

 .1% منهن يتم تهريبهن لغايات االستغالل الجنسي  70عبر الحدود الدولية هم من النساء، وأن 
فساد موظفي الحكومة الذين يسهلون حلقات هو  تفاقم آثار هذا النوع من الجرائمما يزيد من و 

اء، وغالبا ما يأخذ رد فعل الحكومات على مشاكل التهريب، شكل سن قوانين  التهريب والمتاجرة بالنس
ورسم السياسات التي تعاقب ضحايا التهريب، بدال من معاقبة المجرمين الذين يقومون بذلك. وقد أدرك 
المجتمع الدولي أثناء إعداده لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، خطورة هذه الظاهرة على كافة شعوب 

بشرفها وحتى بحياتها، ولهذا   ا م وعلى النساء بالخصوص، نظرا لما يسبب لها من إهانة، ومساسالعال
نصت في المادة الرابعة أنه" ال يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر االسترقاق وتجارة الرقيق  

 (.3بكافة أوضاعه"، مؤكدة بذلك الحق في الحياة وسالمة الشخص )المادة
ترتكز على النوع   ،جينات السياسيات أيضا ألشكال من العنف واإلهانةكما تتعرض السو 

االجتماعي عبر استخدام التعذيب الجنسي، كفحص العذرية الذي تتعرض له أثناء االعتقال مما يؤدي 
 .2متذرعين بعدم احترام المرأة العادات والتقاليد، وألفعالها غير األخالقية  معاقباتهنإلى 

لحمل، وعدم الوصول وأما عن الحقوق الصحية واإلنجابية، فيعتبر سوء التغذية ومضاعفات ا
والحصول على الرعاية الطبية المناسبة، وتزايد انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة، من المشاكل التي  

الذي تلعبه الرعاية الصحية للنساء، فقد  الرئيسيونظرا للدور  ؛تؤثر على النساء بشكل متزايد حول العالم
ن المعيشة كاف للمحافظة على الصحة  على أنه" لكل شخص الحق في مستوى م  12أكدت المادة 

 ."والرفاهية له وألسرته
 1966الحماية الخاصة في العهدين الدوليين لعام  ثانيا:

 
 . 2004/ 10/ 26أنظر مقدمة التقرير السنوي حول تهريب األشخاص، واشنطن دي سي، وزارة الخارجية األمريكية  1

2 De zayas.A, la dérogation et le comité des droits de l'homme des nations unies, opcit,  
p218 . 
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يتم معالجة قضية الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة، في العهدين الدوليين لعام  
 ساء حقوقا في باب الحماية  ، من خالل البحث عن مجموع النصوص القانونية، التي تمنح الن1966

 1966الحماية في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية لعام . 1
مجموع   ميز العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق به، هويلعل من أهم ما 

ضمانا لتنفيذ أحكامه، كقيام لجنة خاصة ببحث التقارير التي تقدمها الدول  اإلجراءات واآلليات المحددة 
مدى احترامها للحقوق المدنية والسياسية، فقد أعطى لهذه اللجنة الحق في النظر في   حول األعضاء

الشكاوى التي ترد إليها من أشخاص، يدعون أنهم ضحايا انتهاك دولة طرف في البروتوكول، للحقوق 
ليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بشرط أن يكونوا قد استنفذوا جميع الوسائل التي التي نص ع

 .تقررها قوانين الدولة لعالج الموقف
ويرسي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معيارا دوليا أدنى لسلوك جميع الدول 

مصير، واالنتصاف القانوني، والمساواة والحياة، األطراف فيه، وهو يكفل الحقوق الخاصة بتقرير ال
والحرية، وحرية التنقل، والنظر المنصف والعلني والسريع في التهم الجزائية، والخصوصية، وحرية التعبير 
والفكر والوجدان، والدين، والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات؛ كما يحظر التعذيب، والرق والتوقيف 

 .1التعسفي 
حماية النساء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فيمكن أن نقول أن العهد لم  وأما عن

يضع نصوصا خاصة يحدد فيها حقوق وحريات خاصة بالنساء دون غيرها من الفئات المخاطبة ببنود  
واة بين  بالمسا والخاص العهد، غير أنه حافظ على نفس المبدأ الوارد في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 

من العهد  3الرجال والنساء، ومنع أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس...، فمثال نصت المادة 
على أنه " تتعهد األطراف في االتفاقية الحالية بضمان مساواة الرجال والنساء في حق االستمتاع بجميع  

 ."الحقوق المدنية والسياسية المدونة في االتفاقية الحالية
" يعترف بحق الرجال والنساء الذين  إذ  أكد على أهمية العائلة والحقوق المترتبة عن إنشائها كماو 

 (. 2/3/ 23الطرفين في هذا المجال ) المادة   رضافي سن الزواج بتكوين أسرة"، وأنه يجب أن يحترم 
ارئ ولم وأما عن حالة الطوارئ العامة، على الرغم من أن العهد الدولي لم يحدد طبيعة هذه الطو 

  بنصها ينص صراحة على النزاع المسلح، غير أنه يمكن أن تسري تلك النصوص الواردة في الفقرة الثانية 

 
1 Dinstein.Y, human rights in armed conflict, international humanitarian law, T.Meron (Eds), 
human rights in international law, legal and policy issues, Clarendon press, Oxford, 2005, p 
345 . 
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الفقرتين   8و 7و 6" ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من االلتزامات المنصوص عليها في المواد 
 ."18و 16و 15و 11و  2و 1

على أنه " ال يجوز فرض  6/5لمادة ا نصت  -الطوارئ -وكحماية للنساء في مثل هذه الحالة 
حكم الموت بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما، كما ال يجوز تنفيذه  

حامل"، وأن " يعامل  جميع األشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة   بامرأة 
فهذه دعوة إلى المجتمع الدولي وخاصة وسائل اإلعالم بكافة  (، 10المتأصلة في اإلنسان" )المادة 

أشكالها، وأنواعها، ومصادرها، إلى نبذ الدعاية التي تكون محورها النساء، من خالل التشجيع على  
االعتداء عليهن سواء بالقتل أو التعذيب أو اإلبادة الجماعية، أو االغتصاب، أو أي عنف ذو طبيعة  

 .جنسية
 1966اصة في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام الحماية الخ.2

يرسي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، معايير دنيا دولية للدول 
التي صادقت على هذا النص، التخاذ خطوات نحو احترام وحماية وتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية  

 .ثقافيةوال
مواردها المتاحة، بأكثر الطرق   اويطلب هذا العهد من الدول األطراف، تكريس أقصى ما تسمح به

فعالية وسرعة لكفالة اإلعمال الكامل والتدريجي في بعض الحاالت للحقوق التي تعترف بها، مع الحظر 
 .1الشديد للتمييز فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

هد، بطريقة مساوية  وعلى ذلك فالنساء يتمتعن بكل تلك الحقوق الواردة في مختلف نصوص الع
بنصها " تتعهد الدول األطراف في االتفاقية الحالية بتأمين الحقوق   3للرجال اعتمادا على نص المادة 

المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحالية "، غير أن  
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، رغم ذلك تظل  العهد لم يتكلم عن حالة الطوارئ مثل ما ورد في 

 .2الدولة ملزمة قانونيا باحترام تلك الحقوق في جميع الظروف ومنها حالة النزاع المسلح 
 

 
 . 206، ص د/ الطراونة محمد، حقوق اإلنسان بين النص والتطبيق، المرجع السابق 1

2 International review of red-cross, 61 st session of the united nations commission on 
human rights, 16 march 2005; statement by the president of the international committee of 
red-cross, Jacob Kellenberger, reports and documents, irrc, vol 87, n° 857, march 2005, p 
214 . 
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 تطبيق العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على األرضي المحتلة . 3
دراسة مسألة سريان العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في األراضي   تعد 

المحتلة، وتأثيرها على حماية النساء في هذه الظروف، من األمور األساسية التي يجب اإلشارة إليها،  
 .هاالتي تمتاز ب اإللزاميةإدراكا منا على أهمية القواعد التي يتضمنه هذا العهد والقوة 

النظام القانوني الخاص باالحتالل العسكري من األنظمة التي أدرجت الستمرار قواعد   ويعتبر 
الحماية لجميع األفراد واألشخاص المتواجدين في األراضي المحتلة، خاصة النساء اللواتي يكن في غالب  

هذه األوضاع  األحيان الطرف الضعيف في المعادلة. وال تقتصر القواعد القانونية الواجبة التطبيق في مثل
على تلك الواردة في قانون الهاي وقانون جنيف، بل يمتد إلى تفعيل القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي 
يعد مصدرا آخرا من المصادر التي تخلق التزامات أخرى على الدولة المحتلة، وقد أكدت الممارسات 

وعلى  ،1تفعيل قانون حقوق اإلنسان  المختلفة التي قامت بها الدول في أوضاع االحتالل العسكري على
هذا فقد تم النص على واجبات الدولة المحتلة تجاه السكان المتواجدين في األراضي المحتلة في نص  

، وفي البروتوكول 1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  7، والمادة 1907من الئحة الهاي لعام  6المادة 
 .1977اإلضافي األول لعام 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان التي تسري أثناء االحتالل العسكري، يعد العهد  من اتفاقيات و 
، والتي تستوجب قواعده التطبيق الفوري في  إحداهاالدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

على أنه " تتعهد كل دولة في االتفاقية الحالية أن تقوم   نصت التي  2/1الميدان حسب نص المادة 
نفردة، ومن خالل المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات، خاصة االقتصادية والفنية..."، وأي م

عمل سلبي يخالف هذه القاعدة يعتبر مخالفة لاللتزام القانوني الذي يوقعه العهد على الدولة المخالفة، 
مراحل، غير أن هذا ال   حتى ولو كان تحقيق النتيجة في مثل هذه الحقوق قد يستغرق وقتا ويمتد على

 .يمنع الدولة من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيقها

 
1 Roberts Adam, what is a military occupation, British yearbook of international law, vol 55, 
1985, p 249 
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قانون   عدلت سلطات االحتالل األمريكي في األرضي العراقية، عندما  اتخذتهومن أمثلة ذلك، ما 
إجراءات من خالل إدراج العمل المحلي حتى يتماشى والشروط التي وضعتها المنظمة العالمية للعمل؛ 

 .1سنة  18ة لتشغيل العمال الذين يقل عمرهم عن وشروط خاص
ولقد أكدت محكمة العدل الدولية على سريان العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  
والثقافية على األراضي المحتلة، من خالل رأيها االستشاري الخاص باآلثار القانونية الناشئة عن بناء  

" أما العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  بقضائها 2004المحتلة في طينية جدار في األراضي الفلس
واالجتماعية والثقافية، فال يتضمن أية أحكام بشأن تطبيقه، وقد يفسر ذلك أن هذا العهد يكفل حقوقا هي  
حقوق أراضي الدولة في جوهرها، ولكن ال يستبعد أنه ينطبق كذلك على كل من األراضي التي تمارس 

 ."2الدولة طرف سيادتها واألراضي التي تمارس تلك الدولة والية على أراضيها  عليها
التزاماتها   -الدولة المحتلة-وتستمر محكمة العدل الدولية، في التأكيد على أهمية تنفيذ إسرائيل 

الناشئة عن العهد على األراضي المحتلة، من خالل االعتماد على تقرير اللجنة المعنية بالحقوق  
،  4/12/1998تصادية واالجتماعية والثقافية، الذي جاء بناءا على تقرير إسرائيل المودع بتاريخ االق

في األراضي المحتلة   اإلسرائيليين " تشير إلى تمتع المستوطنين إحصاءات الدولة اإلسرائيلية التيالمتعلق ب
 ."3بالحقوق المنصوص عليها في العهد 

في مناطق الوالية ذاتها   الفلسطينيينإسرائيل، فإن السكان  والحظت اللجنة أنه وفقا لما صرحت به
وعلى ضوء   ؛، حيث أعربت عن قلقها في هذا الشأن4استبعدوا من التقرير ومن الحماية التي يكفلها العهد 

" بأن التزامات الدولة موقف إسرائيل وأكدت مجددا رأيها هذه المالحظات، كررت اللجنة تأكيد قلقها إزاء
ائمة بموجب العهد تنطبق على جميع األراضي والسكان في المناطق التي تخضع لسيطرتها  الطرف الق

. ومنه فإسرائيل ملزمة بأحكام العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في عدم  5الفعلية" 

 
 . 5/05/2005الصادرة عن قوات االحتالل في العراق في  89أنظر التعليمة رقم  1
 . 99ية في الحرب، المرجع السابق، ص ساسولي ماركو، بوفييه أنطوان، كيف يوفر القانون الحما 2

3 Campanelli Danion, le droit de l'occupation militaire à l'épreuve du droit des droits de 
l'homme, ricr, vol 90, n° 871, septembre, 2008, p 654 . 

 . 8الفقرة   E/C.12/1/ADD.27أنظر تقرير اللجنة:  4
 . 31و  15الفقرة   E/C.12/1/ADD.90أنظر تقرير اللجنة:  5
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إلى السلطات وضع أية عراقيل في وجه ممارسة هذه الحقوق، في الميادين التي انتقل فيها االختصاص 
 .1الفلسطينية 

ونظرا إلى أن النساء هن أكثر األشخاص اللواتي يتأثرن بتردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية  
من مسؤولية تلبية حاجيات األسرة، خاصة بعد غياب الزوج بسبب  نفي الدولة المحتلة، لما يقع عليه 

الوفاة أو الفقدان جراء الحرب، وتزداد األخطار وتتضاعف عند غياب الرعاية الصحية، والتغذية المناسبة  
لألمهات الحوامل، أو المرضعات اللواتي يحتجن إلى رعاية وتغذية مناسبة تتماشى وهذه األوضاع، وعليه  

لضروري التأكيد على أهمية احترام القواعد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  فإن من ا
 .واالجتماعية والثقافية

 الحماية الخاصة في اتفاقية سيداو : الفرع الثاني
ال شك في أن لعمل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، أثر كبير في طريقة تصور  

، والبروتوكولين  1949جنيف األربع لعام  اتفاقيات فترة النزاعات المسلحة، وكان لوجود حماية النساء في 
، عظيم األثر في تطور المنظمات والهيئات الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة،  1977الملحقين بها لعام 

ما  خاصة بعد ظهور حركات التحرر في السبعينات. حيث اعتبرت أن تشريع حقوق اإلنسان لم يعد نظا
مرضيا لتغطية تطلعات النساء في كافة المجالت، أين دعت إلى ضرورة وضع اتفاقيات خاصة بالمرأة  

، بما يسمى  1979وحمايتها، مما أدى إلى إبرام اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 
 باتفاقية سيداو.  

 مبادئ الحماية الخاصة في اتفاقية سيداو : أوال
كذلك بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وقد اعتمدتها الجمعية العامة لهيئة   (سيداو)تعرف اتفاقية 

، ودخلت حيز  1979/ 18/12األمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها المؤرخ في 
 لتي توافق عليها  . وجاءت هذه االتفاقية ألول مرة بصيغة ملزمة قانونا للدول ا1981/ 12/ 3النفاذ في 

 المبادئ الخاصة بحماية النساء في اتفاقية سيداو .1
 نظرة عامة على اتفاقية سيداو-أ

معاهدة دولية معنية بحقوق اإلنسان، تحوي حزمة متكاملة من الحقوق   (سيداو)تعد اتفاقية 
للنساء، تضمن حصولها على المساواة والتحرر من التمييز، سواء في الحياة الخاصة أو العامة. كما 

وتقرر بأن أوضاع  هن، وعملهن، وثقافتهن، ودينهن...تتناول العالقات المتداخلة لعوالم النساء، أي أسر 
 

1 Commission du droit international, Ian Brounlie, rapporteur spécial, premier rapport sur les 
effets des conflits armés sur les traités, doc.onu, A/CN.4/552, 21/04/2005, p 29 . 
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المجتمع قد تكون مختلفة أحيانا، بسبب النوع الذي ينتمين إليه، أو عرقهن، أو طبقتهن   النساء في
االجتماعية، أو مهنتهن، أو سنهن، أو بسبب أوضاع أخرى. وأكدت على أن  تحقيق الحقوق اإلنسانية 

أداة مفيدة  للنساء يقع على مسؤولية الدول التي ينتمين إليها، واألهم من ذلك من شأن االتفاقية أن تصبح
حقوق   معاهدات للنساء وخريطة طريق من أجل التعبئة حول حقوقهن والمطالبة بها، شأنها في ذلك شأن 

 .1اإلنسان األخرى 
تعريفا للتمييز ضد النساء، وتشير إلى التدابير التي تطالب الدول باتخاذها   (سيداو)وتقدم اتفاقية 

لهذا التمييز، ويتشكل الهيكل العام لالتفاقية على   سواء في المجال العام أو الخاص من أجل وضع حد 
 :النحو التالي

، تقدم تعريفا للتمييز باعتباره مباشرا وقصديا، أو غير مباشر وغير قصدي، كما تبرز العالقة 1المادة*
بين ممارسة النساء للتمييز ضدهن، واألفكار المسبقة التي تتشكل اجتماعيا حول تبعية النساء وعدم  

 .مساوتهن
، تلقي الضوء على التزامات الدول باتخاذ تدابير قانونية وسياسية من أجل القضاء على  4-2المواد *

 .التمييز، بما في ذلك إجراءات خاصة مؤقتة أو أشكال أخرى من التدابير اإليجابية
بالعادات، التي تستند إلى فكرة ، تقر بالتأثير السلبي للممارسات االجتماعية، والثقافية، والمتعلقة 5المادة *

الوضع األمني، أو األعلى ألي من الجنسين، وإلى األدوار النمطية للجنسين مع اختالفها حسب اشتباكها  
 ....بأبعاد، مثل االنتماء العرقي، أو الطبقي، أو اإلصابة أو اإلعاقة

محددة تتعلق بااللتزامات العامة  ، تحدد المجاالت المختلفة التي ينبغي فيها اتخاذ تدابير 16-6المواد *
 .4-2الواردة في المواد 

 .، تقدم تفاصيل تأسيس لجنة سيداو ومهامها22-17المواد *
 .، تتناول بتعمق طريقة إدارة اتفاقية سيداو، وجوانب إجرائية أخرى 30-23المواد *
 :يلي  تتضمن المجاالت التي تغطيها اتفاقية سيداو ماو 
 .اء والدعارة، االتجار بالنس6المادة*
 .، الحياة العامة والسياسية7المادة *
 .، المشاركة على المستوى الدولي8المادة *
 .، الجنسية9المادة *

 
منظومة األمم المتحدة، رؤية إسالمية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   د/ القاطرجي نهي، المرأة في 1

 . 201-200، ص  2006بيروت، لبنان، 
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 .، التعليم10المادة *
 .، العمل11المادة *
 .، الرعاية الصحية وتنظيم األسرة12المادة *
  .، المزايا االقتصادية واالجتماعية13المادة *
 .لريفيات ، النساء ا14المادة *
 .، المساواة أمام القانون 15المادة *
 .، الزواج والعالقات األسرية16المادة *
 المبادئ األساسية التي تقوم عليها اتفاقية سيداو  -ب

 : تستند اتفاقية سيداو إلى إطار يعتمد ثالثة مبادئ أساسية
يتضمن: المساواة في الفرص، والمساواة في تتبنى اتفاقية سيداو نموذجا للمساواة الفعلية : مبدأ المساواة *

 .الحصول على فرص، والمساواة في النتائج
يتمثل اإلطار المرجعي وراء ذلك اإلقرار، بأن المساواة الرسمية التي كثيرا ما تتجلى في إطار أو  

مع   سياسات أو قوانين محايدة تجاه النوع، قد ال تكون كافية لتأمين حصول النساء على حقوق متساوية
فيجب أن تؤدي  ،1الرجال، ويعتمد إطار اتفاقية سيداو على المقاربة التصحيحية أو الواقعية للمساواة 

وفي   ،المقاربات الساعية إلى النهوض بحقوق النساء، إلى تغيير عالقات القوة غير المتساوية بين الطرفين
هذا الصدد تتحمل الدولة مسؤولية خلق الشروط المواتية، حتى يتم محمو العقبات التي تمنع النساء من  
الحصول على المساواة لمجرد أنهن نساء، ومع ذلك تقر االتفاقية أيضا، بأنه من أجل تحقيق المساواة في  

 .النتائج قد يحتاج الرجال والنساء إلى معاملة مختلفة
على أنه " ألغراض هذه االتفاقية، يعني   (سيداو)تنص المادة األولى من اتفاقية : تمييزمبدأ عدم ال*

مصطلح التمييز ضد النساء، على أي تفرقة ، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من  
والحريات   آثاره أو أغراضه النيل من االعتراف للنساء على أساس تساوي الرجال والنساء، بحقوق اإلنسان

األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال االعتراف  
 ."للنساء بهذه الحقوق أو تمتعهن بها، وممارستهن لها بغض النظر عن حالتهن الزوجية

مييز، أي أنه ال يوجد  الحماية ضد التب، ينبغي أن تتمتع جميع النساء (سيداو)مع اتفاقية  اتساقا
فرق بين النساء األفراد أو مجموعات النساء، كما ال يمكن التمييز ضد النساء على أسس أخرى، كالحالة 

 
1 Chinkin.C, feminist interventions in international law, reflections on the past and strategies 
for the future, Adelaide law review, vol 19, 1997, p 15-18 . 
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االجتماعية، أو العرق، أو الدين، أو السن...كما تسعى إلى النهوض بتحقيق جميع الحريات اإلنسانية  
وحقوقهن   ،لحقوق المدنية والسياسية للنساءواألساسية في كل المجاالت، فال يوجد فيها فصل بين ا

 .1االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى 
حينما تصبح إحدى البلدان، دولة طرف في اتفاقية سيداو، فإنها تقبل طواعية مجموعة  : مبدأ التزام الدولة*

ذلك تلتزم الدولة التقيد بقيم  من االلتزامات المتعلقة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد النساء، من خالل 
ومعايير االتفاقية وتقدم نفسها للفحص من قبل لجنة سيداو، ومن هنا تأتي الجهود الدولية المحاسبية التي  
تدعم على المستوى الوطني من أجل تشجيع الدولة على النهوض بحقوق النساء المنصوص عليها في  

 .2بير قانونية وسياسية االتفاقية، وتطبيقها بطريقة فعالة من خالل تدا
إذ   ؛مات حول الوسائل وأخرى حول النتائجاالتز تتحمل الدولة  ( يجعلسيداو )التوقيع على اتفاقية ف

تشير األقسام الفرعية للمادة الثانية أن الدولة مطالبة باتخاذ وسائل محددة لضمان التوافق مع االتفاقية،  
هو أبعد، أي  بحيث ال تقف عند حد اتخاذ أو تبني تلك التدابير أو الوسائل، وإنما يذهب األمر إلى ما

 .3بالنتائج  االلتزامالتحقيق العملي لحق النساء في المساواة، وهذا يعني 
كما ينبغي إضافة مزيد من التطوير على االلتزامات المتعلقة بالوسائل والنتائج، باعتبارها التزامات  

فااللتزام باالحترام يطالب الدول األطراف االمتناع   ؛متعلقة باالحترام، ومنح الحماية، وتحقيق حقوق النساء
؛ أما االلتزام  4/د(2ضد النساء )المادة  عن التدخل، أو االضطالع بأي عمل، أو ممارسة تمييزية

بالحماية، فهو يطالب الدول تجنب انتهاك االتفاقية من قبل أطراف ثالثة، وفي هذا الصدد تتحمل الدولة 
،  (سيداو)مسؤولية وضع القواعد الخاصة بالفاعلين غير التابعين للدولة حتى يمتثلوا لمبادئ اتفاقية 

تسمح للنساء بالحصول على اإلنصاف بسبب انتهاك حقوقهن )المادة وتطوير اآلليات الفعالة التي 
 .5/ب/ج/د 2

 
1 Tabory.M, the status of women in humanitarian law, Yoram Dinstein (Ed), International law 
at a time of perplexity, 1989, p 941 . 

الكدري أمين، أراء الحركة األنثوية الغربية من وجهة نظر إسالمية، رسالة ماجستير، قسم العقيدة، جامعة أم درمان   2
 . 100، ص 2001مية، السودان، اإلسال

د/ الشلبي جمال، حقوق المرأة والطفل المدنية والسياسية في اتفاقيتي الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد  3
 . 23، ص  2000المرأة، اليونسيف، مكتب األردن، 

 . 198د/ القاطرجي نهى، المرأة في منظومة االمم المتحدة، المرجع السابق، ص 4
5 Tabory.M, the women in humanitarian law, opcit, p 944 . 
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مهما يكن، ينبغي استغالل التزامات الدولة إلى أبعد الحدود، إذ أنه بمجرد التصديق على اتفاقية  و 
تقر الدول بوجود التمييز وعدم المساواة، وتعترف بالحاجة إلى تدخل الدولة وتلتزم القيام ببعض   (سيداو)

 .األمور واالمتناع عن البعض اآلخر، وتشير إلى استعدادها للمحاسبة على المستويين الوطني والدولي
 لجنة سيداو وتفعيل الحماية الخاصة -2

 1992لعام  19التوصية رقم 
بطريقة محددة وصريحة، إال   ءأن اتفاقية سيداو، لم تتناول العنف الواقع ضد النساعلى الرغم من 

حول العنف القائم على أساس النوع، قد تداركت ذلك عبر اعتبار التحرر من العنف   19أن التوصية رقم 
بطريقة  حقا أساسيا بإشارتها إلى أن " العنف القائم على أساس النوع شكل من أشكال التمييز الذي يكبح 

 ."1مهمة قدرة النساء على االستمتاع بحقوقهن وحرياتهن على أساس المساواة مع الرجال 
التي  6وفي تعليقاتها على أحكام محددة في االتفاقية، قدمت لجنة سيداو توصية على تطبيق نص المادة 

واستغالل دعارتها، بحيث  ، 2تطلب من الدول األطراف اتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة 
كثيرا ما تؤدي النزاعات المسلحة واحتالل األراضي، إلى زيادة البغاء واالتجار بالنساء، واالعتداء الجنسي  

 .عليهن، مما يستدعي تدابير وقائية وجزائية
فقد أدركت لجنة سيداو، أهمية وحساسية استغالل المرأة في الظروف االستثنائية، المتمثلة في  

ات المسلحة، وأنه غالبا ما تكون النساء المستهدفة األولى في العمليات العسكرية أين تتعرض النزاع
لالغتصاب وإلى أشكال مختلفة من العنف الجنسي، التي قد تصل إلى بتر األعضاء التناسلية، والقتل. 

النساء إلى   ونظرا إلى أن الحروب تقضي على القدرات االقتصادية للدولة المحتلة، الشيء الذي يدفع
غالبا ما تجبر على ممارسة  ومن أجل ذلك البحث عن الغذاء والملبس، والمأوى لها وألفراد عائلتها، 

 .3الدعارة مقابل الحصول على تلك الحاجيات 
وقد أدركت لجنة سيداو ضرورة تخصيص حماية للنساء أثناء النزاعات المسلحة، بما يتماشى 

ولهذا أوصت اللجنة الدول األطراف في اتفاقية سيداو باتخاذ  ،لنفسيةوخصوصيتها من الناحية الجسدية وا
جميع اإلجراءات الالزمة خاصة القانونية منها، من أجل منع ارتكاب االغتصاب، واالعتداء الجنسي، 

 
 . 7الفقرة  19أنظر تعليقات عامة من التوصية رقم   1
عودة نجيب أسعد، حماية النساء في القانون الدولي اإلنساني، دراسة تحليلية لواقع النساء في العراق، أطروحة دكتوراه في   2

اإلنساني، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، فلسفة القانون، تخصص القانون الدولي 
 . 17-16، ص  2008

 . 189، ص  2002د/ جويلي سعيد سالم، المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  3
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وغيره من أشكال العنف القائم على أساس نوع الجنس، وحمايتهن حماية كافية عبر احترام سالمتهن  
 .1وكرامتهن 
نه من الضروري اتخاذ تدابير وقائية وعقابية محددة، للتغلب على االتجار بالمرأة واالستغالل وأ

الجنسي، كما ينبغي أن تصف تقارير الدول األطراف نطاق جميع هذه المشاكل والتدابير الوقاية، وإعادة  
  لإلتجار غاء، أو تتعرض التأهيل، بما في ذلك األحكام الجزائية المتخذة لحماية المرأة التي تعمل في الب

 .2واألشكال األخرى من االستغالل الجنسي، كما ينبغي وصف فعالية هذه اإلجراءات 
 1999لعام  24التوصية العامة رقم  

أوصت لجنة سيداو من خالل توصياتها العامة، في مناقشة بعض النقاط المحددة في بنود اتفاقية  
فبعد أن تقدمت بمجموعة من التوصيات واالقتراحات فيما يخص بعض المواد المرتبطة بالعنف   ،سيداو

هي اآلن في التوصية   والتي أسلفنا ذكرها، ها 19في التوصية العامة رقم  6ضد المرأة خاصة المادة 
م المرأة، أال  ، تواصل في لفت انتباه الدول األعضاء في اتفاقية سيداو إلى نقطة أخرى ته 24العامة رقم 

أين أكدت على ضرورة األخذ بعين االعتبار الرعاية الصحية   ،123وهي صحة المرأة التي عالجتها المادة 
الالزمة لتقديمها للنساء في بعض األوضاع االستثنائية مثل النزاعات المسلحة، حيث تؤدي االختالفات  

لصحية التي يمكن أن تتباين حتى فيما بين النساء  البيولوجية بين المرأة والرجل، إلى اختالفات في الحالة ا
أنفسهن، ولهذا السبب "ينبغي إيالء اهتمام خاص إلى االحتياجات والحقوق الصحية للمرأة، التي تنتمي  
إلى فئات ضعيفة ومحرومة، مثل المهاجرات والالجئات، والمشردات داخليا، والطفالت، والمسنات، 

  "4نتميات إلى الشعوب األصلية، والمعوقات جسديا أو عقليا والممارسات للدعارة والنساء الم
، قد ركزت على فئة النساء الالجئات 24والمالحظ هنا، أن لجنة سيداو من خالل توصيتها رقم 

والنازحات اللواتي يشكلن أغلبية األشخاص الذين تمسهم النزاعات المسلحة بحكم حاجتهن إلى حماية  
ة الصحية التي تناسبهن، خاصة إذا كن من الحوامل أو أمهات مرضعات،  خاصة، من خالل تقديم الرعاي 

واللجوء يعقدان حياة النساء وتكون الحاجة أكبر بالنظر لظروف المعيشة المزرية في أغلب  النزوحفحالة 
. وال يمكن تحقيق ذلك إال حين تفي الدول األطراف بالتزامها المتعلق باحترام، وحماية، وتعزيز  5األحيان 

 
1 Chinkin.C, rape and sexual abuse of women in international law, European journal of 
international law, 1994, p 326 . 

 . 19أنظر الفقرة)ب( و )ز( و )ح( من التوصية العامة رقم  2
3 Chinkin.C, feminist interventions in international law, opcit, p 20. 

 . 24من التوصية رقم  6أنظر الفقرة رقم  4
5 Human rights watch (Helsinki watch), war Criles in Bosnia-Herzegovina, 1993, p 18-163 . 
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حق المرأة األساسي في الصحة، والتغذية طوال فترات حياتها، وفي جميع الظروف، عن طريق اإلمداد 
 .1باألغذية، والمأمونة المغذية المالئمة للظروف المحلية

ومنه للدول األطراف أن تقدم تقارير عن كيفية معالجة سياسات الرعاية الصحية، وتدابيرها  
العوامل البيولوجية المختلفة،   مراعاةللحقوق الصحية للمرأة من منظور احتياجات المرأة وشواغلها، مع 

ه خاص، وكذا ، التي تختلف في حالة النساء بوجه عام وبعض فئاتهن بوج2واالجتماعية، واالقتصادية 
العوامل النفسية كاالكتئاب عموما واالكتئاب بعد الوالدة بوجه خاص، وغير ذلك من   األخذ بعين االعتبار

 .األحوال النفسية التي تزداد تعقيداتها في حالة النزاعات المسلحة
 إعالن بكين وتفعيل حماية النساء : ثانيا

ا في تأكيد حماية النساء من خالل مجموع يعد إعالن بكين من الوثائق الدولية التي لعبت دور 
تعتبر التوصيات التي  ، ومنه المبادئ التي شملها، وهي تشبه إلى حد كبير تلك الواردة في اتفاقية سيداو

 . يقدمها إعالن بكين لترقية وتأكيد حماية النساء
 1995التوصيات الواردة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة لعام -أ

عقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، الذي جرى خالله   (ينجب) في مدينة  1995تم في عام 
التطلعية، أين استند تقييم وضع المرأة   (نيروبي)استعراض وتقييم النهوض بالمرأة في ضوء استراتيجيات 

لنظر لعدد من أكبر المجمعات البشرية المهمة، با (ينجب)فقد كان مؤتمر  ، إلى مؤشرات تنمية وضعها
   .3المشاركين واالجتماعات التي عقدت خالله للبحث في تفاصيل وثيقة المؤتمر األولية 

عشر من المجاالت الحيوية التي تهم المرأة، على الرغم من أنه وثيقة   أثنيوينوه اإلعالن إلى 
عليه فإنه يقع  غير ملزمة، لكن بما أنه جرى التوصل إلى النتائج باإلجماع، وحيث أن الدول قد وقعت 

عالوة على أن اإلعالن أعاد التأكيد على المبادئ   ،4بهذا الصدد  والتزاماتهاعليها التزام بالوفاء بواجباتها 
األساسية، المنصوص عليها في الصكوك المبكرة لحقوق اإلنسان، منها اتفاقية سيداو، والبروتوكول 
االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الذي يعتبر أحد آليات تنفيذ االتفاقية  

 
الرواشدة عادل فواز محيميد، المعتقلين أثناء النزاعات المسلحة وفق قواعد القانون الدولي اإلنساني، دراسة تطبيقية  1

الدراسات القانونية العليا، قسم القانون، جامعة عمان العربية، ألوضاع المعتقلين العراقيين، بحث لنيل شهادة دكتوراه، كلية 
 . 14-13، ص  2007األردن، 

 . 24أنظر الفقرات)أ()ب( )ج( من التوصية رقم   2
خفافي فاطمة، ماذا بعد مؤتمر بكين؟ المرأة والتنمية، دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر،   3

 . 17، ص  1999
 . 95، ص 2000يندا، قضايا المرأة في المجال الدولي، محاضرات المركز الثقافي اإلسالمي، بيروت، لبنان، مطر ل 4
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الحكومية، أي األفراد والمؤسسات، بتقديم الشكاوى الخطية المتعلقة بانتهاك عبر السماح لألطراف غير 
 .1الحقوق، أين يعطي لجنة سيداو صالحية التحقيق في تلك االنتهاكات 

كما أكد، على أن الحقوق اإلنسانية للمرأة غير قابلة للتصرف وأنها متكاملة، وجزء ال يتجزأ من  
التأكيد على احترام وتقرير الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات   حقوق اإلنسان الشاملة، وأنه ينبغي

المسلحة، وفق ما تم النص عليه في الفصل )هـ( حول المرأة والنزاع المسلح، بنصه أن " المشاركة الكاملة  
)للمرأة( في عملية صنع واتخاذ القرارات، وتجنب وحل النزاعات، وكافة مبادرات السالم األخرى ضرورية  

 ."2من أجل تحقيق السالم الدائم 
وأما عن مجموع التوصيات الرئيسية التي رفعت للدول، حول موضوع المرأة والنزاع المسلح الوارد 

 :في إعالن بكين، فقد تلخصت في النقاط التالية
(: التي دعت إلى زيادة مشاركة المرأة في حل النزاعات والصراعات، في مستويات صنع  1التوصية )هـ -
 .تخاذ القرارات، وحماية المرأة التي تعيش في مثل هذه الظروف، أو تحت االحتالل الحربيوا
والمبالغ بها، والسيطرة على توفير   الباهظة (: القاضية بالحد من النفقات العسكرية 2التوصية )هـ -

 .وانتشار األسلحة
اللجوء إلى العنف، والحد والتقليل من  (: تشجيع أشكال حل النزاعات والصراعات دون 3التوصية )هـ -

 .حوادث انتهاك حقوق اإلنسان، في الظروف واألوضاع التي تشهد النزاعات والصراعات 
 .(: تعزيز وتشجيع مساهمة المرأة في تبني ثقافة السالم4التوصية )هـ -
ازحة التي بحاجة إلى  (: توفير الحماية، والمساعدة والتدريب للمرأة الالجئة، والمرأة الن5التوصية )هـ -

 .حماية دولية، وكذلك للنساء النازحات داخل البالد 
 .3(: توفير المساعدة للمرأة في المستعمرات، واألراضي، والمناطق التي ال تحكم نفسها6التوصية )هـ -
 2000التوصيات الواردة في إعالن بكين لعام  -ب

للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة لمراجعة  ، عقد جلسة 2000جرى في شهر جوان من عام 
إعالن بكين، عقب مرور خمس سنوات من صدوره، لإلشارة والتنويه إلى االنجازات، والمجاالت التي جري 

 
 . 03، ص 2010فيفري  ACT 77/005/2010، إحقاق حقوق المرأة، وثيقة رقم: 15منظمة العفو الدولية، بكين + 1
، نيويورك، األمم المتحدة، 23إطار عمل عالم، المادة األمم المتحدة، المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة، خطة العمل،  2

1996 . 
 . 78-76، ص 2002خلف منى شمال، تقييم وضع المرأة اللبنانية في منهاج بكين، الطبعة األولى، اليونيفيم،  3
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تحقيق تقدم فيها، ولفت االنتباه إلى المعيقات والعراقيل، والتحديات الناشئة، وتحديد الخطوات الملموسة 
 .1إلجراءات تطبيق اإلعالن 

ومثل إعالن بكين، فإن وثيقة النتائج التي خلصت إليها هذه المراجعة غير الملزمة، لكن الدول 
األعضاء قامت من خالل التوقيع عليها بالزام نفسها بشكل رسمي، باتخاذ اإلجراءات مما يجعلها مسؤولة  

 .2حيال ذلك
يما يخص حماية النساء أثناء وأما عن التطورات الرئيسية التي أشارت إليها وثيقة المراجعة، ف

 :يلي النزاعات المسلحة، فقد اتفقت الدول على ما
ضمان المشاركة التامة للمرأة في كافة مستويات، ومراحل عملية صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بمنع  -

 .وحل النازعات، وحفظ السالم
 .لكافة أطراف بعثات حفظ السالم توفير التدريب الذي يأخذ بعين االعتبار موضوع )النوع االجتماعي(،-
 .إعداد وتطوير السياسات التي تحسس قضية )النوع االجتماعي(، في األزمات الناتجة عن النزاعات -
إشراك المرأة الالجئة والنازحة، في تصميم وإدارة النشاطات، والفعليات اإلنسانية، بحيث تحقق فوائد -

 .3متساوية مع الرجال
استكشاف طرق جديدة، خاصة بتوليد امكانيات، وموارد السالم والتنمية، من خالل الحد من النفقات -

 .، وكذلك من االتجار واالستثمار في إنتاج وحيازة األسلحةالباهظةالعسكرية 
، أنها ركزت في توصياتها، على  2000وما يمكن مالحظته عن وثيقة مراجعة إعالن بكين لعام 

بناء السالم، تماشيا مع مخطط األمم المتحدة، خاصة بعد صدور قرار مجلس األمن رقم  دور المرأة في 
حول النساء والسلم واألمن، باعتبار أن مشاركة وإشراك المرأة في القرارات الخاصة بحل النزاعات،   1325

كم تواجدها في  هي وسيلة لتقرير الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة بطريقة غير مباشرة، بح
األماكن التي تجري فيها العمليات العسكرية، فغالبا ما تكون األدرى بالحاجيات الحقيقية للنساء في مثل 
هذه الظروف، كما يمكن لها أن تلفت انتباه األطراف، إلى االنتهاكات التي تمسهن، والتأكيد على ضرورة  

  .محاكمة مرتكبي مثل تلك الجرائم
 

سات عبد المجيد إبراهيم عواطف، موقف اإلسالم من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مركز درا 1
 . 5المرأة، الخرطوم، السودان، بدون طبعة وتاريخ، ص 

األمم المتحدة، إعالن ومناهج بكين، مع اإلعالن السياسي والوثيقة الختامية لمؤتمر بكين بعد خمس سنوات، األمم  2
 . 148-147، ص  2002المتحدة، نيويورك، 

3 Meron.T, rape as a crime under international humanitarian law, American journal of 
international law, vol 87, 1993, p 427 . 
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 2010في إعالن بكين لعام  التوصيات الواردة-ج
سنة بعد أول إعالن، الذي  15، الوثيقة التي صدرت بعد مرور 2010يعد إعالن بكين لعام 

من خالله الحكومات، إلى حماية  ىداعأنصب محوره حول )مجال االهتمام الحاسم( لإلعالن، الذي 
تقليص وتيرة  حقوق النساء، الالتي يعشن في أوضاع النزاعات المسلحة، أو تحت االحتالل األجنبي، وإلى 

انتهاكات حقوق اإلنسان في أوضاع النزاع، وتوفير الحماية، والمساعدة، والتدريب للنساء الالجئات،  
وغيرهن من النساء النازحات، وزيادة مشاركة النساء في حل النزاعات على مختلف مستويات صنع  

 .الدولي اإلنساني، الملزمة قانونا ، عمال بما ورد في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، والقانون 1القرار
 تجسيد توصيات إعالن بكين الخاصة بحماية النساء-2

إلى غاية يومنا،  1995عى إليها إعالن بكين منذ عام ا يعتبر تجسيد مختلف التوصيات التي د 
أهمية  دليال على القيمة التي يحتلها هذا اإلعالن تجاه الهيئات والحكومات التي صادقت عليه، وعلى 

 :تفعيل مجموع قواعد الحماية الخاصة بالنساء الواردة فيه. ولهذا قمنا بمعالجة النقاط التالية
 .تجسيد توصيات إعالن بكين على مستوى البرلمان األوروبي-أ

 .تجسيد توصيات إعالن بكين على مستوى منظمة الدول األمريكية-ب 
 .فريقيتجسيد توصيات إعالن بكين على مستوى االتحاد اإل -ج
 تجسيد توصيات إعالن بكين على مستوى البرلمان األوروبي -أ

يعتبر البرلمان األوروبي، بمثابة الجمعية المنتخبة لالتحاد األوروبي، والذي ساهم في تفعيل  
الحماية القانونية للنساء أثناء النزاعات المسلحة على المستوى اإلقليمي، وهكذا فقد جرى تبني قرار  

، أين أشار إلى عدم  2000شاركة المرأة في حل النزاعات بشكل سلمي في شهر نوفمبر البرلمان حول م
توفر حماية دولية فّعالة، وآليات قضائية للضحايا من النساء في الحروب والنزاعات المسلحة، وذلك 

  :لألسباب التالية
إلى حماية المرأة من   عدم وجود مراجع وإشارات محددة، ضمن أطر العمل القانوني القائمة، التي تهدف-

 .كافة أشكال العنف الجنسي، في الظروف واألوضاع التي تسودها النزاعات 
 .غموض الكلمات الواردة في اإلعالنات، والمتعلقة بحماية النساء الالجئات والنازحات -
واقع وحقيقة وضع المرأة في مخيمات الالجئين، واغتصاب النساء في الحروب، واستخدامه كسالح  -

 .ي، وما ينجر عنه من وصمة عار وتمييزحرب

 
 . 147-145-144-142منهاج عمل بكين، الفقرات  1
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الشابات، وكذا السجل التاريخي الحافل  المجندات الحماية من الرق واالستعباد الجنسي، والحاجة إلى -
باالنتهاكات التي يقوم بها أفراد حفظ السالم، في بعض بعثات األمم المتحدة، كعوامل تساهم في زيادة 

 .قل عن طريق الجنسالدعارة، وانتشار األمراض التي تنت 
من الدول األعضاء في   اثنتينحقيقة أنه، لم يتم الموافقة على المحكمة الجنائية الدولية، إال من قبل -

 .1االتحاد األوروبي عندما جرى تمرير التقرير 
وتشير ديباجة القرار إلى عدد من التطورات في المجتمع الدولي، التي تنبني على حقيقة مفادها، 

ولويات ومصالح المرأة يتم إغفالها وإهمالها بشكل متكرر، بحيث يتم تهميش المرأة من عمليات  أن حقوق وأ
. األمر الذي أدى بواضعي القرار إلى تقديم توصيات يدعون من خاللها، إلى حماية السكان  2التفاوض 

تصاب والرق المتأثرين من الحرب، أين ندد القرار مجموع الجرائم التي ترتكب في حق النساء، من اغ
الجنسي، وكافة أشكال العنف واالساءات الجنسية، وبذلك زيادة المخصصات المالية المرصودة للصحة 
واالرشاد، وإلى تقديم الخدمات للشهود، وضحايا االغتصابات واالنتهاكات الجسيمة، ودمج وتعميم المساواة  

لدمج وتعميم المنظور الجنساني، في تخطيط   ل النزاعات، كما أشار إلى الحاجةبين الجنسين في ح
 .3مخيمات الالجئين

وهكذا استمر البرلمان األوروبي في تجسيد التزامات االتحاد األوروبي، المتعلقة بالنساء في  
النزاعات المسلحة، خاصة في إطار العنف المرتكب ضدهن، وذلك بإصداره قرارا آخر تحت رقم  

النساء في النزاعات المسلحة ودورهن في إعادة االعمار، الذي يحدد الخطوات ، حول وضع 5/22/2005
 .4المحددة التي يجب اتخاذها لمحاربة هذا البالء بشكل فّعال

 تجسيد توصيات إعالن بكين على مستوى منظمة الدول األمريكية  -ب
بي للكرة األرضية،  تتميز منظمة الدول األمريكية بأنها من المنظمات التي تضم دول النصف الغر 

وهي بمثابة المنبر الرئيسي للحوار والتعاون في هذه المنطقة. وكجزء من هيكلية هذه المنظمة، قامت 
اللجنة األمريكية الدولية للمرأة، بلعب دورا كبيرا في التركيز على المساواة بين الجنسين، بحيث ركزت 

 
مازورنا داين. ئي، ومكاي سوزان.أر، المرأة وبناء السالم، المركز الدولي لحقوق اإلنسان والتنمية الديمقراطية، مونتريال،  1

 . 69-66، ص  1999
2 United Nations development fund for women, securing the peace, guiding the international 
community towards women's effective participation throughout peace processes, October, 
2005, p 7 . 

 . 70مازورانا داين.ئي، مكاي سوزان.أر، نفس المرجع، ص  3
 . 14ية لالتحاد األوروبي بشأن العنف ضد النساء والفتيات ومكافحة كافة أشكال التمييز ضدهن، صالمبادئ التوجيه 4
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من االتفاقية األمريكية بشأن منع   10نص المادةعمال ب  بشكل متزايد على قضايا المرأة والسالم واألمن
، التي نصت على أنه" من أجل حماية حق كل  1994واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه لعام 

امرأة في التحرر من العنف، تدرج الدول األطراف في تقاريرها الوطنية إلى اللجنة األمريكية للمرأة  
ذت لمنع وحظر العنف ضد النساء، ومساعدة النساء المتضررات من  المعلومات بشأن اإلجراءات التي اتخ

العنف، وكذلك بشأن أي صعوبات تواجهها في تطبيق تلك اإلجراءات، والعوامل التي تساعد على العنف  
من نفس االتفاقية، ضرورة إعطاء أهمية خاصة للعنف ضد النساء  9، حيث أكدت المادة 1ضد النساء"

 .لحة، خصوصا الالجئات أو المشردات منهن، مع التركيز أكثر على النساء الحواملأثناء النزاعات المس
 تجسيد توصيات إعالن بكين على مستوى االتحاد اإلفريقي  -ج

، الذي جرى تبنيه في )لومي( بدولة 1999تم إنشاء االتحاد اإلفريقي بموجب إعالن سرت لعام 
. ويركز االتحاد اإلفريقي باعتباره منظمة تمتد 2001الذي دخل حيز النفاذ عام  2000)التوغو( عام 

وحماية حقوق   على مستوى القارة بأسرها، على تعزيز السالم، واألمن، واالستقرار، كما يسعى إلى تعزيز
   .20012اإلنسان والشعوب، طبقا لإلعالن اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الصادر عام 

ويعد بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا، الملحق بالميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لعام 
النزاعات المسلحة، أين أكد ، من المواثيق القارية ذات أهمية في ترقية حقوق اإلنسان للنساء أثناء 2003

، وخطة عمل بكين  1994في ديباجته أنه " إذ يالحظ كذلك برنامج العمل اإلفريقي، وإعالن داكار لعام 
، والتي تدعو جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة، التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها،  1995لعام 

لحقوق اإلنسان للمرأة، بغية القضاء على جميع أشكال   عناية أكبر آلالءإلى اتخاذ الخطوات الملموسة 
التمييز، والعنف على أساس نوع الجنس، إذ تقر بالدور الحاسم للمرأة في الحفاظ على القيم اإلفريقية،  

 ."القائمة على مبادئ المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية
ة المرأة في النزاعات المسلحة، لتؤكد على ضرورة تقرير حماية  بعنوان حماي 11وتأتي المادة 

خاصة بالنساء، بالنظر إلى وضعهن الضعيف في الظروف الصعبة، والمعقدة مثل حالة الحرب، وهذا ما  
" تتعهد األطراف بحماية طالبات اللجوء والالجئات والعائدات والمشردات  بنصهانصت عليه الفقرة الثالثة 

 
توقيع إعالن حول األمن في دول أمريكا في مدينة مكسيكو ستي من قبل وزارة الخارجية، والذي  2003جرى في أكتوبر  1

مية زيادة وتعزيز مشاركة المرأة في كافة جهود نص على أنه " تعيد دول نصف الكرة األرضية التأكيد من جديد على أه
تعزيز السالم واألمن، والحاجة إلى زيادة دور المرأة في عملية صنع القرار على كافة المستويات فيما يتعلق بمنع وإدارة حل 

 النزاعات...".
 . 227هنكرتس جون ماري، القانون الدولي اإلنساني العرفي، الجزء األول، المرجع السابق، ص  2
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افة أشكال العنف واالغتصاب وغير ذلك من أشكال االستغالل الجنسي، وضمان اعتبار  داخليا، من ك
أعمال العنف هذه جرائم حرب و/أو إبادة جماعية و/أو جرائم ضد اإلنسانية، وتقديم الجناة للعدالة أمام  

 .1والية قضائية جنائية ذات أهمية" 
 جريمة اإلبادة ومناهضة التعذيب الحماية الخاصة في اتفاقيتي منع : المطلب الثاني

إن موضوع الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة، لم يعالج فقط في إطار الشرعة  
الدولية، وإنما امتدت للتأكيد عليها في اتفاقيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان، التي تعالج جرائم محددة. 

همية، بحيث تم ادراجهما في النظم األساسية لكل المحاكم  ودراستنا ستقتصر على اتفاقيتين لهما من األ 
الدولية الجنائية، والمتمثلة في اتفاقيتي منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واتفاقية مناهضة  
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، التي نقتصر تسميتها  

 :ة منع جريمة التعذيب. وذلك من خالل تحليل الفروع التاليةباتفاقي
 .الفرع األول: الحماية الخاصة في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية

  .الفرع الثاني: الحماية الخاصة في اتفاقية مناهضة جريمة التعذيب 
 الجماعيةالحماية الخاصة في اتفاقية منع جريمة اإلبادة : الفرع األول

تبدو أهمية االتفاقية الدولية لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي وضعتها الجمعية  
، في أنها أول  1951، التي دخلت حيز النفاذ في مطلع 1948العامة لألمم المتحدة للمصادقة عليها عام 

المتعلق بحق الحياة الذي يعد أسمى  معاهدة صادرة عن األمم المتحدة، تعطي مفهوما لإلبادة الجماعية،
حقوق اإلنسان واعتبارها جريمة دولية، وتعين محكمة العدل الدولية، كمرجع قضائي للنظر في النزاعات  
التي تنشأ بين الدول المتعاقدة، بشأن تفسير وتنفيذ أحكامها، وعن المسؤولية الدولية المتصلة بها. ومن  

تفاقية منع اإلبادة الجماعية، والحماية المقررة للنساء أثناء النزاعات  أجل توضيح العالقة الموجودة بين ا
 : المسلحة، فإننا نعالج النقاط التالية

 .أوال: مبادئ الحماية المقررة في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها
 .ةحماية النساء من جريمة اإلبادة الجماعية أثناء النزاعات المسلح ثانيا:
 مبادئ الحماية المقررة في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها: أوال

من المسلم به أن السلوك في جريمة اإلبادة الجماعية، يتسم بصفة تمييزية لجهة محل الجريمة، 
، أن  12/1946/ 11الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في  1/ 19فقد اعتبرت التوصية رقم 

 
 . 43د/ الجندي غسان، الراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان، المرجع السابق، ص  1
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اإلبادة الجماعية تمثل إنكارا لحق الجماعات اإلنسانية، في العيش والوجود، شأنها شأن القتل العمد، الذي 
يتضمن إنكارا لحق الكائن اإلنساني في الحياة. وعليه ومن أجل توضيح الفكرة، وربط الحماية الخاصة  

 :لجماعية، فإنه نتطرق إلى النقاط التاليةبالنساء أثناء النزاعات المسلحة، مع جريمة اإلبادة ا
  .الجماعات المشمولة بالحماية في االتفاقية-1
  .األفعال التي تشكل جريمة إبادة جماعية-2
 الجماعات المشمولة بالحماية في االتفاقية -1

الجماعية،  ، أن جريمة اإلبادة 1قررت ديباجة اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
هي جريمة دولية وفقا لقواعد القانون الدولي، تتنافى مع روح وأهداف األمم المتحدة، ويدينها العالم  

" تصادق األطراف المتعاقدة على أن اإلبادة مادة األولى من االتفاقية بنصهاالمتمدن، مثلما أكدته ال
مة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد  الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جري

  ."2بمنعها والمعاقبة عليها
وتعني عبارة )جريمة بمقتضى القانون الدولي( الطابع الدولي لجريمة اإلبادة الجماعية، مؤكدة 
إياها الممارسات الدولية، المتعلقة بمتابعة ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة الدولية، سواء أكان ذلك عبر 

. كما وضعت تعريفا لها من خالل نص المادة الثانية بنصها " في  3نية، أو المحاكم الدوليةالمحاكم الوط
هذه االتفاقية تعني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي، 

  ."...أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه  أثنيةلجماعة قومية أو 
وما يمكن قوله، أن االتفاقية وضعت تفرقة بين حقوق الجماعة بصفتها هذه، وبين حق األفراد  
المنتمين لهذه الجماعة في الحفاظ على ثقافتهم، وعلى هويتهم القومية، أو اإلثنية، أو العرقية، أو الدينية،  

ة تشكل محال أساسيا لفهم الوظيفة التي تتمتع بها مجمل النصوص وفي إنمائها وتطويرها، فهذه التفرق
 . 4المنظمة لجريمة اإلبادة الجماعية في القانون الدولي

 
، تاريخ  9/12/1948 .( المؤرخ في 3ألف )د 260أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق واالنضمام بقرار الجمعية العامة  1

 . 13طبقا لنص المادة  1951/ 01/ 12بدء النفاذ 
 . 58موسوعة اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق، ص   2
سالمة أيمن عبد العزيز، المسؤولية الدولية عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، الطبعة األولى، دار العلوم للنشر   3

 . 27، ص 2006القاهرة، والتوزيع، 
حامد سيد محمد حامد، تطور مفهوم جرائم اإلبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية الدولية، دار الكتاب القانونية،  4

 . 37، ص 2011مصر، 
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وعليه يمكن القول أن الجماعات، التي تدخل ضمن حماية اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية  
 .ح كل منها على حدى، وتوضيبتحليلوالمعاقبة عليها محددة على سبيل الحصر، وسنقوم  

 
 
 
 

 الجماعة القومية -أ
الجماعة القومية، من أشخاص ذوي أصل قومي مشترك، وتجدر اإلشارة إلى أنه أثناء   تتكون 

المداوالت االبتدائية، لمشروع االتفاقية السابق ذكرها، فسر البعض معنى مصطلح )األصل القومي( أنه ال  
 .1يعني الجنسية أو المواطنة

التهجير القسرية الجماعية، التي  ومن أمثلة اإلبادة الجماعية لطائفة أو مجموعة قومية، أعمال 
قامت بها معظم الدول األوروبية أثناء الحرب العالمية الثانية، للمواطنين األلمان الذين كانوا في أغلبهم 
من النساء اللواتي كن يعشن في بولندا، المجر، ورومانيا...وكذلك ما قامت به السلطات اإلسرائيلية في  

للنازحات الفلسطينيات، الذي  1967ت الفلسطينيات، وفي عام ، من تهجير قسري لالجئا1948عام 
 .2العرب  نالفلسطينيي يعتبر شكل من أشكال اإلبادة الجماعية قومية، وهم 

 الجماعة العنصرية -ب
تتأسس الجماعة العنصرية، على السمات البدنية المتوارثة، وغالبا ما تتحدد تلك الجماعة بذات 

الواحد بمنطقة جغرافية، بغض النظر عن العوامل اللغوية، والثقافية، أو القومية أو  العنصر أو الجنس 
 .تميز فردا عن فرد، بقدر ما تميز جماعة عن جماعة الدينية، فالساللة الوراثية، ال 

ومن أمثلة ذلك، ما قام به )هتلر( من جرائم ضد اإلنسانية في حق النساء، عند قيامه بتجارب علمية عبر 
بهن وايقاعهن بالحمل بطريقة سرية، أو منع اإلنجاب، على أساس سمو العنصر اآلري األلماني، اغتصا 

 .3واهتمامه بنقاء الدم الجرماني وعدم تلويثه 

 
 UN.DOC.A/C.6/234األمم المتحدة، تقرير اللجنة التحضيرية للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة، وثيقة رقم : 1
،  2003دوللي حمد، جريمة اإلبادة الجماعية، المفهوم واألركان، رسالة دكتوراه في الحقوق، الجامعة اللبنانية، بيروت،  2

 . 133ص 
مثل ما فعل أيضا االستعمار البلجيكي في رواندا، في بداية الثالثينات من القرن العشرين، أين فرض على المواطنين   3

من   57قات تحدد عرقهم، واستمر ذلك حتى بعد االستقالل، عبر النص في المادة الروانديين، تسجيل أنفسهم في بطا
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 الجماعة اإلثنية -ج
بإيجاز، أنها جماعة معينة يشارك أعضاؤها نفس اللغة والثقافة،  يمكن وصف الجماعة اإلثنية

ومن الجدير بالذكر، أنه أثناء المناقشات التحضيرية، لصياغة اتفاقية األمم المتحدة لمنع جريمة اإلبادة  
  .1الجماعية والمعاقبة عليها، لم تكن الجماعة العرقية متضمنة مثل باقي الجماعات األخرى 

 
 الجماعة الدينية -د

تعتبر الجماعة الدينية، أكثر الجماعات المحمية، سهولة في تحديدها بطريقة موضوعية، وهو ما  
، حيث 14/12/1999قررته المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا في قضية )جيليزيتش( بتاريخ 

اعة الدينية بطريقة موضوعية. ومن  قررت الدائرة االبتدائية للمحكمة، أنه ال يزال باإلمكان تحديد الجم
حتى عام   1975أمثلة ذلك، ما فعله نظام )بول بوت( زعيم أغلبية الخمير الحمر في كمبوديا، منذ عام 

، حين قام بقتل أقلية )شام( وهم مسلمون كمبوديون، أين كان يشكل النساء الجزء األكبر منهم،  1978
 .رتكاب تلك الجرائمحيث اعتبر الباعث الديني الدافع الرئيسي ال

 األفعال التي تشكل جريمة إبادة جماعية -2
تنص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أنه " في هذه  

 : االتفاقية تعني اإلبادة الجماعية أيا من األفعال التالية
 .قتل أعضاء من الجماعة-أ

 .أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة إلحاق-ب 
 .اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا-ج
 .فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعة-د 
ر الكلي أو  نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى"، وأن يكون القصد من تلك األفعال التدمي-هـ

 .الجزئي للجماعة
 قتل أعضاء من الجماعة -أ

يقصد بقتل أعضاء من الجماعة، إبادة الجماعة عن طريق قتلها، أي االستئصال المادي لها، 
. 1وذلك عبر القيام بأفعال مادية، تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشرية، المضطهدة وفقا لالتفاقية 

 

على االحتفاظ بذكر اإلثنية؛ أنظر في هذا المجال قرار اللجنة الفرعية المعنية    1988القانون المدني الرواندي لعام 
 . E/CN.4/SR.48, E/CH.4/SUB.2/119 § 39، وثيقة األمم المتحدة رقم 1950بتعريف األقليات عام 

 I,§ 4-E/CN.4/DUB.2/384/ADDأنظر وثيقة األمم المتحدة رقم :   1
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الجماعة، الصورة األكثر شيوعا، من بين أفعال اإلبادة المنصوص عليها في المادة  ويعتبر قتل أعضاء 
 .الثانية من االتفاقية

، قتلت 1994/ 22/04ولقد ذكر أحد الشهود أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أنه في 
ولكنها ذبحت حتى  ، (الهوتو)الممرضات في المستشفيات المتواجدة في رواندا، وكانت إحداهن من عرقية 

ال تنجب وليدها من عرقية التوتسي، وذلك بسبب أن زوج هذه الممرضة، كان ينتمي إلى عرقية 
 .2التوتسي 

 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة -ب
أحد الوسائل  يعتبر أما عن إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، الذي 

المتبعة لتدمير تلك الجماعة، يشير نص المادة الثانية السالفة الذكر إلى نوعين من المساس من شأنه  
  .إلحاق أذى بأعضاء الجماعة، وهما المساس بالسالمة الجسدية، والمساس بالسالمة العقلية

فقد يحدث األذى الجسدي الخطير، بتعرض أعضاء الجماعة لإلصابة المعدية، أو إجبارهم على  
تناول طعام فاسد، أو الضرب الذي يفضي إلى إحداث عاهات مستدمية، أو تعذيبهم إلى الحد الذي 
يصيب ملكاتهم، حيث يفقد أعضاء الجماعة القدرة على ممارسة وظائفهم الحياتية بشكل طبيعي. وهي  
كلها أفعال قد ترتكب في حق النساء أثناء النزاعات المسلحة، مثل ما وقع في كل من رواندا، والبوسنة  
والهرسك، ومازال يقع في جمهورية كونغو الديمقراطية، وإقليم دارفور في السودان، أين كانت تستهدف  

 . نيةالمرأة المنتمية إلى الجماعات اإلثنية، أو العنصرية، أو القومية، أو الدي
وفيما يتعلق باألذى الروحي، الذي يوصف بأنه نوع من أنواع الضرر النفسي، يمكن أن يؤدي إلى 

. وتعد أفعال 3للملكات الذهنية للجماعة  اإلساءةدمار الجماعة، أو أنه ضرر بدني يتضمن نوعا من 

 
د/ أبو الخير السيد مصطفى أحمد، النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات وأركان   1

 . 314ص ، 2005الجرائم الدولية، الطبعة األولى، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 
يعتبر االتحاد السوفياتي السابق، الصين، حكومة الخمير الحمر في كمبوديا، فيتنام، يوغسالفيا االتحادية سابقا، ألمانيا  2

مليون  128النازية، من أكثر الدول التي قامت بأعمال اإلبادة الجماعية، حيث تسببت هذه الدول في إبادة ما يقرب من 
ر في كمبوديا، بإبادة ما يقرب من ثلث سكان الدولة محققا بذلك أكبر نسبة مؤية لإلبادة شخص، وقام نظام الخمير الحم 

.؛ وكذا د/ عبد العزيز ICIR,Hearing of 16/01/1997,p 98-99في القرن العشرين؛ للمزيد من المعلومات راجع 
 . 73أيمن، المرجع السابق، ص  

 . 83دوللي حمد، المرجع السابق، ص  3
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التي ترتكب االغتصاب، والعقم القسري، أو االجهاض القسري، وأي شكل من أشكال العنف الجنسي، 
 .1أثناء النزاعات المسلحة من األفعال التي تحظرها االتفاقية، وتنشئ المسؤولية الجنائية عنها 

 اخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها-ج
إذا كان النمط األول من أنماط اإلبادة الجماعية، وفقا لنص االتفاقية يتمثل في التصفية الجسدية  
الفورية، فإن وضع الجماعة قسرا تحت ظروف معينة تستهدف في النهاية إبادتها، يندرج أيضا ضمن  
جريمة اإلبادة الجماعية. ومن أمثلة ذلك ما شهده معسكر االعتقال واإلبادة )أوشفيتز( في جنوب ألمانيا  

لطبية، والجوع وأعمال  ، من اخضاع األشخاص المتواجدين فيه للتجارب ا2أثناء الحرب العالمية الثانية 
 .السخرة، وهنا أيضا كان للنساء نصيب في هذه المعامالت 

 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة -د
يعد فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، من األفعال التي تستهدف 

نع التكاثر، أو تحديد المواليد داخل الجماعة، مما النساء أكثر من غيرها، عبر ممارسات تهدف إلى م
يحرم أعضاءها من أية ذرية، السيما بالتحريض على اإلجهاض والعقم، وفصل البالغين من الذكور عن  
اإلناث، ومنع الزواج. فالمقصود هو حرمان المجموعة، من االستمرار في التوالد، وقد يتم ذلك إما بفصل 

منع التزاوج، وإما بإجبار النساء الحوامل على اإلجهاض، وإما بتعقيم الرجال النساء عن الرجال، وإما ب 
  .والنساء، وإما ببتر العضو الجنسي للرجال، إما باإلجبار على استعمال وسائل منع الحمل للنساء

فكانت السلطات النازية بألمانيا، تقوم بتعقيم الرجال والنساء، الذين يعانون من بعض األمراض 
، وعلى إثر ذلك صدر بتاريخ  1934ألف شخص عام  45ية، حيث قامت بتعقيم ما يقارب الوراث
قانون يحرم الزواج من المرضى، الذي عرف باسم قانون حماية الدم، أين كان )هتلر(   1935/ 10/ 18

 .يبرر هذه الممارسات بهدف تنقية الدم اآلري 
من العناصر المشكلة للركن المادي ومنه تعتبر مجموع األفعال التي سبق وأن قمنا بتحليلها، 

لجريمة اإلبادة الجماعية، وحتى تكتمل الجريمة، وتكون بذلك أساسا للمتابعة الجزائية لألشخاص الذين  
إرادة الفاعل   اتجاهيرتكبونها، فإنه ينبغي أن يتوفر الركن المعنوي المكمل للركن المادي، المتمثل في 

الرتكاب أحد األفعال المكونة للسلوك اإلجرامي، مع علمه بأن هذا الفعل محظور ومعاقب عليه. وذلك 
أو عرقية أو دينية، تدميرا كليا أو جزئيا، فال يكتفى بالقصد العام، بل   أثنيةبغية تدمير جماعة قومية أو 

زامن الركن المعنوي مع الركن المادي، ليكونا  البد من قصد خاص يتمثل في نية اإلبادة. كما يجب أن يت 
 

 . 51محمد حامد، المرجع السابق، ص د/ حامد سيد  1
 87د/ سالمة عبد العزيز أيمن، المرجع السابق، ص  2
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وحدة واحدة، ويظهران سويا، في هيئة سلوك إجرامي ينطبق عليه الوصف المقرر قانونا لإلبادة  
 .1الجماعية

 حماية النساء من جريمة اإلبادة الجماعية أثناء النزاعات المسلحة :ثانيا
النص عليها في المادة الثانية من االتفاقية  نظرا إلى أن جريمة اإلبادة الجماعية، مثل ما ورد 

الدولية، يمكن أن تقع في السلم، كما يمكن أن تقع في الحرب، ونظرا إلى أن النساء غالبا ما يكن  
الضحية المفضلة لألطراف المتحاربة، الرتكاب أبشع الجرائم في حقهن. فإننا سنحلل ذلك عبر التركيز  

ألة الحماية الواجب توفيرها للنساء ضد جريمة اإلبادة الجماعية، وفق  على الجانب التطبيقي، والعملي لمس
 :النقاط التالية

 .محكمة العدل الدولية وجريمة اإلبادة الجماعية أثناء النزاع المسلح-1
 .القضاء الجنائي الدولي وجريمة اإلبادة الجماعية في النزاع المسلح-2
 .جرائم اإلبادة الجماعية أثناء النزاع المسلحهيئة األمم المتحدة وحماية النساء من -3
 محكمة العدل الدولية وجريمة اإلبادة الجماعية أثناء النزاع المسلح-1

بشأن تطبيق اتفاقية منع   1996/ 07/ 11أوضحت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في 
االلتزام بمنع جريمة اإلبادة الجماعية، جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها إلى حد بعيد، معنى ومدى 

ونطاقها القانوني، خاصة تعريفها وقابلية إسناد هذه الجريمة الدولية، والمدى اإلقليمي لاللتزام بالمعاقبة  
 .2على هذه الجريمة 

فتؤكد المحكمة بعبارات ال لبس فيها، أن الوصف القانوني لجريمة اإلبادة الجماعية، ينفصل تماما  
نوع النزاع، سواء أكان داخليا أو دوليا، وأينما حدث. مؤكدة على نص المادة األولى من اتفاقية منع  عن 

جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها بقضائها أنه " ال ترى المحكمة أي شيء في هذا الحكم من شأنه  
ار نوع معين من النزاعات،  أن يجعل انطباق االتفاقية خاضعا لشرط ارتكاب األفعال المتوقعة داخل إط

وتعلن األطراف المتعاقدة هنا بوضوح عن استعدادها العتبار اإلبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون  
". وعلى ذلك رفضت متطابقةالدولي، ينبغي العمل على منعها والمعاقبة عليها...وأن تلك االلتزامات تظل 

المتعلق بأن اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة  المحكمة االعتراض المقدم من دولة يوغسالفيا، 

 
 . 61، ص  1962د/ متولي عبد الحميد، نظام الحكم في إسرائيل، منشأة المعارف، اإلسكندرية،  1
، نوفمبر 4-3ة، عدد د/عتلم شريف، المحكمة الجنائية الدولية وتحدي الحصانة، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاهر  2

 . 232، ص  2001
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عليها، ال تغطي سوى المسؤولية الفردية المترتبة عن فشل دولة ما في الوفاء بالتزاماتها بشأن المنع  
  .1والمعاقبة، وتستبعد مسؤولية الدولة عن فعل اإلبادة الجماعية الذي ترتكبه 

محكمة العدل، في تقرير المسؤولية الدولية عن جرائم اإلبادة  وقد أكد هذا المنهج الذي اتبعته 
، أين قضت بأن مسؤولية الدولة تقوم بغض النظر 2012/ 02/ 23الجماعية، في قرارها الصادر بتاريخ 

عن المسؤولية الجنائية للفرد، بمعنى آخر أنه ال يشترط أن تكون هناك متابعات قضائية على المستوى  
نهائية، تقضي بارتكاب أشخاص أفعال جرائم اإلبادة الجماعية، حتى تنشأ   الجنائي وصدور أحكام

المسؤولية الدولية بحد ذاتها، بل بالعكس من ذلك فمحكمة العدل الدولية أكدت على فكرة مهمة، والتي  
يها،  تمتاز بها اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أن أساس المسؤولية الدولية للدولة ف

  3والمادة  2قائم بصفة مستقلة تماما عن المسؤولية الجنائية الفردية، وأنه يكفي أن تتوفر شروط المادة 
  .2للقول أن الدولة مسؤولة

كما أكدت المحكمة أيضا، أن أفعال االغتصاب، وبتر األعضاء التناسلية، والحمل القسري، 
القوات الصربية، في حق المسلمات البوسنيات،   واالجهاض القسري، والتجارب الطبية التي قامت بها

تندرج ضمن نصوص الفقرات الواردة في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والعقاب 
 .3عليها 

وبهذا تكون المحكمة، قد أكدت على فكرة الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة، 
الذي مورس في حق تلك النسوة في يوغسالفيا سابقا، هو انتهاك التفاقية  باعتبار أن العنف الجنسي، 

 .، وأنها تشكل أفعال إبادة جماعية تستوجب قيام مسؤولية الدولة عنها1948
 القضاء الجنائي الدولي وجريمة اإلبادة الجماعية للنساء في النزاع المسلح-2

تأكيد وتقرير التزام الدول باحترام قواعد الحماية  لقد كان للقضاء الجنائي الدولي الدور الرائد في 
الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة، وفق المفاهيم الواردة في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية  
والمعاقبة عليها، وسيركز بحثنا على المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسالفيا سابقا، والمحكمة 

 .الخاصة لروانداالجنائية الدولية 
 

وتالحظ المحكمة أن " اإلشارة في المادة التاسعة إلى مسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أي من األفعال األخرى المذكورة  1
ي في المادة الثالثة، ال تستبعد أي شكل من أشكال مسؤولية الدولة، كما أن مسؤولية دولة ما عن أفعال أجهزتها مستبعدة ف

 المادة الرابعة من االتفاقية، وهي التي تتوقع ارتكاب فعل اإلبادة الجماعية عن طريق الحكام أو الموظفين".
2 CIJ ordonnance du 23/02/2012, application de la convention pour la prévention et la 
répression du crime de genocide, opcit, § 179-180, p 80 . 

 . 76، ص  314نفس المرجع، الفقرة  3
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 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة ليوغسالفيا سابقا-أ
تعد األحكام الصادرة بشأن ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية، في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  
ليوغسالفيا سابقا، من األحكام المتكررة باعتبارها الصفة السائدة للنزاع المسلح الذي دار في منطقة 

قان، الذي أدى إلى إبادة جماعية للمسلمين، بحيث شكلت النساء الجزء األكبر منهم.  مثل ما قضت البل
به في قضية الجنرال الصربي )كرستيش(، أين اعتبرت المحكمة الترحيل القسري للنساء في مذبحة  

للمسلمين في تلك   )سبرينيبيتشيا(، من ضمن أفعال جرائم اإلبادة الجماعية، ألنه أدى إلى االختفاء البدني
 .1المدينة 

وكذلك في قضية المتهم الصربي )تاديك(، أثناء تفسيرها لألنماط التي تتبع إللحاق األذى  
الجسدي والروحي، بأنها ال تتحدد بأنماط أو أساليب، وأشكال معينة، وأن هناك العديد من الممارسات  

لحق مثل هذا األذى، واعتبرت أن تعذيب  التي ال يمكن حصرها، أو حتى توقعها، والتي من شأنها أن ت
 .2النساء، والضرب، وتسبيب العاهات المستديمة، والعنف الجنسي، من هذه األفعال 

 المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا-ب
واصلت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، في التأكيد على أن الحماية الخاصة بالنساء  

النزاعات المسلحة، مقررة أيضا في اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية، حيث تعرضت المحكمة  أثناء 
/ب من االتفاقية، عند نظرها  2االبتدائية لتحديد المقصود باألذى الجسدي والروحي الوارد في نص المادة 

مالت غير اإلنسانية أو  في قضية المتهم )روتانجا( أين بينت أن " أفعال التعذيب الجسدي والعقلي والمعا
من بين األفعال التي تندرج   3المذلة، واالغتصاب، واالعتداءات الجنسية الواقعة على النساء واالضطهاد"

في قضية المتهمين الروانديين   1999ضمن هذا المقصود، وهو ما أعادت تأكيده في الحكم الصادر عام 
  (.)كاياشيما( و)روزيند 

ائية الدولية الخاصة لرواندا، بادراج أفعال االغتصاب والعنف الجنسي  ويعد اجتهاد المحكمة الجن
تحت مظلة جرائم اإلبادة الجماعية سابقة مهمة جدا في القضاء الجنائي الدولي، وهو يدل على ضرورة  
حماية النساء، حماية خاصة ضد هذه األفعال، والتي اعتبرتها من أسوء األفعال المسببة ألذى جسيم  

 .وي في آن واحد بدني، ومعن

 
1 Krstic judgment, case n° IT-98-T, T.CH, 1, 2 august 2001,§ 595 . 

لصربي )تاديك( أول متهم يمتثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا التهامه بارتكاب جرائم يعتبر المتهم ا 2
 اإلبادة الجماعية. 

3 Icty, prosector v. Tadic, case n° IT-94-1-T, T.CH11, 14, 1995, §504-505 . 
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/د 2وقد أعطت المحكمة الدولية في قضية )أكايسو( تفسيرا لمعنى الفعل الوارد في نص المادة
المتعلقة بفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب أطفال داخل الجماعة، أين اعتبرت إجبار النساء  

ري، من األفعال التي تمس  الحوامل على اإلجهاض، أو على استعمال وسائل منع الحمل، أو العقم اإلجبا
. وأضافت المحكمة أنه في  1المرأة في النزاع المسلح، وتسبب إبادة جماعية للفئة التي تنتمي إليها 

المجتمعات األبوية، التي تتحدد فيها عضوية الجماعة بواسطة الوالد، يتم اغتصاب النساء لحملهن على  
مولود منتميا لجنسية الرجل المغتصب، أن يلدن من رجل من جماعة أخرى، بقصد جعل الطفل ال

والمنتمي بالطبع لجماعة أخرى مغايرة لجماعة المرأة المغتصبة، مما يؤدي إلى زيادة تعداد الجماعة التي 
 .ينتمي إليها ذلك الرجل المغتصب، وهو ما كان يقع فعال في رواندا

 الجماعية أثناء النزاع المسلحهيئة األمم المتحدة وحماية النساء من جرائم اإلبادة -3
لقد برهنت اإلبادة التي شهدتها كل من رواندا، ومنطقة البلقان في تسعينيات القرن الماضي، على  
أبشع ما يمكن أن يقوم به البشر تجاه بني جنسه، مما دفع هيئة األمم المتحدة لبذل المزيد من المجهود، 

ن كان أغلب ضحاياها من النساء. وعلى هذا دعا مجلس  ألجل منع حدوث مثل هذه الجرائم مرة أخرى، أي
إلى االعتماد على المعلومات الخاصة التي كان يتلقاها   2001األمن التابع لهيئة األمم المتحدة في عام 

عن مجموع الصراعات الناتجة عن النزاعات العرقية والدينية، بغية مساعدة األمين العام، للقيام بالمهام  
 .2مستشارا خاصا معنيا بمنع اإلبادة 2004طرفه، حيث عين عام   التي كلف بها من

)فرانسيس دنغ( مستشارا خاصا له على أساس التفرغ وبرتبة   2007وعين األمين العام في عام 
وكيل أمين عام، كما عين مستشارا آخرا لمساعدته، وهو المستشار الخاص المعني بمسؤولية الحماية.  

جريمة اإلبادة الجماعية، اتساقا مع األساس الذي قامت عليه األمم المتحدة،  ويأتي تعيين مستشار خاص ل
 .بحرصها الشديد على تجنب فظائع شبيهة بتلك التي ارتكبت خالل الحرب العالمية الثانية

ويتصل جانب كبير من عمل إدارة األمم المتحدة، وبرامجها ووكاالتها، وعمل الخبراء المستقلين،  
مل المكتب، وهم يمثلون معا موردا هائال للحصول على المعلومات، والتحليالت، اتصاال مباشرا بع

والتوصيات المتعلقة بالسياسات، واالستراتيجيات وتنفيذها. ويقوم المكتب بالتنسيق الوثيق مع شركاء األمم  
حدة، المتحدة، ذوي الصلة لتعظيم أثر الموارد، وتجنب االزدواجية، أو التناقض في عمل األمم المت

 
 . 504أكاسيو(، المرجع السابق، الفقرة أنظر حكم المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا، قضية المتهم ) 1
وكان )خوان مينديز( أول مستشار خاص، وللمزيد من المعلومات راجع: د/ حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص   2

70 . 
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للتصدي لحالة بعينها. باإلضافة إلى العالقات المخصصة، يشارك المكتب بصورة منتظمة مع كيانات 
 :األمم المتحدة التالية

 .لجنة السياسات التابعة لألمين العام-
 .اللجنة التنفيذية المعنية بالسالم واألمن-
 .اجتماع فريق األمين العام لإلدارة العليا وكبار مستشاريه-
طار المشترك بين اإلدارات للتنسيق بشأن اإلنذار المبكر والعمل الوقائي )الفريق اإلطاري(، بما في  اإل-

 :ذلك
 .األفرقة العاملة المشتركة بين اإلدارات المعنية بالبلدان، قيد استعراض الفريق اإلطاري -
 .فريق الخبراء المرجعي لتعزيز متابعة الفريق اإلطاري -
 .1األفرقة العاملة المشتركة بين الوكاالت وفرق العمل وأفرقة األزمات المعنية ببلدان بعينها-

وأما عن المسؤولية المنوطة بالمستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعية، فتقع عليه وعلى  
 :بمسؤولية الحماية، مجموعة من المهام والمتمثلة فيالمستشار الخاص المعني  

هو موجود، خاصة داخل منظومة األمم المتحدة، من معلومات عن االنتهاكات الجسيمة،   جمع كل ما-
والخطيرة لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، المرتكبة ألسباب تتعلق باالنتماء العرقي، أو ألسباب  

 .يتم منعها أو وقفها، تؤدي إلى حدوث إبادة جماعية عنصرية، والتي إذا لم
العمل كآلية لإلنذار المبكر لألمين العام، ومن خالله لمجلس األمن، بتوجيه اهتمام أعضائه إلى  -

 .الحاالت التي قد تسفر عن إبادة جماعية
، أو وقف تقديم توصيات إلى مجلس األمن، عن طريق األمين العام، بشأن اإلجراءات الكفيلة بمنع-

 .اإلبادة الجماعية
إقامة اتصاالت مع منظمة األمم المتحدة، حول األنشطة المتعلقة بمنع اإلبادة الجماعية، والعمل على  -

تعزيز قدرة األمم المتحدة على تحليل، المعلومات المتعلقة باإلبادة الجماعية، أو الجرائم المتعلقة بها  
 .وإدارتها

نشاء مكتب المستشار الخاص المعني باإلبادة، اعتمد نهجا موسعا في  والجدير باإلشارة، أنه منذ إ
التعاون مع المنظمات اإلقليمية، والمنظمات الحكومية، وغير الحكومية، والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات  
أبحاث، وأعضاء المجتمع المدني...كما تقدم اللجنة االستشارية المعنية بمنع اإلبادة الجماعية، التي  

 
 www.un.org/arللمزيد من المعلومات أنظر الموقع الرسمي لمكتب المستشار على مستوى هيئة األمم المتحدة؛  1
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، التوجيه والدعم لعمل مكتب المستشار الخاص، كما تساهم في الجهود التي 2006في ماي  أنشئت 
تبذلها األمم المتحدة في هذا المجال، على نطاق أوسع، وفي حال حدوث إبادة جماعية، تخول للمحكمة  

 .1الجنائية الدولية صالحية التحقيق، ومحاكمة المسؤولين الرئيسيين عن حدوثها 
ذلك، فإن المبدأ المعبر عنه في التزام الدول األعضاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر  وعالوة على 
، الخاص بمسؤولية حماية السكان من اإلبادة الجماعية، وجرائم الحرب، 2005القمة العالمي لعام 

نسان،  والتطهير العرقي، والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، يقضي من الدول ذات السيادة، حماية حقوق اإل
العائدة للسكان الخاضعين لها، واالستجابة الحتياجاتهم، وفي حال عجز السلطات الوطنية، عن  
االضطالع بمسؤوليتها تجاه سكانها، فإن المجتمع الدولي يكون مطالبا بالتدخل، لمساعدة الدول في تعزيز  

ة المعنية، فإن المجتمع الدولي قدرتها على الحماية، وإذا كانت المشكلة غياب اإلرادة السياسية لدى الدول
 .2يتحمل المسؤولية بشكل أكثر حزما

عن دور المستشار الخاص بمنع اإلبادة الجماعية، في تقرير الحماية الخاصة بالنساء أثناء  و 
النزاعات المسلحة، فيعد عمل المستشار مثل ما أسلفنا ذكره، هو عمل وقائي في الدرجة األولى، وذلك من  

المعلومات الخاصة، بالحاالت التي يمكن أن تحدث فيها جرائم اإلبادة الجماعية، في الدول خالل رصد 
التي تعرف اضطرابات، أو نزاعات، ونظرا إلى أن النساء من الضحايا الغالبة في مثل هذه الجرائم، فإن  

 .المستشار أعار اهتماما خاصا لهذه الفئة، وأكد على ضرورة حمايتهن من تلك األعمال
نوفمبر إلى   23هذا ما أكده عند انتقاله إلى منطقة البحيرات الكبرى، في الفترة الممتدة من و 

، وذلك في سياق تصاعد أعمال العنف، في منطقة )كيفو الشمالية( في جمهورية الكونغو  4/12/2008
ال أن يكون  الديمقراطية، بالنظر إلى الحالة التي خيمت في تلك الدولة، أين بحث المستشار الخاص احتم

العنف المستشري، واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، دليال على وجود نية التدمير الكلي أو الجزئي،  
  1948لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية بصفتها هذه، وفقا للصيغة الواردة في اتفاقية عام 

 .3لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها 

 
مد، جريمة اإلباة الجماعية، المحكمة الجنائية الدولية، المواءمات الدستورية والتشريعية، مشروع قانون  د/ ماهر مح 1

 . 70، ص 2009نموذجي، الطبعة السابعة، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
ولية عن لذلك يعمل مكتب المستشار الخاص المعني بمنع اإلبادة بشكل وثيق مع المستشار الخاص المعني بالمسؤ  2

 الحماية.  
األمم المتحدة، البيان المقدم من طرف المستشار الخاص لألمين العام المعني بمنع اإلبادة الجماعية، السيد )فرانسيس  3

 . 2008دسيمبر  12دينغ( بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
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مستشار أن جرائم االغتصاب، والقتل، والتعذيب، والتهجير القسري، والعنف الجنسي، الذي وأكد ال
يزداد مع مرور األيام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعد انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان، وتعتبر  

، والدول المجاورة عنصرا من العناصر المشكلة لجرائم اإلبادة الجماعية، وعليه قام بلفت انتباه الجمهورية
 .خاصة رواندا، وأوغندا، على حماية هؤالء المدنيين مع التركيز على النساء بتقرير حماية خاصة لهن

أما عن األحداث التي وقعت في )سيري النكا( عاصمة أندونيسيا، فقد صرح )فرانسيس دينغ(،  
النزاع، على احترام التزاماتهما  المستشار الخاص لألمين العام المعني بمنع اإلبادة، بعد أن حث طرفي 

بمقتضى القانون الدولي اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان، ودعوتهما بصفة خاصة لمنع القتل غير  
المشروع، وتوفير الحماية للمدنيين والمعتقلين، مؤكدا على أن النساء معرضات بصفة خاصة، لتجاوزات  

. وأضاف 1نونية في توفير حماية خاصة لهن أطراف الصراع، وأنه تقع على الحكومة، مسؤولية قا 
المستشار الخاص، إلى أنه يجب على الحكومة، أن تسمح لألمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومنظمات 
اإلغاثة األخرى، بلقاء المدنيين والمحتجزين في أماكن االعتقال، وكذا في كافة مواقع تواجد المشردين 

 .2داخليا، خاصة النساء منهم 
 الحماية الخاصة في اتفاقية مناهضة التعذيب : ع الثانيالفر 

التعذيب انتهاكا خطرا لحقوق اإلنسان، حظره القانون الدولي حظرا كليا، وقد كان الحق في  يعد 
عدم التعرض للتعذيب، وسوء المعاملة، على رأس قائمة المسائل التي بحثتها منظمة األمم المتحدة، عند  

 .إرسائها لقواعد القانون الدولي اإلنساني
فقد جاء النص في أغلب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، على حظر التعذيب 
والممارسات غير اإلنسانية األخرى المرتبطة به، فالبعض منها تناولت هذا الحظر في اإلطار العام لفكرة  

ت حقوق اإلنسان، بينما هناك نصوص قانونية أخرى عالجت بشكل خاص مسألة التعذيب والمعامال
القاسية أو الالإنسانية من جميع جوانبها، مثل ما نص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  

. ويكون تحليلنا لهذا الفرع عبر  1984ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لعام 

 
األمم المتحدة عن بيان دينغ على أنه" يجب تذكير نقلت السيدة )ميشيل مونتاس( المتحدثة بإسم  2009/ 05/ 15بتاريخ  1

الطرفين بأن من الممكن أن يتم تحميل أشخاص المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم دولية أخرى ارتكبت أثناء القتال والتي  
 تحظى باهتمام القضاء الدولي" 

والتقييم والمسؤولية، الجمعية العامة، الدورة  األمم المتحدة، تقرير األمين العام لهيئة األمم المتحدة حول اإلنذار المبكر 2
 . 14/07/2010بتاريخ  A/64/864األمم المتحدة رقم:  وثيقة ،64
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النزاعات المسلحة، ذلك بالتطرق إلى  البحث عن قواعد الحماية الخاصة بالنساء التي تقررها االتفاقية أثناء
 :النقاط التالية

 .مبادئ الحماية المقررة في اتفاقية مناهضة التعذيب  أوال:
 .ثانيا: حماية النساء من جريمة التعذيب أثناء النزاعات المسلحة

 
 مبادئ الحماية المقررة في اتفاقية مناهضة التعذيب: أوال

الحديث عن عالقة اتفاقية مناهضة التعذيب، بالحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات  قبل
 :المسلحة، فإننا سنتطرق أوال إلى مجموع المبادئ الواردة فيها، ويكون ذلك من خالل تحليل النقاط التالية

 .1984األفعال المحظورة في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  -1
 .وحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة لجنة مناهضة التعذيب -2
 1984األفعال المحظورة في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام -1

تعد مشكلة التعذيب من المشاكل التي تثير قلق المجتمع الدولي، وتضعه أمام مسؤولياته في  
اآلالم، والمعاملة الوحشية الدفاع، والمحافظة على سالمة اإلنسان، الشخصية والمعنوية، وحمايته من 

 .1والتجارب الطبية والعلمية، التي يتعرض لها الشخص دون إرادته 
( والعهد الدولي للحقوق المدنية  6وقد تعرض كل من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )المادة 

للقضاء على جريمة  ، كما حرمت كل من االتفاقية الدولية 2( إلى موضوع التعذيب 7والسياسية )المادة 
الفصل العنصري ومعاقبتها، واتفاقية منع اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اللجوء إلى التعذيب، أو  
المعاملة الالإنسانية المهينة، كما تعتبر االتفاقية التكميلية بشأن إلغاء الرق، عملية قطع جزء من أجزاء  

 .3ق، جريمة طبقا لقوانين الدول األطراف في االتفاقيةاإلنسان، أو وضع عالمة مميزة على أحد من الرقي
بوضع تعريف لفعل التعذيب  1/1، من خالل نص المادة 4ومنه قامت اتفاقية مناهضة التعذيب 

يقصد " بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا " بنصها

 
 . 131د/ صباريني غازي، المرجع السابق، ص  1
 . 415، ص 2006زانغي كلوديو، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، الطبعة األولى، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  2
الدباس علي محمد صالح، أبو زيد علي عليان محمد، حقوق اإلنسان وحرياته ودور شرعية اإلجراءات الشرطية في   3

تعزيزها، دراسة تحليلية لتحقيق التوازن بين حقوق اإلنسان وحرياته وأمن المجتمع تشريعا وفقها وقضاءا، دار الثقافة، عمان،  
 . 234، ص  2005

المؤرخ في   39/46تحت باب التوقيع والتصديق عليها واالنضمام إليها في القرار اعتمدتها الجمعية العامة وف 4
 . 27/1وفقا للمادة  1987/ 06/ 26، تاريخ بدأ النفاذ 10/12/1984
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بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو  
معاقبته على عمل ارتكبه، أو يشتبه في أنه ارتكبه هو، أو شخص ثالث، أو تخويفه، أو ارغامه هو، أو  

شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب، ألي سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا   أي
كان نوعه، أو يحرض عليه، أو يوافق عليه، أو يسكت عنه موظف رسمي، أو أي شخص آخر يتصرف  

زم لهذه بصفته الرسمية، وال يتضمن ذلك األلم، أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو المال
 ."1العقوبة، أو الذي يكون نتيجة عرضية لها 

ومن خالل التعريف السالف الذكر، نستخلص جملة من العناصر الواجب توافرها، حتى يعتبر  
  :فعل ما تعذيبا، المتمثلة في

 .الفعل-أ
 .توافر القصد لدى القائم بالفعل -ب 
 الفعل-أ

وف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه ال يجوز التذرع بأية ظر على أنه " 2/2تنص المادة 
الظروف حالة حرب، أو تهديدا بالحرب...كمبرر للتعذيب"، وبهذا النص فقد أكدت االتفاقية أن األفعال  

هي أفعال محظورة حتى أثناء النزاع المسلح، مما يؤكد أنه   -التي سنحللها - 1/1الواردة في نص المادة 
ى قسم القانون الدولي لحقوق اإلنسان، إال أنها تسري ويمتد تطبيقها حتى  بالرغم من أن االتفاقية تنتمي إل

 .في حالة الظروف االستثنائية، من بينها حالة النزاعات المسلحة سواء أكانت دولية أو داخلية
ويالحظ أن اتفاقية مناهضة التعذيب، لم تخصص نصا خاصا عن النساء، وعلى كيفية حمايتهن  

يب أثناء النزاع المسلح، غير أن هذا ال يعني أنها ال تسري عليهن في مثل هذه من أخطار أفعال التعذ 
الظروف، بل هن معنيات بالدرجة األولى باعتبارهن الضحايا األولى اللواتي يتعرضن لمثل هذه األفعال  

 .2الوحشية، خاصة إذا كن في وضع األسر، أو االعتقال، أو الحجز
اتفاقية مناهضة التعذيب على تعريف مصطلح )التعذيب(، دون وبالنسبة لألفعال، فقد حصرت 

غيرها من المصطلحات، على الرغم من أن تسمية االتفاقية احتوى على عدة مصطلحات ذات الصلة، 

 
1 Le comité international de la Croix-Rouge face à la torture et aux traitements cruels 
inhumains ou dégradants infligés aux personnes privées de liberté, doctrine adoptée par le 
conseil de l'assemblée du cicr le 9 juin 2011,p3   
2 C.Kelman Herbert, the policy context of torture, a social-psychological analysis, irrc, vol 
87, n° 857, March 2005, p 125-126 . 



82 
 

، مما دفعنا للتساؤل عن سبب هذا االستبعاد. نقول أن  1)العقوبة القاسية(، )الالإنسانية( أو )المهينة( 
يرو ضرورة وضع تعاريف لكل األفعال الواردة في تسميتها، على اعتبار أن الشيء  واضعوا االتفاقية لم 

المهم بالنسبة لهم أن تلك األفعال تسبب ألما أو عذابا شديدا، وهذا ما أكدته المحكمة الجنائية الدولية  
أين ليوغسالفيا سابقا، في حكمها الصادر في قضية المدعى العام ضد )دوالليش(، وقضية )كورديش(، 

 .2اعتبرت أن كل تلك المصطلحات مترادفات 
 األلم الجسدي الشديد -ب

حتى يشكل فعل ما تعذيب البد من أن يحدث ألما شديدا، جسديا كان أو عقليا، ومعنى ذلك أنه  
يقتصر على األفعال ذات الخطورة الشديدة، حتى يمكن التمييز بينه وبين الممارسات األخرى التي ال  

 .3ذيب تصل إلى حد التع
وال يراد هنا تحديد قائمة مسبقة، عن األفعال التي يمكن أن تندرج ضمن جريمة تعذيب، ذلك أن 
حصرها يعد هضما لحقوق الضحايا وأمر غير منطقي، غير أن هناك أفعاال تضل محظورة في جميع  

أكثر من باق األشخاص  األوقات والظروف، وتلقى إجماعا دوليا على اعتبارها جريمة، أغلبها يمس النساء 
المحميين، من ذلك االغتصاب، وبتر األعضاء التناسلية. بحيث تشكل جرائم حرب، أو جرائم ضد 

 .4اإلنسانية، أو جريمة إبادة جماعية، حسب األوضاع والشروط والظروف التي ارتكبت فيها
اة الفردية، أو ما  غير أن فكرة شدة األلم، هي فكرة صعبة التقييم في الواقع، ألن درجة المعان

يقابلها من قوة التحمل، تتأثر بجملة من الظروف المتعلقة بحالة أو وضعية الضحية، مثل الجنس، والحالة 
الصحية والسن... فما يعتبر تعذيبا لشخص معين، ال يعتبر كذلك بالنسبة لشخص آخر. وقد أثار جانب  

لتعذيب، وانتهى إلى ضرورة وضع هذه من الفقه، النقاش حول مصطلح )شديد( التي وردت في وصف ا
الكلمة في التعريف لكونها ذات أهمية كبيرة، للتمييز بين التعذيب وغيره من الممارسات المشابهة،  

 
1 Droege Cordula, le véritable leitmotiv, l'interdiction de la torture et d'autres formes de 
mauvais traitements dans le droit international humanitaire, ricr, vol 89, n° 867, septembre 
2007, p 516 . 
2 Tpiy le procureur c. Delalic et consorts, affaire n°IT-96-21, du 16/11/1998, § 552; 
procureur c. Kordic et cerkez, affaire n° IT-95-14/2, du 26/02/2001, § 265 . 

د/ جعفر علي محمد، مكافحة الجريمة، مناهج األمم المتحدة والتشريع الجزائي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر   3
 . 165، ص  1998والتوزيع، بيروت، 

4 Hersh Seymon, torture at Abu Ghraib, New Yorker reviez books, vol 80, n° 11, 2004, p 
42-47 . 
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فاستمرار اإلكراه أو القسر و تكراره لمدة معينة، فإنه يوصف بالشدة، وبالتالي فإن وصف التعذيب ال 
 .1يصبح كذلك مع مرور فترة معينة من التمادي في الممارسة ينطبق على الفعل بمجرد بدأ السلوك، وإنما

غير أن المعيار الزمني في مثل هذه الحاالت، ال يكفي لوحده لتكييف الفعل على أنه تعذيب،  
ذلك أن تحمل النساء لظروف معينة غير تحمل الرجال، ذلك أن تحملهن خاصة من الناحية الجسدية  

الحوامل، أو من النفاس، أو من المرضعات فمثل هذه األوضاع   ضعيف، ويزداد أكثر عندما يكن من 
تجعل المرأة أكثر تأثرا للظروف القاسية واألفعال المحظورة، بمجرد تطبيق هذه الممارسات عليها، يعتبر  

 .2تعذيبا، متى انطبق عليه وصف الشديد، حتى ولو لم يستمر لفترة زمنية معينة 
 العقلي الشديد األلم -ج

أما عن التعذيب النفسي، فإن نسبة الشدة هنا أيضا، ال تؤخذ بالصفة المجردة، ذلك أن قوة 
التحمل العقلية، تختلف من شخص آلخر، وتتأثر بثقافة وديانة الضحية، فمجرد المساس بالمقدسات 

ن النساء من إرضاع مواليدهن  الدينية لألسيرة أو السجينة المسلمة مثال، يعد تعذيبا لها. ولهذا فإن حرما
تعذيبا نفسيا بالنسبة لهن، وأن تفتيشهن من قبل الرجال، يعتبر   يعتبر أو رؤيتهم، أو التهديد بتلك األفعال، 

إهانة وإذالال لهن ويؤثر عليهن نفسيا، مما يسبب لهن من احباط واحتقار الذات، وقد يصل إلى حد  
فات، تندرج ضمن مفهوم التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة  االنهيار العصبي، فكل هذه األفعال والتصر 

 .3التعذيب 
 توافر القصد لدى القائم بالفعل -د

يقصد بتوافر شرط القصد عند القائم بالفعل، أن يكون الفعل المرتكب على الضحية عمدا بقصد 
تبر تعذيبا، مالم  الحصول على معلومات، أو اعترافات أو ألغراض أخرى، فليس كل توقيع أللم شديد يع

 .4يكن القصد منه الحصول على جملة من األهداف، قسرا ضد إرادة الضحية 
ويتوفر القصد، متى كان الجاني يعلم بأن الشخص الذي يستعمل الشدة أو العنف ضده، هو من  

لنسبة  أجل حمله على االقرار، مثال على جريمة يشتبه بارتكابها، أو اإلدالء بمعلومات أخرى ذات أهمية با

 
 . 397-396د/ العسبلي محمد حمد، المركز القانوني ألسرى الحرب، المرجع السابق، ص  1

2 Droege Cordula, les véritables leitmotive, opcit, p 520 . 
3 D.Jaffe Philip, Praz Josiane, nature de la torture, psychologie légal et aspects de 
l'expertise, 3eme année de psychologie, session octobre 2001, p 3 . 
4 Reidy Aisling, l'interdiction de la torture, un guide sur la mise en œuvre de l'article 3 de la 
convention européenne des droits de l'homme, précis des droit de l'homme, n°6, 2002, p 
13 . 
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للجاني، فالقصد العام في جرائم التعذيب، وفق اتفاقية مناهضة التعذيب غير كاف، بل يجب توافر قصد  
جنائي خاص، يتمثل في االعتراف واإلدالء. وبالتالي يعتبر الهدف من التعذيب، جوهر القصد الجنائي  

ب المجاني، الذي يرتكب بهدف في هذه الجريمة، ومنه تستبعد اتفاقية مناهضة التعذيب، ما يسمى بالتعذي
جنائي معين غير الذي حددته االتفاقية، كالذي يقوم بالتعذيب فقط لنزعة التلذذ بتعذيب اآلخرين. فهذا 
العنصر ساهم إلى حد كبير في تضييق نطاق التعذيب، بحصر القصد الجنائي في جريمة التعذيب في  

ارسات التعذيبية من نطاق الحظر الوارد في جملة من األهداف فقط، مما يخرج جزءا كبيرا من المم
 .االتفاقيات الدولية

إال أن هناك أفعاال تضل محظورة   -على الرغم من هذا الحصر-غير أنه يجب لفت االنتباه هنا 
مهما كان الهدف المراد تحقيقه، وهي تلك التي تمس النساء بشكل خاص، حيث أن القيام باالغتصاب،  

مل القسري، أو أي فعل من أفعال العنف الجنسي تضل محظورة، وال يمكن  واالجهاض القسري، أو الح
في هذا اإلطار التمسك بالقصد الجنائي الخاص. وتزداد الشدة أكثر في حالة النزاعات المسلحة، أين  

 .1تكون المرأة بصفة خاصة محل استهداف من طرف القوات المسلحة أثناء العمليات العسكرية
القائم بالتعذيب، فقد اشترطت اتفاقية مناهضة التعذيب، أن يكون موظفا رسميا، أو  وأما عن صفة 

شخصا آخر يتصرف بصفة رسمية، وال يشترط أن يقوم ذلك الموظف شخصيا بالفعل، فيكفي أن يقوم  
 .2بالتحريض على فعل التعذيب، أو يوافق عليه، وبعلمه، لتقوم الجريمة 

قوق اإلنسان، عن القانون الدولي اإلنساني، حيث أن األول وهذا ما يميز القانون الدولي لح
يخاطب الدول، والحكومات، واألشخاص الرسمية، أي أن اتفاقيات حقوق اإلنسان تنظم عالقة الفرد مع 
سلطته، أما القانون الدولي اإلنساني، فهو يخاطب الدول والحكومات، وغير ذلك من األشخاص، مثل  

 .3كومية، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، وحتى األفراد المنظمات الدولية غير الح
 لجنة مناهضة التعذيب وحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة.2

 
تكمن أهمية عنصر القصد في جريمة التعذيب، في الحاالت التي يحدث فيها الفعل المرتكب ألما شديدا بالمتلقي، لكن  1

الغرض من هذا الفعل هو إفادة الضحية ال تعذيبه، كما في الحالة التي يحاصر فيها رجل في انهيار منجم، وال يمكن 
ببتر إحدى رجليه، هنا ال يعتبر تعذيبا ألن عنصر القصد الموجود في تعريف التعذيب غير متوافر في هذه انقاذه، إال 

 الحالة. 
2 Grodin Michael, Annas George, physicians and torture, lessons from the Nazi doctors, irrc, 
vol 89, n° 867, September 2007, p 636 . 

ان في حقوق اإلنسان، موسوعة عالمية مختصرة، الجزء األول، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، د/ مناع هيثم، االمع 3
 . 103، ص  2000
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تعتبر لجنة مناهضة التعذيب، هيئة متكونة من خبراء مستقلين، تقوم بمتابعة تطبيق االتفاقية  
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، من  المعاملةالدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

 .17قبل الدول األعضاء بها، والتي أسست بموجب نص المادة 
ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة، عن كيفية تطبيق الحقوق. فبداية على  فجميع الدول األعضاء 

الدولة تقديم تقرير أولي، بعد عام من االنضمام إلى االتفاقية، وبعد ذلك كل أربع سنوات، وتقوم اللجنة  
. 1بفحص كل تقرير وتعرب عما يقلقها، وتقدم توصياتها للدولة الطرف في شكل مالحظات ختامية 

إلجراء تقديم التقارير، تؤسس االتفاقية ثالث آليات أخرى، تمكن اللجنة من القيام بمهامها في   باإلضافةو 
المتابعة. فيمكن للجنة في ظل ظروف معينة، فحص الشكاوى الفردية، أو الرسائل المقدمة من األفراد، 

تحقيقات في مجموع  الشكاوى  بإجراءالذين يزعمون بانتهاك حقوقهم المكفولة باالتفاقية، كما لها القيام 
 .2المقدمة من طرف دولة ضد دولة أخرى 

وقد لعبت لجنة مناهضة التعذيب، دورا كبيرا في التأكيد على حماية النساء أثناء النزاعات  
، حول 2المسلحة من جرائم التعذيب التي ترتكب في حقهن، مثل ما تقدمت به في تعليقها العام رقم 

ولية الدولة عن أعمال التعذيب، أو سوء المعاملة التي يرتكبها غير ممثلي الدول، أين طبيعة ومدى مسؤ 
صرحت معتبرة أن عدم المباالة، أو عدم التحرك من قبل الدولة، يمكن أن يوفر التشجيع، أو اإلذن بحكم  

ن بصفتهم  الواقع للتعذيب وسوء المعاملة. ذلك أنه عندما تعلم سلطات الدولة، أو غيرها ممن يتصرفو 
الرسمية، أو في إطار القانون، أو تتوفر لديهم أسباب معقولة لالعتقاد بوقوع أعمال تعذيب، أو سوء 

يرتكبها مسؤولون من غير موظفي الدولة أو ممثلون عاديون، وتفشل في توخي اليقظة الواجبة   المعاملة
ماشيا مع االتفاقية، فتتحمل الدولة لمنع ارتكاب تلك األعمال، أو التحقيق معهم، ومقاضاتهم ومعاقبتهم ت

 .المسؤولية

 
د/ رخا طارق عزت، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به، دراسة مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطني   1

 . 33ص   ،1999والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، 
إذ صرحت اللجنة أنها، تناشد الدولة الطرف التحقيق مع أفراد قوات األمن وقوة الدفاع الوطنية اإلثيوبية المتورطين في  2

أفعال اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح، كما ناشدت على مقاضاتهم ومعاقبتهم، وأنه  
 فورية لتوفير التعويض وإعادة التأهيل المناسبين لضحايا هذا العنف.  ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بخطوات
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، لتطبيق هذا المبدأ فيما يتعلق بالعنف القائم على  1ووجهت لجنة مناهضة التعذيب انتباها خاصا 
أساس الجنس/ النوع، بما في ذلك االغتصاب، والعنف الجنسي، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، 

نزاعات المسلحة، أين تستغلها بعض الجماعات الرتكاب تلك واالتجار بالنساء، خاصة في فترات ال
 .األفعال في حق النساء

وقد ناشدت لجنة مناهضة التعذيب دولة إثيوبيا على ظاهرة االغتصابات، وغيره من أشكال العنف 
وبية،  الجنسي في سياق النزاع المسلح، األفعال التي ارتكبتها كل من قوات األمن، وقوة الدفاع الوطنية اإلثي

  14، 13و  12، 2القيام بالتحقيق في تلك األفعال المخالفة للمواد  والتمست السيما في والية الصومال، 
. وأكدت اللجنة أنه رغم التوضيحات المقدمة من طرف الدولة 19842من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 

فقط من أفراد الجيش ذوي الرتب اإلثيوبية، إال أنها الزالت منشغلة حول مقاضاة، ومعاقبة عدد صغير 
المتدنية، الذين تورطوا في جرائم قتل، وتعذيب، واغتصاب، راح ضحيتها مئات )األنواك( في بلدة 

 .20033)غامبيال( في ديسمبر  
وأما عن أفعال أو باألحرى جرائم التعذيب، التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين، فقد كشفت اللجنة 

التعذيب في إسرائيل، الصورة الصعبة والخطيرة حول الحصانة الكاملة التي يتمتع بها  العامة لمناهضة 
محققو )الشاباك( المشتبهون باستخدام التعذيب، وإساءة معاملة المعتقلين، وخرقهم التام للقانون ولتعليمات  

حتى   2001بين  د تم ما. وفقا لمعلومات تلقتها اللجنة، من وزارة القضاء اإلسرائيلية، فق4المحكمة العليا 
شكوى إلى المستشار القضائي للحكومة، بخصوص أعمال التعذيب أو سوء  750، تقديم أكثر من 2011

 
، الخاص بالتقرير 2010ماي  14 -أفريل  26األمم المتحدة، لجنة مناهضة التعذيب الدورة الرابعة واألربعون، جنيف  1

الالإنسانية أو المهنية، وثيقة  السنوي الثالث للجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
 . 13، ص  2010مارس  22بتاريخ  CAT/C/44/2األمم المتحدة، 

للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أدخل الموقع الرسمي للجنة مناهضة التعذيب  2
WWW.2OHCHR.ORG/ARABIC 

، ص  2005لمحامين السودانيين، مارس المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، عالجات محلية ودولية للتعذيب، دليل ل 3
12 . 

؛ كما لوحظ أنه في عام 14/05/2009األمم المتحدة، المالحظات الختامية الخاصة بهذا الموضوع والصادرة بتاريخ  4
شكوى تعذيب قدمتها اللجنة الدولية للصليب   30فحصا داخليا وأغلقت  51قامت وزارة القضاء اإلسرائيلية بإجراء  2010

 شكوى قدمتها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب. 12واألحمر، 
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. وقد أكدت شهادات عرضتها نساء فلسطينيات عن  1المعاملة، لكن لم تحظ أيا منها بتحقيق جنائي 
االعتقال على يد جنود االحتالل  أساليب التحقيق معهن في مقرات )الشاباك( اإلسرائيلي، وعن أساليب 

اإلسرائيلي تبين منها، أن التعامل معهن يتم بشكل مذل ومهين، فكانت عمليات التحقيق تشمل التفتيش  
)الشاباك( االقتراب من النساء جسديا أكثر   محققي العاري، واإلذالل على خلفية دينية واجتماعية، ومحاولة 

النساء الفلسطينيات، من أجل الضغط عليهن أثناء التحقيق، مما  من الالزم، واللجوء إلى اعتقال أقارب 
دفع  المحكمة العليا اإلسرائيلية، إلى منع مثل هذا اإلجراء على إثر ايداع شكاوى بهذا الخصوص، حيث 

 .2ألغت اعترافات حصل عليها عبر التهديد 
تحدة جلسات استماع ما  وفي هذا اإلطار عقدت  لجنة مناهضة التعذيب، التابعة لهيئة األمم الم

في جنيف، لمراجعة مدى التزام إسرائيل باتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت  2009ماي  6و  5بين 
، حيث شدد أعضاء اللجنة على أنه " ليس هناك اعتبار للفعل المتوازن عندما يتعلق 1991عليها في عام  

 ."فراد على حساب حرمان أفراد آخرين من أمنهماألمر بالتعذيب"، كما أكدوا أنه" ال يجوز بناء أمن األ
 حماية النساء من جريمة التعذيب أثناء النزاعات المسلحة :ثانيا

حظرها يرجع إلى   تمتاز جريمة التعذيب بأنها جريمة دولية وذات طابع مطلق وقوة آمرة، وأن
القانون الدولي العرفي ألنها تتصل بكرامة اإلنسان. ويعد موضوع حماية النساء من أفعال التعذيب، من  
األمور الهامة التي يجب أن يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها في جميع الحاالت واألوضاع. وعليه  

 :تكون دراستنا لهذا الموضوع وفق النقاط التالية
 .الجنسي للنساء أثناء النزاعات المسلحةالتعذيب -1
 .اتفاقية مناهضة التعذيب واالغتصاب  -2
 التعذيب الجنسي للنساء أثناء النزاعات المسلحة-1

يشكل العنف الجنسي صورة من صور المعاملة الالإنسانية أو المهينة، بحيث يتضمن عدة أنماط  
االستعباد الجنسي، الحمل القسري، بتر األعضاء التناسلية...وهي  مختلفة من األفعال مثل: االغتصاب، 

 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، بروتوكول إستنبول، دليل تقصي وتوثيق الفاعلين للتعذيب وغيره من   1

ورك وجنيف، ، نيوي1، التنقيح8ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، سلسلة التدريب المهني رقم 
 . 78، ص  HR/P/PT/8/REV.1  ،2004وثيقة األمم المتحدة رقم 

2 Lunde and Ortmann, sexual torture and the treatment of its consequences, torture and its 
consequences, current treatment approaches, M.Basogl (ed), Cambridge, Cambridge 
university press, 1992, p 310-331 . 
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جرائم عنف وعدوان وهيمنة على النساء، حيث يستخدم الجنس كوسيلة لممارسة السلطة على الضحية، 
 .1من أجل اهانتها واذاللها 

في على التعري، الذي يشكل عامال ثابتا، في حاالت التعذيب  باإلرغامويبدأ التعذيب الجنسي 
الكثير من البلدان، فالمرء ال يشعر بالضعف في أي ظرف، بقدر ما يشعر به وهو عار، وعديم الحول،  
والعري يقوي دائما الفزع النفسي، في كل جانب من جوانب التعذيب، ألنه يحمل في ثناياه دائما احتمال  

تشكل أيضا جزءا من  التعرض لالغتصاب. كما أن التهديدات الجنسية باللفظ وباإلساءة، والتهكم، 
من العملية، كما   يتجزأالتعذيب النفسي، فهي تزيد من الشعور بالهوان وإهدار الكرامة، وهذا كله جزء ال 

 .ضربا من التعذيب  ويعتبرأن تلمس أعضاء في جسم المرأة يسبب صدمة لها في جميع األحوال، 
وما يالحظ عن مجموع االتفاقيات المشكلة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، أنه ليس هناك أي 
اتفاقية تمنع صراحة االغتصاب واالعتداء الجنسي، واألفعال الجسيمة األخرى، وعلى النقيض من ذلك 

ق في الدولية ذات الصلة، التي تتضمن الح المعاهدات فإن تلك الجرائم محظورة ضمنيا بأحكام كل 
 .السالمة الجسدية، الذي يشكل دون جدال حقا ال يمكن المساس به

وقد عرفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا االغتصاب على أنه "...شكل من االعتداء، حيث أن 
الوصف الميكانيكي لألشياء وأطراف الجسم ال يسمح بحصر األركان المكونة له...إن اتفاقية األمم  

التعذيب وضروب المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة، ال تعد أفعاال خاصة في المتحدة لمناهضة 
تعريفها للتعذيب، حيث فضل تبيان مفهوم العنف المعاقب عليه من طرف الدولة، بأن الغرفة ترى هذا 
  الحل أكثر أهمية، السيما في نطاق القانون الدولي ....فإنه يشكل اغتصابا، أي فعل ولوج ذو طبيعة 
جنسية، يتم ارتكابه على شخص الغير، تحت طائلة القسر. وتعتبر الغرفة العنف الجنسي الذي يشمل  

. ومنه يترك اغتصاب  2االغتصاب، أي فعل ذو طبيعة جنسية يرتكب ضد الغير تحت طائلة القسر"
ومن عدم  النساء صدمة بالغة على نفسيتهن، تتعلق باحتمال حملهن سفاحا، والخوف من فقدان البكارة، 

 .القدرة على اإلنجاب، التي تعتبر كلها نتائج طبيعية لعملية التعذيب عن طريق االغتصاب 
 اتفاقية مناهضة التعذيب واالغتصاب-2

 
1 Tpir, jugement Akayesu, affaire n° 96-4-T, 2/09/1998, p 492-686-688 . 
2 Howitt.J and Rogers.D, adult sexual offenses and related matters, journal of clinical 
forensic medicine, w.d.s (eds), London, Greenwich medical media, 1996, p 193-218 . 
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عند الرجوع إلى مجموع األحكام التي صدرتها مختلف الجهات القضائية وشبه القضائية العالمية  
منها واإلقليمية. نجد أنه تم اعتبار االغتصاب من أفعال التعذيب الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  

1984. 
األمريكية لحقوق اإلنسان في  ، قررت اللجنة 1ففي قضية )فرناندو راكيل مخيا( ضد البيرو 

، عبر فصلها في قضية المعلمة التي تم اغتصابها مرتين على التوالي، من طرف أحد أفراد 1/03/1996
الجيش البيروفي، أين اعتبرت أن عملية االغتصاب تلك، تندرج ضمن أفعال التعذيب، وذلك متى توفرت 

 : هي  فيها ثالثة عناصر
 .سلط بموجبه شخص أالما جسدية أو عقلية على شخص آخر يجب أن يكون هناك عمل عمدي-1
 .ألجل غرض معين اآلالميجب أن تسلط هذه -2
يجب أن يصدر هذا الفعل عن عون الدولة، أو من شخص أخر بتحريض، ورضى، وسكوت عون   -3

 .الدولة
ألول بتطبيق هذه المبادئ على وقائع القضية المذكورة، فإن اللجنة قد خلصت إلى أن العنصر ا

متوفر، بسبب أن االغتصاب ينجم عنه أالما جسدية، وعقلية بالنسبة للضحية، فخضوع الضحية إليذاء  
من هذا النوع يرتب جروحا، وفي بعض الحاالت فإنها قد تصبح حامال، كما يترك صدمات نفسية بسبب 

 .2اهانتها، واإلدانة التي تلقاها من قبل أفراد المجتمع
لتوافر العنصران الثاني والثالث، فقد ذكرت اللجنة أن )راكيل مخيا( قد اغتصب  الضحية وبالنسبة 

 .بغرض معاقبتها شخصيا ولتخويفها، وأن المتهم القائم بالتعذيب كان ضمن قوات األمن
وما يالحظ على هذا القرار أن اللجنة لم تذكر صراحة المعيار التقليدي، أال وهو معيار الشدة 

لتصريح بوجود تعذيب، ومع ذلك فإن الشدة تظهر ضمنيا من خالل مالحظات اللجنة األمريكية  المستلزم ل
بقولها " كان االغتصاب في قضية الحال عمل عنف انجر عنه ألم ومعاناة جسدية وعقلية، أدى إلى  

ة وخوفها من رد  باإلهانةوجود الضحية في حالة صدمة، وذلك خشية منها أن تكون محل نبذ، وشعورها 

 
1 Affaire sitée dans le jugement Celibici-TPIY, affaire n° IT-96-T, 26/11/1998, § 481 . 
2 Jongman Berto, why some states kill and torture while others do not, proom newsletter, 
1991, vol 3, n° 1, p8-11. 



90 
 

إذا علموا ما  باإلهانةفعل زوجها، أيضا لشعورها أن وحدة أسرتها مهددة، وخوفها من أن يشعر أبناؤها 
  "1أصاب والدتهم

وبمناسبة فصلها في قضية )أبدين( ضد تركيا، تطرقت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، بدورها  
من االتفاقية األوروبية لحقوق   2ة إلى مسألة االغتصاب كضرب من التعذيب المحرم بموجب نص الماد 

، وأوضحت المحكمة أن االغتصاب ما كان ليعتبر من ضروب التعذيب، إال ألنه انجر عنه  2اإلنسان 
 .معاناة حادة

وأما عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا، فقد اعتبرت أن االغتصاب الذي وقع على 
ضمن جريمة التعذيب الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية  السجينات أثناء النزاع المسلح، يندرج 

الدولية. ففي قضية المدعى العام ضد )درغانغاغوفيل( وآخرين، اعتبرت بأن أعمال االغتصاب العديدة 
/ف(، وخرقا فاضحا لمعاهدة 5التي ارتكبها المتهم تشكل تعذيبا، وتعتبر جريمة ضد اإلنسانية )المادة

 .3و   2ن  جنيف المادتي
وقد شملت وثيقة االتهام التي قدمها المدعى العام في حق المتهم )دراغان(، أعمال االختراق  
الجنسي قسرا ألحد األشخاص، أو إكراه شخص ثالث على اختراق شخص آخر، تشكل جرائم ضد  

رت /ف(. كما استم5/ج، والتعذيب )المادة 5اإلنسانية تندرج ضمن أفعال: االستعباد حسب المادة 
المحكمة الدولية ليوغسالفيا، في التأكيد أن أفعال العنف الجنسي وبالخصوص االغتصاب، تشكل جريمة 

 .تعذيب تندرج ضمن األفعال الخاصة بجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم اإلبادة الجماعية، وجرائم حرب 
، تشمل دائما أفعال وكانت أغلب األحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا

التعذيب التي يندرج ضمنها االغتصاب، مثل ماورد في الحكم الصادر في قضية )ميالن ميلوتونوفيتش( 
، 2011/ 01/ 10. وبتاريخ 2004/ 06/ 21، وقضية )سافر هليلوفيتش( في 2004ومن معه، في عام 

رتكابهم الجرائم المنصوص  أصدرت المحكمة الدولية سبعة أحكام في آن واحد تقضي بإدانة المتهمين، ال
عليها في النظام األساسي للمحكمة الدولية، من بينها جرائم التعذيب، عن طريق ممارسة العنف الجنسي،  

 
)أبدين( تم أخذها إلى مركز الشرطة حيث أنها كانت مغطاة العينين، تتمثل وقائع القضية في أنه بعد القبض على السيدة  1

حيث تم ضربها وتعريتها، ثم وضعت في عجلة مطاطية وتم رشها بقاذفات ماء قوية، وبعد ذلك اغتصبت، راجع للمزيد من 
 . 85المعلومات، بروتوكول إستنبول، المرجع السابق، ص 

2 Dougall Gay J.MC, formes contemporaines d'esclavage sexual, rapport final sur le    viol 
systematique       ,l'esclavage sexuel et les pratiques analogues en période   de conflit 
armé, rapporteur special, E/CN.4/SUB.2/1998, 13-22 juin 1998, p 55-58   
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ولعل آخر األحكام في هذا الموضوع، ذلك الذي صدر عن  .1وبالخصوص االغتصاب بطريقة بشعة 
، في قضية المدعى العام  2012/ 03/ 09الغرفة الثانية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا، بتاريخ 

 .، الذي أكد مرة أخرى على أن جريمة االغتصاب من جرائم التعذيب 2ضد )زادرافكوتولمير(
ة الدولية لرواندا، فقد كانت السباقة في تقرير االغتصاب كفعل من  أما بالنسبة للمحكمة الجنائي 

أفعال التعذيب، بحيث وضعت تعريفا لهذه الجريمة، كما سبق وأن تطرقنا إليه في النقطة األولى من هذا  
الفرع، على الرغم من أن اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  

، لم تذكر أفعال االغتصاب ضمن تلك التي يمكن  1984ة القاسية أو الالإنسانية، أو المهينة لعام العقوب
قضية )جون بول  منها. فقد قضت المحكمة في  1/1أن تشكل مفهوم التعذيب الوراد في نص المادة 

من الكرامة،   على غرار التعذيب، فإن االغتصاب قد يتم ارتكابه مثال للتخويف، وللحطأكايسو( على أنه " 
واإلهانة، والعقاب، وتحطيم شخص ما، ممارسة التمييز ضد شخص ما، أو ارغامه، فمثل التعذيب، فإن  
االغتصاب يشكل مساسا بكرامة الشخص، ويشكل في الواقع تعذيبا عندما يمتهنه عون الوظيف العمومي، 

  ."3أو أي شخص آخر، يتصرف بصفته الرسمية، أو بتحريض منه، أو برضائه 
ولعل آخر األحكام التي أصدرتها المحكمة الدولية، كان في قضية المدعى العام ضد )نيراماسينشكو  

، وهي أول مرة تقوم فيها المحكمة بإدانة إمرأة بتهمة ارتكابها  2011/ 06/ 24بولين( ومن معها، بتاريخ 
لدولية، أين أتهمت بارتكاب  جريمة حرب، وجرائم ضد اإلنسانية، وفق النظام األساسي للمحكمة الجنائية ا

 .4أعمال التعذيب عن طريق االغتصاب، والعنف الجنسي والقتل
 النساء بين قانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني : المبحث الثاني

 
1 TPIY, procureur c. Milutinovic, affaire n° IT-99-37-AR 72, du 2/06/2004, procureur c. 
Sefer Halilovic, affaire n° IT-01-48-AR 73, du 21/06/2004 . 
2 TPIY, procureur c Zdravko Tolimir, affaire n° IT-09-92-PT, du 9/03/2012, § 4 . 
أنظر حكم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الخاصة بقضية المدعى العام ضد )جون بول أكايسو(، المرجع السابق،  3

، من خالل تصريحه على  1992؛ وفي هذا اإلطار فقد أكد المقرر الخاص لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان عام 987الفقرة 
أنه " من البديهي أنه في حال ما إذا تم المساس وبصفة وحشية بالكرامة والسالمة البدنية للشخص، فإن االغتصاب وكذا  

ن االعتداء الجنسي الذي يمكن أن تكون ضحيته النساء اللواتي يتم وضعهن قيد الحجز، يشكل أعمال تعذيب"، أي شكل م
  :راجع في هذا الشأن 
Le rapport du rapporteur spécial sur la torture, soumis en application de la résolution 
1992/32 de la commission des droits de l'homme, document, D.H.E/CN.4/1995/34, § 16 . 
4 TPIR, procureur c Nyriramasuttuko et consorts, affaire n°ICTR-98-42-T, du 24/06/2011 . 
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يعتبر كل من القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، فرعين مستقلين من فروع 
الدولي العام، ولكل قواعده وإجراءات تنفيذه، ومجال تطبيقه. وتعد النساء من الفئات المخاطبة بكال  القانون 

الفرعين، أين خصصت لهن قواعد لحماية حقوقهن في جميع األوقات، على الرغم من أن القانون الدولي  
لمسلح، وأن القاعدة  اإلنساني، الذي يشمل قانون الهاي وقانون جنيف، ال يسري إال في حالة النزاع ا

العامة لقانون حقوق اإلنسان تشير إلى سريانه أثناء السلم، غير أن هذا الحكم الذي يضع حدودا، أو  
فصال مطلقا في قواعد الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة الواردة في كال القانونين، أمر غير  

. وحتى نبين العالقة المترابطة بين كل من القانون  منطقي ، وأنه في حقيقة األمر هناك تداخل بينهما
الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، في مجال تقرير الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات 

 :المسلحة، فإننا نحلل المبحث الحالي  وفق المطالب التالية
  .المطلب األول: تداخل قواعد الحماية الخاصة

 . ثاني: حماية حقوق النساء عبر هيئات حقوق اإلنسانالمطلب ال
  

 تداخل قواعد الحماية الخاصة: المطلب األول
تلعب محكمة العدل الدولية، دورا مهما جدا في تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، الخاصة 

القواعد التي صيغت خصيصا  بحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة، في التأكيد على ضرورة احترام تلك 
لحمايتهن، من بعض األعمال التي قد تستهدفهن بصفة خاصة، وقد لفتت االنتباه في كل مرة تطرح 
أمامها قضية، تفتح فيها مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، إلى أن  

ء أثناء النزاعات المسلحة، ومن أجل تبيان العالقة لكال القانونين دور في تفعيل الحماية الخاصة بالنسا
الموجودة، بين كل من القانونين في مجال الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة، نحلل المطلب 

 :الحالي إلى الفروع التالية
 .الفرع األول: التطور المتقارب لقواعد الحماية في قانون حقوق اإلنسان

  .يق قواعد الحماية وفق قانون حقوق اإلنسانالفرع الثاني: تطب
 التطور المتقارب لقواعد الحماية في قانون حقوق اإلنسان : الفرع األول

محكمة العدل الدولية، خالل نظرها في مجموع القضايا التي طرحت أمامها والمتعلقة   قدمت 
بحقوق الشخص أثناء النزاعات المسلحة، وحول العالقة بين مجموعتي القواعد التي تتمخض عنها ثالثة 

  اقتراحات متصلة
 .أوال: يضل قانون حقوق اإلنسان واجب التطبيق حتى أثناء النزاعات المسلحة
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 .االنتقاص من الحقوق  ةمراعانيا: يطبق قانون حقوق اإلنسان على أوضاع النزاع مع ثا
عندما يكون كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، واجبي التطبيق، يكون   ثالثا:

 .القانون الدولي اإلنساني هو القانون الخاص 
هذا، ومن أجل توضيح التقارب الموجود بين كل من القانونين في مجال حماية النساء أثناء   وعلى

 :النزاعات المسلحة، فإننا نتطرق بالتحليل للنقاط التالية
  .أوال: تطبيق قواعد حماية حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء 
  .ثانيا: تطبيق القانون الخاص في مجال الحماية الخاصة

 تطبيق قواعد حماية حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء: أوال
كان الجتهاد محكمة العدل الدولية في مسألة تطبيق كل من القانون الدولي اإلنساني، وقانون  
حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، األثر الكبير في تفعيل الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات  

إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، على النتائج التي توصلت إليها  ، فقد اعترضت كل من 1المسلحة
، على أنه عندما يكون القانون الدولي اإلنساني واجب التطبيق، فإن القانون الدولي 2محكمة العدل الدولية

الحدود لحقوق اإلنسان ال يكون منطبقا تلقائيا، كما أكداتا أن قانون حقوق اإلنسان ال ينطبق خارج 
  .الوطنية

ذات صلة بحقوق   ةالمتحد وبالنظر إلى الموقف الذي تتبناه دول أخرى، وكل أجهزة األمم 
ذات الصلة على المستويين الدولي واإلقليمي، وبالنظر إلى   التعهدية اإلنسان، وكل هيئات حقوق اإلنسان 

ة، التي تشير إلى كل من القانون  نص قرارات الجمعية العامة، ومجلس األمن التابعين لهيئة األمم المتحد 
، فإن اقتراح محكمة العدل الدولية الخاص بسريان قانون حقوق  3الدولي اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان 

 .اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، مدعوم بالثقل الغامر للرأي القانوني، وممارسات الدول
 

أنظر في هذا المجال، موقف محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري حول مشروعية التهديد باستخدام األسلحة   1
؛ وفي رأيها االستشاري حول التبعات القانونية لبناء جدار في األراضي  25فقرة ، ال1996/ 07/ 8النووية، الصادر في 

؛ وفي الحكم الصادر في قضية األنشطة العسكرية في أراضي  106الفقرة  2004/ 9/07الفلسطينية المحتلة الصادر في 
 . 220-216، الفقرات 12/2005/ 19الكونغو، الصادر بتاريخ 

 ;CCPR/CO/78/ISRان لهيئة األمم المتحدة وثقية رقم: أنظر تقارير لجنة حقوق اإلنس 2
CCPR/CO/79/ADD.93; CCPR/CO/78/ISR, § 11                                                                                                                             .                    

في الوقت الذي صادقت فيه الواليات المحدة األمريكية على العهد الدولي لحقوق المدنية   وتجدر اإلشارة إلى أنه 3
والسياسية، اتضح أن لجنة حقوق اإلنسان كانت تعتبر العهد الدولي منطبقا حتى أثناء أوضاع النزاع؛ ولكن الواليات 

لجنة حقوق اإلنسان وثيقة األمم المتحدة رقم:  المتحدة لم تبد أية تحفظات على ذلك االنطباق؛ أنظر في هذا المجال تقرير
CCPR/C/USA/3, annex 1; CCPR/C/USA/CO/3, § 3  راجع أيضا: هامبسون فرانسواز، العالقة بين القانون ،
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خل بطريقة متطردة، عبر التأكيد على الصلة  فقد لعبت هيئة األمم المتحدة في تطوير هذا التدا
لجأت الجمعية العامة لهيئة األمم   1953الوثيقة لحقوق اإلنسان بأوضاع النزاعات المسلحة. فمنذ عام 

المتحدة، إلى تأكيد سريان قواعد حقوق اإلنسان في النزاع الكوري، بشأن الفظائع التي ارتكبت من قبل  
 .1ية، والصين بحق أسرى الحرب من بينهم النساءالقوات الشيوعية لكوريا الشمال

، دعا مجلس األمن التابع لهيئة  1956وبعد غزو )المجر( من قبل القوات السوفياتية في عام 
األمم المتحدة، االتحاد السوفياتي وسلطات المجر إلى " احترام...تمتع الشعب المجري بحقوق اإلنسان  

قوق اإلنسان الخاصة بالنساء المعتقالت والتأكيد على واجب والحريات األساسية"، من ذلك احترام ح
 .2معاملتهن معاملة مميزة، تتماشى وطبيعتهن الجسدية والنفسية

، أوضح مجلس األمن بخصوص األراضي التي احتلتها إسرائيل بعد حرب األيام  1967وفي عام 
الستة رأيه، مفاده أنه " ينبغي احترام حقوق اإلنسان األساسية وغير القابلة للتصرف حتى أثناء تقلبات 

وجبها األمم  . وبعد سنة خطا مؤتمر طهران الدولي، بشأن حقوق اإلنسان خطوة حاسمة، قبلت بم3الحرب"
إسرائيل إلى تطبيق كل من   االمتحدة من حيث المبدأ، تطبيق حقوق اإلنسان في النزاع المسلح، ودع

 .4اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، واتفاقيات جنيف في األراضي المحتلة 
ناء  ومن ثم تاله قرار بعنوان )احترام حقوق اإلنسان في النزاع المسلح(، الذي أكد على أنه حتى أث 

النزاعات المسلحة، يجب أن تسود المبادئ اإلنسانية، وهذا ما تم إيراده في قرار الجمعية العامة رقم  
، ووفقا لتقرير األمين العام أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في  12/1968/ 19، المؤرخ في 2444

على أن حقوق اإلنسان األساسية، قراراها بشأن المبادئ األساسية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، 

 

الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان من منظور الهيئات التعاقدية لحقوق اإلنسان، مختارات من المجلة الدولية للصليب  
 . 117-116، ص 2008، سبتمبر 871العدد  األحمر،

؛ راجع أيضا  GA/RES.804(VIII), UN DOC.A/804/VIII, du 3/12/1953أنظر وثائق األمم المتحدة رقم:  1
دروغيه كوردوال، صالت اختيارية؟ حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني، مختارات من المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد  

 . 173، ص  2008بتمبر ، س871، العدد  90
 . UN DOC.A/38/49, du 12/12/1958-GA/ RES ,(XIII) 1312أنظر وثيقة األمم المتحدة رقم:   2
 SC/ RES.237, preambule et § 1/b, UN DOC.A/237/1967, duأنظر وثيقة األمم المتحدة رقم:  3

14/06/1967 . 
4 Kolb Robert, the relationship between international humanitarian law and human rights law, 
a brief history of the 1948 universal declaration of human rights and the Geneva convention, 
irrc, n° 324, 1998, p 200. 
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كما تم قبولها في القانون الدولي، والتي تتضمنها الصكوك الدولية، تستمر في االنطباق بكاملها في  
 .حاالت النزاع المسلح

وفي مجال التأكيد على حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة، وعلى واجب 
العديد من القرارات التي تشير من خاللها، إلى  بإصدار لألمم المتحدة احترامها، قامت الجمعية العامة 

-)د  2597منها حالة الحرب. من ذلك القرار رقم  ةاالستثنائيواجب احترام حقوق النساء في الظروف 
( الصادرين بتاريخ  25-د  2675( و 25-)د  2674، والقرارين 1969/ 12/ 16( الصادر بتاريخ 24
  1515احترام حقوق اإلنسان، وكذا قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ، بشأن 1970/ 12/ 16
، الذي التمس من الجمعية العامة النظر في إمكانية صياغة إعالن  28/05/1970( المؤرخ في 48-)د 

 .1بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ في أوقات الحرب
تها الجمعية العامة، من حيث التأكيد على ضرورة وكانت ثمرة كل القرارات والجهود التي بذل

احترام حقوق النساء أثناء النزاعات المسلحة الواردة في قانون حقوق اإلنسان، صدور إعالن بشأن حماية  
، إذ أشار في مادته الثالثة 21974/ 14/12النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة في 

يع الدول الوفاء الكامل بااللتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام  على أنه " يتيعن على جم
، وكذلك صكوك القانون الدولي األخرى المتصلة باحترام حقوق  1949، واتفاقيات جنيف لعام 1925

 ."اإلنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء واألطفال
جراءات تسبب اضطهاد وتعذيب النساء، كما أنه ال يجوز حرمان النساء اللواتي  كما حظر اتخاذ إ

يجدن أنفسهن في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة، من الماء، والغذاء، والمساعدة أو الرعاية الطبية  
ان،  الالزمة والتي تتماشى واحتياجاتهن، ألنها حقوق ثابتة وفقا ألحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  
 .3والثقافية، وإعالن حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي

وتم تأكيد عملية األمم المتحدة تلك، في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي 
الذي نتج عنه ميالد البروتوكولين اإلضافيين لعام   1977و  1974نساني، الذي عقد ما بين عام اإل

 
لح، وثيقة رقم:    أنظر وثيقة األمم المتحدة الخاصة بالمبادئ األساسية لحماية المدنيين في النزاع المس 1

GA/RES.2675(XXV بتاريخ)9/12/1970 . 
2 Patrnogic. J and Jakovljevic.B, international humanitarian law in the contemporary world, 
Sanremo, Italy, international institute of humanitarian (collection of publications 10), 1991, p 
28 . 

 . 1974/ 14/12( المؤرخ في 29-)د  3318على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  اعتمد ونشر 3
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أصبحت بعض   ل ال ريب فيه لحقوق اإلنسان، أين، بفض1949الملحقين باتفاقيات جنيف لعام  1977
 .الحقوق التي يمكن االنتقاص منها بمقتضى قانون حقوق اإلنسان، غير قابلة لالنتقاص 

م من أن اللجنة الدولية للصليب األحمر الراعية للمؤتمر، في بداية المناقشة كانت على الرغ
ترفض فكرة ادراج حقوق اإلنسان ضمن القانون الدولي اإلنساني، باعتبار أن لكل قانون مجاله الخاص 

مسلح  به، إال أنها وافقت في وقت الحق على ذلك، وأن حقوق اإلنسان تستمر في االنطباق زمن النزاع ال
بالتزامن مع القانون الدولي اإلنساني، مع التركيز على حقوق النساء الخاصة في النزاعات المسلحة،  
والتشديد على ضرورة احترامها، وأنها حقوق لصيقة بها وغير قابلة للتنازل مهما كانت الظروف  

 .1واألسباب 
ت، التي تؤكد سريان حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء  اوفي الواقع كان هناك استمرار في القرار 

أثناء النزاعات المسلحة، على مستوى جميع أجهزة األمم المتحدة، أين أجرت هذه األخيرة العديد من 
التحقيقات حول انتهاكات تلك الحقوق خاصة ما يتعلق منها بالتعذيب، واالغتصاب، والدعارة القسرية...  

 .2بريا، والسيراليون، والعراق، والكويت في الكثير من األوضاع كلي 
وعليه فإن العالقة بين حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء الواردة في قانون حقوق اإلنسان، وتلك  
الواردة في القانون الدولي اإلنساني هي عالقة متكاملة، يعني أن القانونين ال يتعارضان بما أنهما يستندان  

يمكن أن يؤثرا في بعضهما البعض، مما يشكل حماية قوية للنساء، مما   إلى المبادئ والقيم ذاتها، ومنه
يكرس النظرة إلى القانون الدولي، على أنه نظام مترابط، وتتعايش فيه مجموعات مختلفة من القواعد في  

 .3انسجام، وبالتالي يمكن تفسير حقوق اإلنسان في ضوء القانون الدولي اإلنساني، والعكس بالعكس 
 تطبيق القانون الخاص في مجال الحماية الخاصة بالنساء: ثانيا

 
 ,SC RES.1649, UN DOC.S/RES/1649, 21/12/2005أنظر في هذا المجال وثيقة األمم المتحدة رقم:  1
the situation concerning the democratic Republic of Congo, preamble§ 4 and 5     .            
                                                   
2 Maclahlan Campbell, the principle of systemic integration and article 31/3/c of the Vienna 
convention, international and comparative law quartery,vol 54, 2005, p 279-320; Sands 
Philippe, treaty, custom and the cross-fertilization of international law, Yale human rights 
and development law journal, vol 1, 1999, p 95 . 

؛ وراجع أيضا دروغيه  25الرأي االسشاري الخاص بمشروعية التهديد باستعمال األسلحة النووية، المرجع السابق، الفقرة  3
؛ وما يمكن أن ننالحظه في هذا اإلطار أن المحكمة أعادت االشارة مرة أخرى إلى مبدأ 190بق، ص كوردوال، المرجع السا

القانون الخاص في قضية الجدار الفاصل، ولم تفعل في قضية جمهورية الكونغو الدمقراطية ضد أوغندا، وبما أن المحكمة 
 فال متعمدا؟ أم أنه يظهر تغييرا في نهج المحكمة؟ لم تعط أي تفسير لهذا االغفال، فليس من الواضح ما إذا كان االغ
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لتحليل مدى تأثير القانون األكثر خصوصية على الحماية الخاصة بالنساء في زمن النزاعات  
 :المسلحة، فإن دراستنا نفصلها في مجموع العناصر التالية 

  .نظرة عامة على مصطلح القانون الخاص -1
  .مظاهر تطبيق القانون الخاص -2
 نظرة عامة على مصطلح القانون الخاص-1

في حالة انطباق كل من القانون الدولي اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان على نفس الواقعة فيكون  
األولوية للقانون الدولي اإلنساني، باعتباره القانون الخاص، حسب االفتراض الثاني الذي اقترحته محكمة  

 .1العدل الدولية
، في موضوع الوضع  1996جويلية فكان للرأي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 

القانوني لألسلحة النووية دور في إيضاح تلك الفكرة، من خالل اعتبار أن الحماية التي يوفرها العهد 
منه التي ترخص   4الدولي للحقوق السياسية والمدنية، ال تتوقف في وقت الحرب، إال إذا طبقت المادة 

 .2استبعاد بعض المواد في حالة الطوارئ العامة
وبهذا فالمحكمة وصفت العالقة بين قانون حقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، بأنها عالقة  
بين قانون عام وقانون خاص، حيث يكون القانون الدولي اإلنساني هو القانون الخاص. ولهذا كانت 

رت أن معيار ما هو  مقاربة محكمة العدل الدولية، في قضية األسلحة النووية المذكورة آنفا، أين اعتب 
حرمان تعسفي من الحياة، يتم تحديده من ناحية ثانية من قبل القانون الخاص المنطبق، أي القانون  

 .الواجب التطبيق في النزاع المسلح، والمخصص لتنظيم سير العمليات العدائية
اتبعت منهاج محكمة  تعتبر لجنة الدول األمريكية من بين الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان، التي و 

العدل الدولية، في تطبيق القانون الخاص دون باقي هيئات حقوق اإلنسان األخرى، حيث لم تعط اللجنة 
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حتى اآلن وجهات نظرها بشأن  

ألمم المتحدة، التي قامت بذلك، لكن دون  هذا الموضوع، على عكس لجنة حقوق اإلنسان التابعة لهيئة ا
اإلشارة الصريحة لعبارة القانون الخاص، إنما اعتبرت أن "كال من مجالي القانون يكمالن بعضهما وال  

  "يستبعدان بعضهما البعض 

 
1 Inter-American commission on human rights, Coard v. the USA, case 10.951,OEA/SER-
L/V/II.106, doc.3 rev, 1999, § 42 . 

المدنية والسياسية لعام  حول طبيعة االلتزام المفروض على الدول األطراف في العهد الدولي للحقوق  31التعليق العام رقم  2
 .UN DOC.CCPR/C/21/REV 1/ADD.13, 26/05/2004,§ 11، أنظر الوثيقة 1966
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وفي الكتابات القانونية ينتقد عدد من المعلقين النص، في وضوح مبدأ القانون الخاص، على  
القانون الدولي إذا جرت مقارنته مع القانون الوطني، يفتقر إلى تسلسل واضح للقواعد ولهيئة  اعتبار أن 

تشريعية مركزية، وأن العالقة بين القانون العام والقانون الخاص، وجدت أصال لتسري على القوانين  
يوجد ال سيما بين  المحلية، وليس من السهل انطباقها على نظام القانون الدولي الكثير التجزؤ، وأنه ال 

القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ما يدل على أيهما القانون الخاص، أو أيهما  
لذلك فقد اقترح النقاد نماذج بديلة لمقاربة القانون الخاص، دعوها نظرية المواءمة الواقعية،  ،القانون العام

 .أو النموذج المختلطالتلقيح المتبادل، أو التخصيب المتبادل، 
وقد كان لتقرير فريق الدراسة التابع للجنة القانون الدولي، بشأن تقسيم القانون الدولي دور في 
إعطاء مفهوم للقانون الخاص، وأنه ليس بالضرورة قاعدة لحل تضارب القواعد، بل في الواقع يكون  

سد في حد ذاته نهج التكامل المذكور آنفا،  ومنه فهو يج، كتفسير أكثر تحديدا، أو كاستثناء للقانون العام
)ج( من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي يجب أن 31/3ويقترب كثيرا من المبدأ الوارد في المادة 

 .بموجبها، في ضوء بعضها البعض  المعاهدات تفسر 
 مظاهر تطبيق القانون الخاص-2

توضيح تطبيق القانون الخاص، في التفاعل بين القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي   يمكن
لحقوق اإلنسان، في استخدام القوة، خاصة في النزاعات المسلحة الداخلية، وحاالت االحتالل، مع التركيز  

 .على تأثير ذلك على حقوق النساء وكيفية حمايتهن
م القوة في القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، إلى  تستند القواعد التي تحكم استخدا

. ويتم التأكيد لالستخدام الضيق للقوة، من أجل حماية الحق في الحياة. فحق الحياة  1افتراضات مختلفة 
من الحقوق التي يؤكد عليها كال القانونين، وهو في نفس الوقت من الحقوق التي يحظر القانون الدولي 

االعتداء عليها، في حين أن االفتراض بأن القانون الدولي اإلنساني عموما هو القانون الخاص،  اإلنساني
 .2فيما يتعلق بقانون حقوق اإلنسان، بخصوص سير العمليات العدائية

 
1 Lindross Anja, addressing the norm conflicts in a pragmented system, the doctrine of lex 
specialis, Nordic journal of international law, vol 74, 2005, p 28 . 
2 Doswald Beck Luise, international humanitarian law and the international court of justice on 
the legality of the threat or use of nuclear weapons, irrc, n° 316, January-February, 1997, p 
35 . 
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لكن اإلشكال يطرح في الحاالت األكثر صعوبة وتعقيدا، وهي حاالت النزاع المسلح الداخلي واالحتالل 
يكون لحقوق اإلنسان دور مهم في هذه األوضاع، وقد أكدت المفوضية السامية لحقوق  العسكري، أين 

في دورتها الثامنة والخمسون، على ضرورة احترام   2005/ 04/ 20اإلنسان، في قرارها الصادر بتاريخ 
لها، الحقوق األساسية لألشخاص المدنيين أثناء النزاع المسلح، وأنه لم يعد هناك مجال لقبول أي انتهاك 

، وأن جميع حقوق اإلنسان تستحق نفس الحماية وبطريقة عادلة  1خاصة لما يتعلق األمر بحقوق النساء
ومتساوية، وتضل واجبة االحترام أثناء النزاعات المسلحة، حتى في تلك الحاالت التي يطبق فيها القانون  

 .2الدولي اإلنساني بصفته القانون الخاص 
الحماية من الهجمات العسكرية، والحق في عدم استعمال األسلحة   فالحق في الحياة، والحق في

التي تسبب أالما مفرطة، وحظر الهجمات العشوائية، وحظر اصدار األمر بعدم اإلبقاء على قد الحياة،  
 .3والحق في عدم استعمال النساء كدروع بشرية، هي حقوق ينبغي على األطراف المتصارعة احترامها 

اعتمادا على تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن   1987وقد أكدت لجنة حقوق اإلنسان في 
، عن قلقها لقيام السلطات األفغانية بدعم ثقيل من قوات أجنبية، دون أي احترام اللتزامات  نأفغانستا 

األشخاص   حقوق اإلنسان الدولية التي أخذتها على عاتقها، وعبرت أيضا عن  قلقها العميق بشأن
المحتجزين، لمطالبتهم بالتمتع بحقوقهم اإلنسانية األساسية وحرياتهم، واحتجازهم بما يخالف المعايير  
المعترف بها دوليا، وسجلت أن هذه االنتهاكات الواسعة االنتشار لحقوق اإلنسان، أدت إلى تدفق كبير  

 .4لالجئين، خاصة النساء منهم
تناسب في استعمال القوة العسكرية، المعروف في القانون الدولي وتماشيا مع مبدأ احترام مبدأ ال

دة )جيريرو( ضد كولومبيا  في قضية ورثة السي 1992اإلنساني، فقد صرحت لجنة حقوق اإلنسان عام 
" يبدو أن عمل الشرطة كان دون إنذار للضحايا، ودون منحهم أي فرصة لالستسالم لدورية  على أنه

سير لوجودهم أو نواياهم، ولم يتوفر أي دليل على أن إجراءات الشرطة كانت الشرطة، أو لتقديم أي تف

 
1 Provost Rene, international human rights and humanitarian law, Cambridge University 
press, Cambridge, 2005, p 350 . 

د/ الجندي غسان، نظرة عامة على حركات التحرير التي تقاتل ضد االستعمار واتفاقيات القانون اإلنساني، مجلة دراسات  2
 . 60، ص 1992)أ(، جويلية 9العلوم اإلنسانية، الجامعة األردنية، عمان، األردن، المجلد  

قانون حقوق اإلنسان إلى استعراض كل استخدام للقوة المميتة من جانب عمالء الدولة، في حين أن القانون الدولي   يسعى 3
 اإلنساني يستند إلى فرضية، أن القوة سوف تستخدم وأن بشرا سيقتلون. 

4 Human rights committee, communication n°.R.11/45, UN DOC.SUPP.n° 40)A/37/40(, 
31/03/1992, § 13, 2, 3 . 
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ضرورية للدفاع عن أنفسهم، أو عن آخرين، أو ضرورية لتنفيذ اعتقال أو منع هروب األشخاص...ولم 
يكن عمل الشرطة، الذي أسفر عن مقتل السيدة )ماريا فاني سواريز دوغيريرو(، متناسبا مع متطلبات  

 ."انون إنفاذ الق
وقد كان للسوابق القضائية، دور كبير في تأكيد أهمية الحق في الحياة، وباقي الحقوق المتصلة  
بها، في كل من القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، من ذلك األحكام التي أصدرتها  

غول( ضد تركيا، أين اعتبرت  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، من بينها الحكم الصادر في قضية )
إطالق النار على هدف غير مرئي، في مجمع سكني يقطنه مدنيون أبرياء بمن فيهم نساء وأطفال، هو  

 .أمر غير متناسب تماما
وهكذا استمرت المحكمة في التأكيد على ضرورة احترام حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، 

من   2المحكمة في تقييمها تناسب استخدام القوة بمقتضى المادة في قضية )إرجي( ضد تركيا، أين وجدت 
، في اختيار  المستطاعاالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أن الدولة مسؤولة عن اتخاذ جميع االحتياطات 

وسائل وأساليب العملية األمنية التي تشن ضد جماعة المعارضة، من أجل تجنب إحداث خسائر عرضية  
 .المدنيين، وفي أي حال التقليل منها إلى الحد األدنىفي أرواح 

وما يمكن مالحظته، أن المعيار الذي اعتمدته المحكمة يندرج ضمن االلتزام الوارد في المادة 
، وهو ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة  1977)أ( ثانيا، من البروتوكول اإلضافي األول لعام 2/ 57

 .9/08/2008في  اندلعالنزاع المسلح الجورجي الروسي الذي األوروبية لحقوق اإلنسان، حول 
 تطبيق قواعد الحماية وفق قانون حقوق اإلنسان: الفرع الثاني

يعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان إلى جانب القانون الدولي اإلنساني، من المصادر الرسمية 
مسلحة، وهو يشكل من الناحية القانونية  المعترف بها لتقرير الحماية الخاصة بالنساء أثناء النزاعات ال

والعملية، دعما جيدا لحقوق اإلنسان، ونحاول من خالل هذا الفرع دراسة تطبيق قانون حقوق اإلنسان في  
أوضاع النزاع المسلح، واألشكال التي يمكن أن يأخذها، مع التركيز على مجموع القواعد التي تخصص  

 .للنساء حماية خاصة في زمن الحروب 
 :وعلى هذا فإن الدراسة تكون وفق النقاط التالية

 .أوال: تطبيق قواعد حماية النساء خارج الحدود اإلقليمية
   .ثانيا: تطبيق قواعد حماية النساء أثناء النزاع المسلح الدولي والداخلي

 تطبيق قواعد حماية النساء خارج الحدود اإلقليمية : أوال
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الخاصة بالنساء أثناء النزاعات المسلحة، الواردة في قانون  تتمثل مسألة تطبيق قواعد الحماية 
حقوق اإلنسان خارج الحدود اإلقليمية، في تلك األفعال التي تقوم بها القوات المسلحة التابعة للدولة، 
وتبرز تلك المسألة بصفة رئيسية في النزاعات المسلحة الدولية، ولكن قد تثير األنشطة عبر الحدود، والتي  

زءا من النزاعات المسلحة غير الدولية، مسألة مماثلة. وعلى هذا ومن أجل تحليل أكثر فإننا  تشكل ج 
 :نتطرق إلى النقاط التالية

 .تطبيق قواعد حماية النساء في أوضاع االحتالل الحربي-1
 .تطبيق قواعد حماية النساء المحتجزات خارج األراضي الوطنية-2
 أوضاع االحتالل الحربي تطبيق قواعد حماية النساء في -1

لتحليل مسألة تطبيق قواعد الحماية الخاصة بالنساء الواردة في قانون حقوق اإلنسان، على  
 :مستوى األراض المحتلة، فإننا نتعرض إلى النقاط التالية 

 .مفهوم الحماية الخاصة في األراضي المحتلة-أ
 .قاقواعد الحماية الخاصة في األراضي العراقية المحتلة ساب-ب 
 .قواعد الحماية الخاصة في األراضي الفلسطينية المحتلة-ج
 مفهوم الحماية الخاصة في األراضي المحتلة -أ

إن أهمية العالقة بين القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، في مجال حماية النساء  
خارج الحدود  تطبيق قانون حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة، تتقلص إلى نحو كبير، إذا لم يمتد 

 1الوطنية، ولهذا لقي نطاق تطبيق قانون حقوق اإلنسان خارج اإلقليم، اهتماما بالغا في السنوات األخيرة 
، إلى أن  اأوغند وقد توصلت محكمة العدل الدولية، في قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد 

، وذلك عند حديثها  2القانون الدولي اإلنساني، وقانون حقوق اإلنسان األفعال نفسها تشكل انتهاكا لكل من 
على مجموع األفعال التي ارتكبت في األراضي التي تحتلها أوغندا )أيتوري( في جمهورية الكونغو  

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية من محكمة العدل، أمر جمهورية أوغندا   التمست الديمقراطية. حيث 
ري ألي عمل يرمي، أو من شأنه أن يفضي إلى عرقلة األعمال الهادفة إلى تمكين سكان  بالوقف الفو 

 
(، الهيئة الفلسطينية 32أيوب نزار، القانون الدولي اإلنساني القانون الدولي لحقوق اإلنسان، سلسلة تقارير قانونية ) 1

 . 30، ص 2003المستقلة لحقوق المواطن، رام هللا، آيار 
إلى غاية   2000/ 1/08الدولية من األمم المتحدة، الجمعية العامة لمنظمة هيئة األمم المتحدة، تقرير محكمة العدل  2

،  2001، األمم المتحدة، نيويورك، A/56/4، 4، الوثائق الرسمية، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم31/07/2001
 . 68ص 
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، السيما حقوقهم في الصحة والتعليم. وعلى إثر  األساسية المناطق المحتلة، من التمتع بحقوقهم اإلنسانية 
  قضى في فقرته الثالثة، على أنه يجب على كال  الذي 2000/ 06/ 16ار األمر بتاريخ ذلك تم إصد 

الطرفين أن يتخذا التدابير الالزمة لكفالة االحترام داخل منطقة الصراع لحقوق اإلنسان األساسية، وألحكام  
 .1القانون اإلنساني المنطبقة 

ويبدو أن كال من محكمة العدل الدولية، ولجنة حقوق اإلنسان، والمحكمة األوروبية لحقوق  
حقوق اإلنسان ينطبق في األراضي المحتلة، بالطريقة  اإلنسان اتفقت على رأي واحد، مؤداه أن قانون 
ويعني ذلك أن على الدولة التزامات سلبية وايجابية.   ،2نفسها التي ينطبق بها في أراضي الدولة نفسها 

وتشير االلتزامات السلبية إلى التزام الدولة بعدم انتهاك معايير حقوق اإلنسان نفسها، وتعرف أيضا بواجب 
االحترام، فقانون حقوق اإلنسان يمنع بصورة مطلقة كل األفعال التي يقوم بها الموظف، أو أي شخص  

وأن استعمال العنف الجنسي ضد النساء، كوسيلة من وسائل االهانة واالذالل، والتخويف...أمر  ،رسمي
. أما االلتزامات االيجابية  3محظور، وعلى الدولة أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة، لمنع مثل هذا االعتداء

فتشير إلى واجب الدولة في حماية الفرد، من الضرر المتوقع على يد أطراف ثالثة، وتعرف أيضا بواجب 
  .الحماية

وبينما يبدو الموقف متوطدا إال أنه ال يخلو من صعوبات، فالقانون الدولي اإلنساني يراوغ في  
بالحقوق الواجبة التطبيق بأكملها على األراضي المحتلة، غير أن   مسألة االلتزامات الواردة فيه، فيما يتعلق

 .4قانون حقوق اإلنسان يشترط السيطرة الفعلية على هذا اإلقليم 

 
وصفت صورة   عند تمحيص بعض تقارير الدول أشارت لجنة حقوق اإلنسان صراحة إلى االحتالل، وفي حاالت  أخرى  1

،  10، الفقرة 08/1998/ 18بتاريخ  CCPR/C/79/ADD.93من السيطرة ترقى إلى االحتالل؛ أنظر األمم المتحدة، 
 . 5-4، الفقرتان 1977لعام  CCPR/C/79/ADD.7والوثيقة 

2 Bencherif taha Bachir, le respect des règles des conflits armés par les organisations 
internationales, thèse pour le doctorat de l'université de bourgogne, Droit, 2008, p 120 . 
3 compte rendu analytique de la 2776 eme séance, plusieurs sujets, extrait de l'annuaire de 
la commission du droit international, vol 1, 2003, doc UN, A/CN-4/SR 2776, p 183            

                                                                                                                        
                                    
4 Nairi Arzamania et Pizzutelli Francesca, victimes et bourreaux, questions de responsabilité 
liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique, ricr, vol 85, n° 852, décembre 
2003, p 836-838 . 
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وبالتالي فإن وضع االحتالل يخلق التزامات جديدة، أو باألحرى يضيف أو يعيد صالحيات بعض  
فرض على الدولة في أثناء العمليات العسكرية. الحقوق التي كانت مستبعدة نوعا ما، من الواجبات التي ت

ذلك أن وضع االحتالل يعني وجود استقرار فعلي، مما يؤدي إلى رجوع الحياة العادية، فينطبق قانون  
حقوق اإلنسان تماما، كما لو كانت الدولة المحتلة تقوم برعاية رعاياها، فعلى الدولة المحتلة أن تراعي  

قائم قبل االحتالل، وتحافظ على النظام العام، وتمنح جميع الحقوق السياسية،  النظام القانوني الذي كان 
 .والمدنية، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

 قواعد الحماية الخاصة في األراضي العراقية المحتلة سابقا-ب
من األمثلة العملية التي يمكن أن ندرس من خاللها، تفعيل الحماية الخاصة بالنساء أثناء  

على   ياألمريكاالحتالل الحربي، وفق القواعد الواردة في قانون حقوق اإلنسان، تلك المتعلقة باالحتالل 
قهم، نتيجة سوء العراق، الذي أثر سلبا على استمتاع أفراد األراضي المحتلة خاصة النساء منهم بحقو 

تسيير إدارة االحتالل لإلقليم العراقي المحتل، الذي تسبب في تدهور البنية التحتية، والحالة االقتصادية  
 .1واالجتماعية لسكان العراق، خاصة من ناحية التعليم والصحة 

فقد تعرضت الكثير من النساء العراقيات أثناء االحتالل األمريكي، إلى االحتجاز والتعذيب 
واالغتصاب، على الرغم من أنه ال توجد احصاءات دقيقة على عدد النساء اللواتي تعرضن لهذا النوع من 
خرق حقوق اإلنسان، الواردة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وفي اتفاقية سيداو واتفاقية مناهضة  

إلى مجلس حقوق اإلنسان لدى  التعذيب، غير أن االتحاد العام لنساء العراق، قد أشار في تقريره المقدم 
أسيرة في سجن )أبو   90، إلى أنه تم سجن 2هيئة األمم المتحدة، عن حال ووضع النساء العراقيات 

حالة   13غريب(، قبل أن تطلق قوات االحتالل سراحهن، إثر الفضحية المدوية لسجن )أبوغريب(، و 
جهة قانونية أو حقوقية، أو ذات شأن   لسجينات أمنيات في سجن )تسفيرات الرصافة( بحيث لم يسمح ألي

 .آخر من زيارتهن

 
1 Aumond floian, unité et diversité, réflexion sur l'œuvre de René-jean Dupuy (1918-1997), 
thèse pour le doctorat de l'université d'Angers, droit public, 2010, p 99 . 

االتحاد العام لنساء العراق باالشتراك مع االتحاد النسائي العربي العام، تقرير عن انتهاكات الواليات األمريكية لحقوق  2
،  2010األطفال ونساء العراق، الدورة التاسعة لمجلس حقوق اإلنسان، في إطار المراجعة الدورية الشاملة، جنيف، نوفمبر 

 . 5ص
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وأما عن وضع المعتقالت المدنيات فلم يكن أحسن حاال، بحيث كن يوضعن في أماكن ال تصلح تماما  
لتكون معسكر اعتقال، مثل ما كان عليه الحال في سجن )الكاظمية(، والمعسكر السري لألطفال والنساء  

 1(شيخان( للنساء في )الموصلفي مطار )المثنى(، ومعسكر )
، أن السلطات العراقية وقوات االحتالل  2009وتؤكد منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 

األمريكي، كانت تحتجز األالف من المعتقلين من بينهم نساء بدون تهمة أو محاكمة، ومضى على  
وقوع أعمال تعذيب، بما في ذلك سنوات وهن في هذا الوضع، وأشار التقرير إلى  5بعضهن زهاء 

االغتصاب، وأعمال القتل غير المشروع في حق النساء العراقيات، على أيدي قوات األمن الحكومية بما  
في ذلك حراس السجون، وأنه كن يقدمن للتحقيق عاريات، أين يتعرضن للمهزلة والسخرية، من قبل باقي  

 .2الجنود األمريكان 
د تالعبت سلطات االحتالل بالنظام القضائي العراقي، باستخدام هذا  وأما عن إعدام النساء، فق

تم إعدام   2009النوع من العقوبة بسبب تهم واهية ضد كل من ال تساير توجهات االحتالل، ففي جوان 
ديسبوي( المقرر   ثالثة نساء، دون أن  يسمح لهن بتوكيل محام للدفاع عنهن. وقد وصف السيد )لياندرو

المتحدة، في بيانه المقدم لمجلس حقوق اإلنسان لألمم المتحدة في دورته الواحدة والثمانون،  الخاص لألمم 
الخروقات التي يمثلها إنشاء المحكمة الجنائية العليا، ومخالفة عملها للقواعد والمعايير الدولية لحقوق  

مستقلة  وشدد بشكل خاص على عدم احترام حق كل شخص، في أن يحاكم أمام محكمة  ،اإلنسان
وحيادية، تضمن له الحق في دفاع فّعال، طبقا لما ينص عليه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد 

 .الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 قواعد الحماية الخاصة في األراضي الفلسطينية المحتلة-ج

المحتلة من طرف إسرائيل، والتي أخذناها كنموذج   الفلسطينيةأما عن األوضاع في األراضي 
آخر لدراسة حقوق اإلنسان الخاصة بالنساء في أوضاع االحتالل الحربي، لم تكن أفضل، فقد فرض 

، أن تعيش حياة مختلفة عن بقية النساء في 1948االحتالل اإلسرائيلي على المرأة الفلسطينية منذ سنة 
قها في الحياة، واألمن، وحرية التنقل، والرعاية الصحية، والتعليم وحولها هذا العالم. فحرمها من أبسط حقو 

إلى الجئة تعيش ظروف غير التي تعودت عليها، محملة بأعباء ومسؤوليات تفوق طاقتها وقدرتها على  

 
 . 6ص  نفس المرجع، 1

2 Tigroudja Hélène, le régime d'occupation en Iraq, annuaire Français de droit international, 
L- 2004, CNRS éditions, paris, p 80-81 . 
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واالعالنات الدولية وهو ما يتعارض تماما مع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، واالتفاقيات، ، 1االحتمال 
 .المتعلقة بالمرأة وحقوقها

فقد انتهكت دولة االحتالل اإلسرائيلي كافة االلتزامات المتعلقة بالنساء، التي يوجبها قانون حقوق اإلنسان  
في أوضاع االحتالل، فانتهكت حقها في الحياة والحرية، واألمن الشخصي، والحق في أن تكون في مأمن  

وبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية، والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة  من التعذيب، أو العق
 .2البدنية، والحق في العمل وفي التعليم 

ورغم ذلك تضل إسرائيل تنكر بشكل مستمر، أية مسؤولية قانونية ملقاة عليها عن وضع حقوق  
دته مرارا وتكرارا المنظمات الحقوقية  اإلنسان في األراضي المحتلة، رغم اإلجماع الدولي على ذلك الذي أك

أنه " حتى   2003والمجتمع الدولي. حيث أكدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في سنة 
في وضع النزاع المسلح، يجب احترام حقوق اإلنسان األساسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية  

اإلنسان، مكفولة بموجب القانون الدولي العرفي، كما أنها   والثقافية، كجزء من المعايير الدنيا لحقوق 
 "3محددة في القانون اإلنساني الدولي

وقد عانت النساء الفلسطينيات من الناحية الصحية، من األمرين جراء ممارسات االحتالل، ذلك 
ليها بسبب  لتعذر تأمين توفير المرافق الطبية، والرعاية الصحية الالزمين، وصعوبة وصول المرأة إ

 
1 Banda Fareda, project on mechanism to address laws that discriminate against women, 
office of the high commission for human rights, women's rights and gender unit, 6/03/2008, 
p 122 . 

من جدول األعمال،   9البند  60أنظر كذلك، األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، لجنة حقوق اإلنسان، الدورة 
سان في العراق، تقرير مقدم من مسألة انتهاك حقوق اإلنسان والحريات األساسية في أي جزء من العالم، حالة حقوق اإلن

، ص   19/03/2004، بتاريخ  E/CN.4/2004/36المقرر الخاص السيد )أندرياس مافروماتيس(، وثيقة األمم المتحدة: 
12-13 . 

مريم، معاناة المرأة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي، سلسلة أولست   أبحيص حسن ود/ الصالحات سامي، عيتاني 2
(، سلسلة دراسات تتناول الجوانب اإلنسانية للقضية الفلسطينية، الطبعة األولى، مركز الزيتونة للدراسات 2إنسانا )

ي، فلسطين في أرقام  ؛ أنظر كذلك الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطين14، ص 2008واالستشارات، بيروت، لبنان، 
 . 11، ص  2008، رام هللا، فلسطين، ماي 2007

منظمة العفو الدولية، إسرائيل واألراضي المحتلة، النساء يتحملن عبء النزاع واالحتالل ونظام التسلط األبوي، وثيقة رقم  3
MDE 15/016/2005   31/05/2005بتاريخ . 
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الحصار والتفتيش، مما أثر سلبا خاصة على النساء الحوامل فيما يتعلق بالصحة اإلنجابية، وعملية  
 . 1الوالدة وسالمة المولود

الفلسطيني ومنظمة العمل الدولية، فقد شكل تقييد   لإلحصاءوبحسب بيانات الجهاز المركزي 
، وكانت المرأة 2حرية التنقل عن تدابير االغالق، عقبة رئيسية أمام وصول الفلسطينيات للخدمات الصحية 

الفلسطينية الحامل خاصة عند مرحلة الوضع، من أشد المتأثرات بهذه السياسة، حيث أن الكثير من  
للوضع أمام الحواجز، في بيئة تفتقد ألدنى مقومات النظافة والرعاية   النساء الفلسطينيات يضطررن 

الصحية، والطبية المطلوبة لألم والمولود على السواء. وأشار التقرير عن مسألة الفلسطينيات الحوامل 
اللواتي يلدن عند نقاط التفتيش اإلسرائيلية، الذي رفعته المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم  

  69شهدت تسجيل  2006و  2000، إلى أن في الفترة ما بين عامي 2007/ 23/02تحدة بتاريخ الم
 .3حالة من هذا النوع وفقا لبيانات مركز المعلومات الصحية التابع لوزارة الصحة الفلسطينية 

وقد اعتمدت لجنة األمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، في اختتام دورتها السادسة والخمسون في 
، مشروع قرار بعنوان )حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها(، أين  2012/ 9/03فيفري إلى  27

أكدت من جديد أن االحتالل اإلسرائيلي اليزال يشكل العقبة الرئيسية، التي تحول بين النساء الفلسطينيات  
أهاب القرار في هذا  ومواصلة النهوض بهن واعتمادهن على النفس، والمشاركة في تنمية مجتمعهن. و 

الطارئة بصفة خاصة،   والمساعدات والخدمات الملحة  المساعدات الصدد المجتمع الدولي لمواصلة تقديم 
للتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في 

 .إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة
قرار بأن تمتثل إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل، امتثاال تاما ألحكام ومبادئ وصكوك وطالب ال

القانون الدولي ذات الصلة، من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن، ويحث المجتمع الدولي  
ثيف تدابيره  على مواصلة إيالء اهتمام خاص، لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان للنساء الفلسطينيات، وعلى تك

 
لمالحظات الختامية للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  األمم المتحدة، المجلس االقتصادي واالجتماعي، ا 1

 . 31، الفقرة 2003/ 05/ 23، بتاريخ E/C.12/1/ADD.90إسرائيل، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
األمم المتحدة، )دوغارد جون( تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ   2
 . 2005/ 08/ 18بتاريخ  A/60/271، لجنة حقوق اإلنسان، األمم المتحدة، وثيقة رقم 1967ام ع
حيث أشارت أن نقاط التفتيش العسكرية، والجدار الفاصل، من العقبات التي تحول دون حصول على الخدمات الصحية؛   3

تحدة، حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة وللمزيد من المعلومات أنظر: األمم المتحدة، لجنة وضع المرأة لدى األمم الم
،  E/CN.6/2008/6، وثيقة رقم: 52، تقرير األمين العام لألمم المتحدة، الدورة 2007/ سبتمبر 2006إليها، أكتوبر 

 . 3/12/2007بتاريخ 
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الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة، التي تواجه النساء الفلسطينيات وأسرهن، في ظل االحتالل  
 . اإلسرائيلي

 تطبيق قواعد حماية النساء المحتجزات خارج األراضي الوطنية -2
يبدو أن هناك قبوال عاما لالفتراض القائل، بأنه عندما تحتجز دولة ما، شخصا خارج األراضي  

، ويعني ذلك أن قانون حقوق اإلنسان واجب  1هذا الشخص لممارسة اختصاصها تخضعالوطنية، فإنها 
حتجاز  التطبيق دون أن يتضح، ما إذا كان ينطبق فقط بالنسبة للمعاملة أثناء االحتجاز، أم على اال

وظروفه أيضا، مثل سرعة المثول أمام الضباط القضائيين لتأكيد االحتجاز، والقدرة على الطعن في  
 .مشروعيته

ويناقش القانون الدولي اإلنساني، بعض العناصر المتعلقة بظروف االحتجاز بصفة عامة، بيد أن  
نون معاهدات حقوق النصوص ال تعطي تعريفا لمصطلحات، مثل محكمة أو قاض، كما ال يقدم قا 

اإلنسان تعريفا لتلك المصطلحات أيضا. ولهذا يمكن للسوابق القضائية المتصلة بحقوق اإلنسان، أن تقدم  
، ومن المرجح أن تبرز مسائل ذات صعوبة خاصة فيما يتعلق بإنهاء  2ارشادا مفيدا في وضع كهذا

 .االحتجاز
حذت هيئات حقوق اإلنسان حذو محكمة العدل الدولية، بعدم تطبيق قانون حقوق اإلنسان   وعليه

على أوضاع النزاع المسلح ضمن أراضي البلد فحسب، بل أيضا على أوضاع النزاع المسلح في الخارج.  
  يتعلق على الرغم من أن تطبيق هذا المبدأ، قد أثار بعض الجدل في اآلونة األخيرة، خاصة فيما 

 .3النزاعات المسلحة في العراق أثناء االحتالل األمريكي، وأفغانستان ب
في حين تؤكد محكمة العدل الدولية، على النحو المبين أعاله على تطبيق حقوق اإلنسان خارج  
الحدود اإلقليمية كمبدأ عام، تأتي اللجنة الدولية لحقوق اإلنسان لتأكيد ذلك المنهاج، من خالل شرح نص  

 
، مركز الزيتونة  عيناني فاطمة، دغلس عاطف، معاناة المريض الفلسطيني تحت االحتالل اإلسرائيلي، الطبعة األولى 1

. أنظر كذلك الموقع الرسمي للجنة األمم المتحدة المعنية 100، ص 2011للدراسات االستشارية، بيروت، لبنان، أفريل 
 www.un.org/womenwatch/daw/cswبوضع المرأة: 

، وثيقة األمم  à)أوروغوايأنظر على سبيل المثال، األمم المتحدة، لجنة حقوق اإلنسان، قضية )لوبيز بورغوس( ضد  2
في قضية )كور( وآخرون بتاريخ   CCPR/C/13/D/52/1979؛ بيان رقم:  176ص  A/36/40المتحدة رقم: 

؛ التقرير السنوي للجنة األمريكية لحقوق اإلنسان 99/109؛ اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان، تقرير رقم 13/06/1981
 . 1999لعام 

ضمانات اإلجرائية المتعلقة باالحتجاز واالعتقال اإلداري في النزاعات المسلحة وغيرها من  بيجيتش يلينا، المبادئ وال 3
 . 375، ص 2005،  858، العدد 87حاالت العنف، المجلة الدولية للصليب األحمر، المجلد  
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، أين فسرت عبارة )الموجودين في 1من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  2/1المادة 
إقليمها والداخلين في واليتها( الواردة فيها، على أنها تقصد بها األشخاص، سواء أكانوا داخل الوالية أو  

 .2داخل إقليم الدولة، أي ضمن سلطة الدولة أو سيطرتها 
قضايا ليست لها صلة بالنزاع المسلح، وتتعلق بخطف منشقين خارج   وتكمن أصول هذا الفقه في 

الدولة الطرف على يد عمالء االستخبارات، وإحدى أولى القضايا المتعلقة بانتهاك العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية، من قبل وكالء دولة في أرض أجنبية، في قضية )لوبيز بورغوس( ضد 

استعملت لجنة حقوق اإلنسان، في تطبيقها لنص المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق ، أين 3أوراغواي
المدنية والسياسية حجة غائية، ورأت أنه سيكون من غير المعقول تفسير المسؤولية بمقتضى نص المادة  

لة السالف الذكر من العهد، وإتاحة الفرصة لدولة طرف في ارتكاب انتهاكات للعهد على أراضي دو 
، مثل ما أكدت االجتهادات القديمة العهد للجنة حقوق  4أخرى، في حين ال يمكن ارتكابها على أراضيها 

 .5اإلنسان هذه المقاربة، أين دأبت بوجه خاص على تطبيق العهد على أوضاع االحتالل العسكري 
اإلقليم الوطني للدولة وعليه فإن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان، في إجراءات الحجز خارج 

أمر ثابت خاصة في حالة النزاع المسلح، وفي هذا المجال فقد لقت النساء نصيبا من هذه األعمال  
المحضورة، إذا غالبا ما يتم خطفهن، وحجزهن بطريقة غير مشروعة وغير قانونية، دون أن تعرف سبب  

يقررها قانون حقوق اإلنسان لمثل هذه  ذلك، وال الفترة التي ستضل فيها، وتحرم من أدنى الحقوق التي
األوضاع. فمثال تعاني النساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من الظروف السيئة لالحتجاز بسبب  
عدم توفر مراكز االعتقال على الحد األدنى من الشروط، مما أدى إلى تفشي حوادث االغتصاب وغيره  

 
1 D'argent.P, les réparations de guerre en droit international public, la responsabilité 
international des Etats à l'épreuve de la guerre, Bruxelles, paris, LGDJ, 2002, p 476-492 . 

على أنه" تقتصر تطبيق العهد على التزام الدولة باحترام وكفالة حقوق اإلنسان لجميع األشخاص  2/1تنص المادة  2
 الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها".

3 J.Dennis Michael, application of human rights treaties extraterritorially in times of armed 
and conflict and military occupation, opcit, p 123 . 
لقد تم خطف السيد )لوبيز بورغوس( في )بيونس آيرس( من قبل قوات من )أوراغواي( وتم احتجازه سر في األرجنتين،  4

سرا إلى أوراغواي، أنظر وثائق األمم المتحدة التالية:  قبل أن يتم نقله lopez Burbos v. Uruguay, UN 
 doc.ccpr/c/13/d/52/1979,        29/07/1981; Celiberti v. Uruguay, UN 
doc.ccpr/c/13/d/56/1979, 29/07/1981                                               . 
5 Cellejon claire , la réforme de la commission des droits de l'homme des Nations Unies, 
thèse de  doctorat de l'université panthéon-Assas paris III, droit public, 2008, p 380 . 
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على نطاق واسع، كما أدى إلى وفاة الكثير منهن قبل   من ضروب إساءة المعاملة الجنسية للمحتجزات 
محاكمتهن، من جراء الجوع واألمراض التي كان يمكن معالجتها، لو أن الدولة الحاجزة قامت بالوفاء 

 .1بالتزاماتها الدولية، التي تفرضها عليها االتفاقيات الدولية

 قائمة المراجع 
 
لإلعالن العالمي لحقوق االنسان بين النص والممارسة، مذكرة الماستر في الحقوق،  قراش كافية، القيمة القانونية -1

تخصص القانون الدولي اإلنساني  وحقوق االنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، سنة  
2014-2015. 

 
 Cyprus, UNمنظمة األمم المتحدة، لجنة حقوق اإلنسان، مالحظات ختامية بشأن قبرص، وإسرائيل؛  11
DOC.CCPR/C/79/ADD.39, 21/09/1994, § 3; Israël, UN DOC.CCPR/C/79/ADD.93, 
18/08/1998, § 10   . 
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