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 جملس حقوق اإلنسان  -الفصل الرابع 
  جملس حقوق اإلنسان اجلديد

 قررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أن حيـل جملـس حقـوق             2006مارس  / آذار 15يف    
 حمل اهليئة احلكومية الدولية املركزيـة يف        )1(اإلنسان، بوصفه هيئة فرعية جديدة تابعة للجمعية العامة       

 19وانعقد جملـس حقـوق اإلنسـان للمـرة األوىل يـوم             . إلنساناألمم املتحدة املعنية حبقوق ا    
.  واضطلع جبميع الواليات واآلليات والوظائف واملسؤوليات اخلاصة باللجنـة         2006يونيه  /حزيران

وسيقوم اجمللس باستعراضها، وحتسينها وترشيدها إذا استلزم األمر، يف غضون سنة بعد عقد دورتـه               
  .األوىل

وخاصة اإلجـراءات    (الدليلق اإلنسان اليت ترد مناقشتها يف هذا        وسوف تستمر آليات حقو     
يف العمل بنفس الطريقة اليت كانت تعمل هبا يف إطار اللجنة، ما مل يقـرر               ) 1503اخلاصة واإلجراء   

ويرجى . ومن املتوقع أن يضع اجمللس نظامه الداخلي وأساليب العمل اخلاصة به          . اجمللس خالف ذلك  
كومية أن تدخل بانتظام إىل موقع املفوضية يف شبكة الويب لالطـالع علـى              من املؤسسات غري احل   

  ).http://www.ohchr.org(أحدث املعلومات 
  

  جملس حقوق اإلنسانحملة سريعة عن 
  ما هو اجمللس؟

ملتحـدة الـيت تضـطلع      جملس حقوق اإلنسان هو اهليئة احلكومية الدولية الرئيسية يف األمم ا            
الواليات واآلليات والوظائف واملسؤوليات اليت استلم اجمللس مجيع قد وباملسؤولية عن حقوق اإلنسان 

وتعمل املفوضية بوصفها أمانة جمللـس      . كانت تضطلع هبا من قبل جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         
  .سانحقوق اإلنسان كما كانت تعمل بوصفها أمانة للجنة حقوق اإلن

  كيف يعمل؟
 عضواً ومقرها يف جنيف وقد حل       47جملس حقوق اإلنسان هيئة حكومية دولية تتألف من           

ويف حني أن اللجنة كانت هيئة فرعيـة تابعـة للمجلـس االقتصـادي              . حمل جلنة حقوق اإلنسان   
لـة  ويتألف دور اجمللس يف مج    . واالجتماعي فإن جملس حقوق اإلنسان هو جهاز تابع للجمعية العامة         

أمور من معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك االنتهاكات اجلسـيمة واملنهجيـة، وتعزيـز          
وسيقوم اجمللس  .  األمم املتحدة  ألعمال منظومة التنسيق الفعال حلقوق اإلنسان وإدخاهلا يف التيار العام         

هبا اللجنة من قبـل     ضطلع  باستعراض مجيع الواليات واآلليات والوظائف واملسؤوليات اليت كانت ت        
  .حسب االقتضاءويقوم بتحسينها وترشيدها 

  

________________ 
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  ؟الوصول إىل اجمللسما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع 
ُتقر اجلمعية العامة يف قرارها الذي أنشأت مبوجبه جملس حقوق اإلنسان بالدور اهلام الـذي                 

مية والدولية يف تعزيز ومحايـة حقـوق        تؤديه املنظمات غري احلكومية على األصعدة الوطنية واإلقلي       
اإلنسان، وتشترط أن تكون مشاركة املراقبني، مبا فيهم املنظمات غري احلكومية، يف اجمللس اجلديـد               

ولذلك فـإن التمتـع مبركـز       . على أساس الترتيبات واملمارسات اليت كانت تطبقها اللجنة من قبل         
.  للمشاركة يف أعمال جملس حقوق اإلنسان      استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي هو شرط      

ومن املتوقع أن تستمر املنظمات غـري احلكوميـة يف          . وسيقوم اجمللس اجلديد بوضع نظامه الداخلي     
  .طوال تاريخ اللجنةتفعل  كما كانت بنشاطاملشاركة 

  
  

  جهات اتصال املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق مبجلس حقوق اإلنسان
  

  : اخلاص مبجلس حقوق اإلنسانلالتصال بالفريق
  Human Rights Council Team 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 

 56 92 917 22(0) 41+ :رقم اهلاتف
 11 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس

 

  :وظف االتصال للمنظمات غري احلكوميةلالتصال مب
  OHCHR NGO Liaison Officer 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 

 00 90 917 22(0) 41+: رقم اهلاتف
  

لومات فيما يتعلق باملركز االستشاري لدى اجمللـس        لتقدمي الطلبات أو احلصول على املع       
  :االقتصادي واالجتماعي

  يف نيويوركإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة   
United Nations Department of Economic and Social Affairs Section  
One UN Plaza, Room DC-1-1480  
New York, NY 10017 : 

 8652 963 212 1+: هلاتف  رقم ا
 9248 963 212 1+: رقم الفاكس

 org.desangosection@un: الربيد اإللكتروين
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  ما هو اجمللس؟ -ألف 
 15 املؤرخ يف    60/251جملس حقوق اإلنسان الذي أنشأته اجلمعية العامة مبوجب قرارها            
و اهليئة احلكومية الدولية الرئيسية يف األمم املتحدة اليت تضطلع باملسؤولية عـن           ه 2006مارس  /آذار

هـي النقطـة     سنة كانت جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         60وطوال أكثر من    . حقوق اإلنسان 
 عليـه   موقتشكِّل إجنازاهتا األساس الذي ست    س و ، منظومة حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة      املركزية يف 

املسؤوليات الـيت كانـت يف      وطلع اجمللس جبميع الواليات واآلليات والوظائف       اوقد  . ل اجمللس أعما
  .عهدة اللجنة من قبل

.  يف دورهتا الثانية والسـتني     2006مارس  /وكانت اللجنة قد عقدت أخر اجتمع هلا يف آذار          
 رفع مستوى جملس    وقد مت .  ملدة أسبوعني  2006يونيه  / حزيران 19وانعقد اجمللس للمرة األوىل يف      

 اليت كانت هيئة فرعيـة      اللجنةحقوق اإلنسان ليكون هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة مقابل مركز           
تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ويؤكد ذلك على أن حقوق اإلنسان متثِّل أحـد األعمـدة               

نسان، وهي عناصـر مترابطـة      التنمية، والسالم واألمن، وحقوق اإل    : اجلوهرية الثالثة لألمم املتحدة   
ويؤكد إنشاء جملس حقوق اإلنسان أيضاً التزام اجلمعية العامة بتعزيـز آليـة             . ويعزز بعضها البعض  

 املدنية والسياسـية    -حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة هبدف كفالة متتع اجلميع بكل حقوق اإلنسان             
  . التنميةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف

  كيف يعمل؟  -باء 
 15 املؤرخ يف    60/251 الذي أنشأته اجلمعية العامة مبوجب قرارها        ،جملس حقوق اإلنسان    
 إجنازات جلنة حقوق اإلنسان ولكنه يسعى إىل مواصلة تعزيز          مستفيداً من  يعمل   2006مارس  /آذار

 العاملية واحليـاد واملوضـوعية   يسترشد اجمللس يف عمله مببادئوآلية حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة  
  وبالتحديد   )2( ويعرض القرار عدداً من السمات والوظائف اهلامة جمللس حقوق اإلنسان          .والالانتقائية
  :فإن اجمللس

ويف حني أن اللجنة كانـت هيئـة        . سيكون مقره يف جنيف وحيل حمل جلنة حقوق اإلنسان          •  
اجمللس اجلديد سيكون جهازاً فرعياً تابعـاً       فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي فإن       

  للجمعية العامة وهو ما يؤكد أمهية حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة؛
لفترة يصل جمموعها   ) مبا يف ذلك دورة رئيسية    (سيجتمع يف ثالث دورات سنوياً على األقل          •  

  ائية عند احلاجة؛إىل ما ال يقل عن عشرة أسابيع، وسيكون بإمكانه عقد دورات استثن
سيكون مسؤوالً عن تعزيز االحترام العاملي حلماية مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية              •  

وسيعاِلج حاالت انتهاك حقوق اإلنسان، مبا فيها االنتهاكات اجلسيمة واملنهجيـة،           . للجميع
فعَّـال بشـأن    وباإلضافة إىل ذلك سيقوم اجمللس بتعزيز التنسيق ال       . وتقدمي توصيات بشأهنا  

  حقوق اإلنسان وتعميم مراعاهتا داخل منظومة األمم املتحدة؛

________________ 
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سيقوم بدور منتدى للحوار بشأن القضايا املواضيعية املتعلقة حبقوق اإلنسان وتعزيز التنفيـذ               •  
  الكامل اللتزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان؛

طوير القانون الدويل يف جمال حقـوق       سيقدِّم توصيات إىل اجلمعية العامة هتدف إىل مواصلة ت          •  
  اإلنسان؛

سيقوم بإجراء استعراض دوري شامل ملدى وفاء كل دولة بالتزاماهتا وتعهـداهتا يف جمـال                 •  
  حقوق اإلنسان مبشاركة كاملة من البلد املعين مع مراعاة احتياجاته يف جمال بناء القدرات؛

انتهاكات حلقوق اإلنسان واالسـتجابة     سيسهم، من خالل احلوار والتعاون، يف منع حدوث           •  
  فوراً للحاالت الطارئة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛

سيعمل بتعاون وثيق يف جمال حقوق اإلنسان مع احلكومات واملنظمات اإلقليمية واملؤسسات              •  
  .الوطنية حلقوق اإلنسان واجملتمع املدين

بها أغلبية أعضاء اجلمعية العامة      دولة من الدول األعضاء تنتخ     47وتتألف عضوية اجمللس من       
ويعمل أعضاء اجمللس ملدة . باالقتراع السري املباشر وبشكل فردي على أساس التوزيع اجلغرايف العادل

وعند انتخاب أعضاء اجمللس سيؤخذ يف      . ثالث سنوات مع إمكانية إعادة انتخاهبم لفترة ثانية متتالية        
وجيوز للجمعية العامة أن تقرِّر بأغلبية ثلثي األعضـاء         . ناالعتبار سجل الدولة يف جمال حقوق اإلنسا      

احلاضرين واملشتركني يف التصويت تعليق حقوق عضوية اجمللس اليت يتمتع هبا أي مـن أعضـائه إذا                 
وجـرت انتخابـات األعضـاء اُألَول يف        . ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية حلقوق اإلنسان      ما
  .2006مايو /أيار 9

وباإلضافة إىل ذلك اضطلع جملس حقوق اإلنسان جبميع واليات وآليات ومهام ومسؤوليات              
جلنة حقوق اإلنسان من أجل احملافظة على نظام لإلجراءات اخلاصة ومشـورة اخلـرباء وإجـراءات               

وكُلِّف اجمللـس   . الدليل وتناقَش هذه اآلليات بتفصيل أكرب يف هذا         )3(.1503اإلجراء  (الشكاوى  
 استعراض مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات اليت كانت تضطلع هبا اللجنة، وكذلك             مبهمة

وقرر اجمللـس يف دورتـه      . حتسينها وترشيدها عند االقتضاء، يف غضون سنة بعد انعقاد دورته األوىل          
ـ                حاب األوىل أن ميدد بصفة استثنائية ملدة سنة، ورهناً باالستعراض الذي سـيجريه، واليـات وأص

واليات مجيع اإلجراءات اخلاصة للجنة واللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقـوق اإلنسـان وكـذلك               
  )4(.1503اإلجراء 
وقرَّر اجمللس أيضاً أن ينشئ فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوح العضوية لتقـدمي توصـيات                 

سينها وترشيدها إذا اسَتلزم    ملموسة عن استعراض مجيع الواليات واآلليات واملهام واملسؤوليات، وحت        
. إجراء لتقـدمي الشـكاوى    واألمر، من أجل احلفاظ على نظام لإلجراءات اخلاصة ومشورة اخلرباء           

________________ 
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وسيتم القيام هبذا العمل من خالل مشاورات مفتوحة العضوية بني الدورتني تتسم بالشفافية وعـدم               
  .)5(إىل اجمللسوسيقدِّم هذا الفريق العامل تقريراً منتظماً . استبعاد أحد

وقرَّر اجمللس كذلك إنشاء فريق عامل حكومي دويل مفتوح العضوية جيتمع بني الـدورات                
  )6(.وسيقدِّم الفريق العامل تقريراً منتظماً إىل اجمللس. لصياغة طرائق آلية االستعراض الدوري الشامل

القتصـادي  وستتمكن املنظمات غري احلكومية اليت هلا مركز استشـاري لـدى اجمللـس ا               
  .واالجتماعي من املشاركة يف هذين الفريقني العاملني

موظـف  وسيقوم  . وستعمل املفوضية بصفتها أمانة اجمللس طوال السنة بفريق أساسي متفرغ           
 مبساعدة املنظمات غري احلكومية لتسهيل مشـاركتها        االتصال باملنظمات غري احلكومية يف املفوضية     

  .يف جملس حقوق اإلنسان
  جلنة حقوق اإلنسان السابقةيعة عن حملة سر
 لوضع معايري قانونية دوليـة حلمايـة احلقـوق          1946أنشئت جلنة حقوق اإلنسان يف عام         

واحلريات األساسية وتوسعت اللجنة مع مرور الوقت لتتمكن من االستجابة لكل جمموعات مشاكل             
تدى تستطيع فيـه البلـدان،    عاماً أصبحت اللجنة من60وطوال تارخيها الذي امتد  . حقوق اإلنسان 

كبريها وصغريها، واجملموعات غري احلكومية واملدافعون عن حقوق اإلنسان من كل أحناء العامل مـن               
  .التعبري عن اهتماماهتم

وقامت اللجنة بقيادة رئيستها األوىل إليانور روزفلت بصياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان              
مث قامت بعد ذلك    . 1948ديسمرب  / كانون األول  10م املتحدة يف    الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألم    

ومها العهد الدويل : بصياغة الصرحني اآلخرين فيما أصبح ُيعرف باسم الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان
  .اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ـ  ة أيضاً نظاماً لإلجراءات اخلاصة يتألف من خرباء مستقلني ومقرِّ         وأنشأت اللجن    ني رين خاصِّ
ني للمفوض السامي حلقوق اإلنسان وأفرقة عاملة، قامـت         ني لألمني العام وممثلني خاصِّ    وممثلني خاصِّ 

  )7(.مجيعاً بأداء دور حاسم يف اإلنذار املبكّر النتهاكات حقوق اإلنسان ومنعها
 اللجنة الفرعية لتعزيز حقـوق      أي ،هيئتها الفرعية الرئيسية  لقى املساعدة من    تتوكانت اللجنة     

 ملواصلة تطوير معايري حقوق اإلنسان عن       1947اإلنسان ومحايتها، اليت أنشأهتا يف جلنتها األوىل يف         
  .)8(طريق توجيه االهتمام إىل بعض املسائل وتقدمي مشورة اخلرباء

 الذي يؤديه اجملتمع املدين، وخاصة املنظمات غري احلكومية،         وهناك اعتراف واسع بالدور اهلام      
. يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان باعتبار هذا الدور ميثّل إحدى نقاط قوة جلنـة حقـوق اإلنسـان                 

وتوضِّح اإلحصاءات التالية على سبيل املثال ارتفاع درجة مشاركة املنظمات غري احلكومية يف أعمال              
  .اللجنة

  

________________ 
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مات غري احلكومية يف الدورة احلاديـة والسـتني للجنـة حقـوق اإلنسـان               مشاركة املنظ 
  )2005أبريل / نيسان- مارس/آذار(

  .1 934منظمة غري حكومية معَتمدة بعدد من األفراد يصل جمموعه إىل   261  
  بياناً مكتوبا  345  
  بياناً شفوياً فردياً  476  
  بياناً شفوياً مشتركاً  61  
  نشاطاً موازياً  152  

    
  

   حقوق اإلنسان ومشاركتها يف أعمالهإىل جملس املنظمات غري احلكومية وصول - جيم 
تتطلب والية جملس حقوق اإلنسان اجلديد من اجمللس أن يعمل بالتعاون الوثيق مع اجملتمـع                 
إىل الترتيبـات   ) مبا فيهم املنظمات غري احلكومية    (وسوف تستند مشاركة ومشاورة املراقبني      . املدين
رسات اليت كانت تطبقها جلنة حقوق اإلنسان، وخاصة تلك الترتيبات واملمارسات املعروضة يف    واملما

  .1996يوليه / متوز25 املؤرخ يف 1996/31قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 منظمة غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي          154اعتماد قرابة   وقد مت     

وكانت الترتيبات غري االستبعادية    . واالجتماعي بصفة مراقب يف الدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان        
ملشاركة املنظمات غري احلكومية اليت طّبقتها من قبل جلنة حقوق اإلنسان قد طُّبقت بنجـاح أثنـاء                 

وساهم اجملتمع املدين طوال الـدورة بتقـدمي بيانـات مكتوبـة          . ورة االفتتاحية للمجلس اجلديد   الد
وشاركت املنظمات غري احلكومية يف حـوارات تفاعليـة        . ومداخالت شفوية وتنظيم أنشطة موازية    

جرت أثناء الدورة األوىل للمجلس كما شاركت يف مجيع املشاورات غري الرمسيـة الـيت ُعقـدت                 
  .ي مع الدورةبالتواز

  
  

____________________ 

:  اإلجراءات اخلاصة، مبساعدة عدة أفرقة عاملة       كانت اللجنة حتظى، باإلضافة إىل     2006يف بداية عام     )7( 
الفريق العامل املعين باحلاالت؛ والفريق العامل املعين بدراسة اخليارات املتعلقة بوضع بروتوكول اختياري للعهد الـدويل                

قانوناً حلماية  اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والفريق العامل املعين بوضع مشروع صك معياري ُملِزم              
مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ والفريق العامل لصياغة مشروع إعالن لألمم املتحدة عـن حقـوق الشـعوب                  

  .األصلية؛ والفريق العامل املعين باحلق يف التنمية؛ والفريق العامل املعين بالتنفيذ الفعَّال إلعالن وبرنامج عمل ديربان
ة الفرعية تضم سبعة أفرقة عاملة تعمل يف إطارها ملناقشة القضايا بتعمـق              كانت اللجن  2006يف بداية    )8( 

الفريق العامل املعين باملراسالت والفريق العامل املعين باألشكال املعاصرة من          : ولتجميع جمموعة عريضة من وجهات النظر     
ت؛ والفريق العامل املعين بـإدارة العدالـة؛        الرق؛ والفريق العامل املعين بالسكان األصليني؛ والفريق العامل املعين باألقليا         

  .والفريق العامل املعين بأساليب عمل الشركات عرب الوطنية وأنشطتها
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  صفحة جملس حقوق اإلنسان يف شبكة الويب وشبكته اخلارجية
ينبغي أن تدخل املنظمات غري احلكومية بانتظام إىل موقع املفوضية يف شبكة الويب وصفحة                

 لالطالع على أحدث التطـورات واملعلومـات        ) هنا اضغط(جملس حقوق اإلنسان يف شبكة الويب       
  .اإلضافية عن املشاركة يف جملس حقوق اإلنسان

لكـل  ) حتميها كلمة مرور  (وباإلضافة إىل صفحة شبكة الويب تتوفر صفحة شبكة خارجية            
وتتضّمن هذه الصفحة مشـاريع القـرارات واملقـررات         . دورة من دورات جملس حقوق اإلنسان     

 غري الرمسية املقدمة من الدول وأصحاب املصلحة اآلخرين والبيانات الشفوية اليت            واملسامهات املكتوبة 
  .يلقيها األعضاء واملراقبون واملنظمات غري احلكومية واملشاركون اآلخرون

وللدخول إىل صفحة الشبكة اخلارجية جمللس حقوق اإلنسان جيب أن متأل املنظمـات غـري                 
وسـوف  . ط يف صفحة جملس حقوق اإلنسان يف شبكة الويـب       احلكومية االستمارة املتاحة على اخل    

  .بيانات إلسم املستعِمل وكلمة املروربتتلقى بعد ذلك رسالة بالربيد اإللكتروين 
  
  


