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  مقدمة
ة حقوق اإلنسان أن تدعو إىل عقد حلقة عمل يف ي إىل مفوض٦/٢٠طلب جملس حقوق اإلنسان يف قراره   - ١

فيما يتعلق بالترتيبات اإلقليمية    " اتاملمارسات السليمة والقيمة املضافة والتحدي    " لتبادل اآلراء بشأن     ٢٠٠٨عام  
ممثلني للترتيبات اإلقليمية ودون اإلقليميـة ذات       "وستكون حلقة العمل مبشاركة     . لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان   

الصلة من خمتلف املناطق، واخلرباء، فضالً عن مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة املهتمة باألمر، واملـراقبني،                 
  ". وطنية حلقوق اإلنسان وممثلي املنظمات غري احلكوميةواملؤسسات ال

إىل عقد حلقة عمل لفترة يوم ، على النحو الواجب، حقوق اإلنسانمفوضية ، دعت ٦/٢٠ للقرار ووفقاً  - ٢
الـدول الـيت    ومت التخطيط حللقة العمل بالتشاور مع       . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ و ٢٤ يوم، يف ونصف  

وُوجهت الدعوة للمشاركة إىل ممثلي آليات . املكسيكوالسنغال وبلجيكا وي أرمينيا قرار وهتقدمي الاشتركت يف 
حقوق اإلنسان اإلقليمية القائمة والناشئة من مجيع مناطق العامل، وكـذلك إىل ممثلـي اجملموعـات اإلقليميـة                  

 جهاز حقوق اإلنسان    ومثل. للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمات اجملتمع املدين البارزة من كل منطقة          
قـوق  األمم املتحدة حل   هليئات معاهدات    منظومة األمم املتحدة رئيس جلنة القضاء على التمييز العنصري، ممثالً         يف  

 للمكلفني من ِقبـل جملـس       اإلنسان، ورئيس الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري وغري الطوعي، ممثالً          
وألقت نائبة املفوضة السامية حلقوق اإلنسان كلمة االفتتاح، . اإلجراءات اخلاصةحقوق اإلنسان، بواليات مبوجب 

واشترك يف رئاسة حلقة العمل البعثتان الدائمتان لكل من         . الحظات ختامية مبرئيس جملس حقوق اإلنسان     وأدىل  
  .واضطلعت مفوضية حقوق اإلنسان بدور املقرر. بلجيكا واملكسيك

كانت املرة األوىل اليت جتتمع فيها اآلليات ني يف حلقة العمل اجيابية، إذ إن هذه جاءت استجابة املشاركو  - ٣
  وعشرون ممثالًيةوشارك مثان. اإلقليمية ودون اإلقليمية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان برعاية جملس حقوق اإلنسان

مات غري احلكومية يف حلقة العمل       واملنظ ، واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    ،لآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية   
ويوجز هذا التقريـر    . اليت حضرها كذلك عدد من البعثات الدائمة املعتمدة لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف             

ويشتمل على سلسلة من االستنتاجات     . املعلومات اليت جرى تبادهلا واملالحظات اليت أُبديت يف أثناء حلقة العمل          
  .األساسية، وذلك هبدف تعزيز التعاون بني آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدوليةالقائمة على نقاط النقاش 

  . جلان حقوق اإلنسان واآلليات املماثلة، مبا يف ذلك اآلليات الناشئة- أوالً
عقب اجللسة االفتتاحية، مشلت اجللسة األوىل من حلقة العمل جلان حقوق اإلنسان واآلليات املماثلة، مبا                 - ٤

بـا وجلنـة البلـدان      ووخاطب احللقة ممثلو كل من مفوض حقوق اإلنسان جمللس أور         . اآلليات الناشئة يف ذلك   
فريقيـة  ألولسوء احلظ، مل تتمكن اللجنة ا   . يب للحقوق األساسية  واألمريكية حلقوق اإلنسان ووكالة االحتاد األور     

وقد أثر . لتعارض يف جدول اجللساتمن حضور حلقة العمل بسبب ا) فريقيةألاللجنة ا(حلقوق اإلنسان والشعوب 
  .فريقية يف مسألة النظر يف عملها يف أثناء حلقة العملألغياب اللجنة ا
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   واليات اللجان اإلقليمية واآلليات املماثلة-  ألف

أنه ميكن أن تكـون هلـا       طابع شبه قضائي رغم     لجان حقوق اإلنسان اإلقليمية واآلليات املماثلة، عامة،        ل  - ٥
وجيب أن ُتحدَّد بوضوح والية كل آلية يف الصك األصلي املنشئ لآللية املعنية، وجيوز أن تركز . ضائيةوظائف غري ق

 ويف العديـد مـن الواليـات   . على كليهما إنفاذ معايري حقوق اإلنسان، أو   على  أو ،الوالية على التوعية واحلماية   
.  مع مرور الزمن، واليات إضـافية      على اآللية   ان  آلية حقوق اإلنس  أنشأت  املنظمة اإلقليمية اليت    أضفت  ،  القضائية

، يف حالة جلنة البلدان األمريكية، كلفت منظمة الدول األمريكية املقرر بعدد من الواليات لتعزيز املزيـد مـن                   مثالً
ني كما أُنشئت وحدة خاصة يف أمانة اللجنة للعمل مع املدافع         . بعض املسائل املواضيعية ذات األمهية احلامسة     لالوعي  

لعمل مـع   ابا مفوض حقوق اإلنسان بوالية      و، كلف جملس وزراء جملس أور     ٢٠٠٨ويف عام   . عن حقوق اإلنسان  
  .املدافعني عن حقوق اإلنسان

إذا كانت الدولة العضو املعنية مسؤولة عما       تبت فيما   وتتلقى جلنة البلدان األمريكية الشكاوى من األفراد و         - ٦
وجيوز عقد اجتماع عمل سري مع األطراف من أجل التوصل إىل تسوية وديـة              . ُيدعى من انتهاك حلقوق اإلنسان    

اللجنة جلسة علنية بشأن الوقائع، وإذا ثبت أن الدولـة          جيوز أن تعقد    ويف حالة فشل هذا املسعى، رمبا       . للشكوى
نة الـدول   وتشجع اللج . توصياهتا للدولة لغرض اجلرب   أصدرت اللجنة   العضو مسؤولة عن انتهاك حلقوق اإلنسان،       

  .األعضاء على التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية على حد سواء

يف حالة  من حيث إنه ميكنها،     وجلنة البلدان األمريكية مرتبطة مبحكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان            - ٧
ومـن  .  مل ُيتخذ قرار بغري ذلـك وى إىل احملكمة، ماـ الشكأن حتيلعدم تنفيذ الدولة العضو لتوصيات اللجنة،   

 حيث ترى اللجنة    حتوطيةأدوات اللجنة اهلامة للغاية سلطتها بشأن إصدار أوامرها للبلدان األعضاء باختاذ تدابري             
وتتمتع حمكمة البلدان األمريكية كذلك هبذه السلطة، وهي احملكمة اإلقليمية الوحيـدة     . أن احلالة عاجلة وخطرية   

 باختاذ هذه التدابري، وحيـث ُتعـرف        حتديداً) االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان   (الناظمة  ة  اليت فوضتها املعاهد  
  .التدابري بأهنا تدابري مؤقتة

عدد من هيئات حقوق اإلنسان، ُتحدَّد الوالية اخلاصة بكل واحدة منها           يوجد  ، حيث   يباألوروويف النظام     - ٨
با يركز على منع وقـوع     وفمفوض حقوق اإلنسان جمللس أور    . نشطة لالزدواجية يف األ   مبوجب مذكرة تفاهم تالفياً   

عايري حقوق اإلنسان وتنفيذها بواسطة الدول األعضاء يف اجمللـس    ملانتهاكات حلقوق اإلنسان، وذلك بتعزيز الوعي       
 أعلى   مع الدول األعضاء على     دائماً وجيري املفوض، بوصفه سلطة رفيعة املستوى، حواراً      .  عضواً ٤٧البالغ عددهم   

ويتوىل املفوض إعداد التقارير، مبا يف      . املستويات، وبإمكانه إسداء النصح للحكومات بشأن التشريعات والسياسات       
بإمكانه إصدار فتاوى إىل الدول     كما أن   . باوذلك التقارير السنوية والتقارير املقدمة إىل اجلمعية الربملانية جمللس أور         

وقوع انتهاكات حلقوق   منعاً ل خرى واهليئات الدولية مثل احملكمة اجلنائية الدولية        ة األ األوروبياألعضاء وإىل اهليئات    
وباإلضافة . الوقائع يف دعاوى األفراد   البت يف   وال يتوىل املفوض    . عايري حقوق اإلنسان  تشجيعاً لالمتثال مب  اإلنسان و 

حقوق اإلنسان  ملكتب مفوض    كذلك   لتقييم تنفيذ الدول األعضاء حلقوق اإلنسان، ميكن      " زيارات االتصاالت "إىل  
وُتنشر تقـارير هـذه     . بعثات خاصة استجابة ألحداث معينة تثري شواغل تتعلق حبقوق اإلنسان         إيفاد  با  وجمللس أور 

وميكن، على حنو استثنائي، إنشاء مكاتب ميدانيـة متثـل          .  موقع املفوضية على شبكة اإلنترنت     يفالبعثات اخلاصة   
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سلطة تقدمي تعليقات   األورويب  مفوض حقوق اإلنسان    كتب  وُيتوقع كذلك أن يكون مل    . املفوضية، كما يف الشيشان   
  .كتابية واملشاركة يف جلسات احملكمة األوروبية

اللجان اإلقليمية واآلليات املماثلة سوى املسائل املتصلة بالدول األعضاء يف املنظمة ال تتناول عامة، بصورة و  - ٩
يب للحقوق األساسية، جيوز للوكالة التعامل مع بلدان هلا عالقة طرف ثالث وحتاد األورويف حالة وكالة اال. اإلقليمية

وبإمكاهنا كذلك النظر يف تنفيذ     . يب، مثل كرواتيا وتركيا ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة       ومع االحتاد األور  
سالفيا ويب، مثل دول يوغ   واالحتاد األور صكوك حقوق اإلنسان يف البلدان اليت لديها اتفاقات لتحقيق االستقرار مع            

، وميكنها أن تصدر الفتاوى ألية هيئة يف        )نظر أدناه ا(وتركز الوكالة على األساليب العلمية جلمع البيانات        . السابقة
  . بشأن التشريعات اليت تقترحها أية دولة عضواألورويباالحتاد 

   اآلليات الناشئة-  باء

اقُترح أن تكون لكل آلية جديدة حلقوق اإلنسان والية واسعة لتعزيـز ومحايـة              يف حالة اآلليات الناشئة،       - ١٠
وقد شدد املشاركون يف حلقة العمل على أمهية اعتماد ميثاق حلقوق اإلنسان جيسد املعايري الدولية               . حقوق اإلنسان 
يف اإلنسان،  تعلق حبقوق   توعالوة على ذلك، ينبغي تصنيف اهليئات القائمة داخل منظمة هلا والية            . حلقوق اإلنسان 

 ُتنـشأ وينبغي أن تكون للّجنة، أو أية هيئة أخرى         . داخل والية جلنة حقوق اإلنسان، وذلك لضمان االتساق       فئات  
خماوف من أن مواثيـق      اإلعراب عن    وجرى. سائر أجهزة املنظمة  مبوجب امليثاق، سلطة تعميم حقوق اإلنسان يف        

 حلمايـة حقـوق      تطورياً عايري الدولية، وأنه ينبغي صياغتها حبيث تتيح هنجاً       بعض اآلليات الناشئة قد ال تستويف امل      
دائرة ممثل  أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا و      ممثل  وأشار  . قدرهتا وسوابقها الفقهية  منو  اإلنسان داخل املنظمة مع     

وأُشري إىل . يد من التعزيز مستقبالًمها مبزا أهنما يتوقعان أن حتظى آليت  كالمها إىل حقوق اإلنسان جبامعة الدول العربية      
  .حقاًال أن الشفافية يف عملية التأسيس أمر حيوي بالنسبة إىل مصداقية آلية حقوق اإلنسان

   االستقالل-  جيم

شدد املتكلمون على أمهية ضمان أن يكون املفوضون مستقلني عن حكوماهتم وعن اهليئـات األخـرى يف          - ١١
 سلوب اختيار املفوضألو. ديد من الضمانات اليت ميكن أن تساعد يف بلوغ هذا اهلدفوهنالك الع. املنظمة اإلقليمية

وتنتخب اجلمعية الربملانية جمللـس     .  أمهية حامسة ألنه حيدد عدد الفترات اليت ميكن أن يتوالها املفوضون           )املفوضني(
 اجلمعية العامة ملنظمة الدول تنتخبو.  مفوض حقوق اإلنسان للمجلس لفترة ست سنوات غري قابلة للتجديدأوروبا

األمريكية املفوضني السبعة يف جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان لفترة أربع سنوات، وجتوز إعادة انتخاهبم مرة                
 على املأل لغرض إتاحة الفرصة للمجتمع املدين للتعليـق علـى مـدى              وُتعلن أمساء املرشحني مسبقاً   . واحدة فقط 

نذ إنشاء جلنة البلدان األمريكية، ختلى بعض املفوضني عن املنصب بعد تعيينهم يف مناصـب               وم. مالءمتهم للمنصب 
وباملثل، يتصرف أعضاء جملـس إدارة وكالـة االحتـاد          .  للمفوضية وقد عزز هذا الطابع املستقل    . عامة يف بلداهنم  

  . للحقوق األساسية مستقلني عن بلداهنماألورويب

ولوحظ أنه حيث حتـصل     . بالنسبة إىل االستقاللية  ان اإلقليمية ذا أمهية حامسة      توفري موارد كافية للج   لإن    - ١٢
يسفر عـن  تركيز اللجنة بأن حيجب ذلك بؤرة اآلليات على جزء كبري من أمواهلا من التربعات اليت تقدمها الدول،    
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الكافية، أن تكون اللجان وعالوة على ذلك، ال ميكن، بدون املوارد . التصدي للشواغل اخلاصة بالدولة املعنية    نزوع  
  .، وذلك بسبب عدم كفاية املوظفني واملرافقاملقصود هلا أصالًفعالة بنفس القدر 

 والطريقة اليت ُتنفذ هبا سلطات آليات حقوق اإلنسان هي كذلك وسيلة لتعزيز استقالهلا املؤسسي عـن                  - ١٣
رة الدول األعضاء بناء على طلبها أو مببـادرة          زيا أوروبامثال، ميكن ملفوض حقوق اإلنسان جمللس       . الدول األعضاء 

 ومن مصادر األورويب للحقوق األساسية معلومات من الدول األعضاء يف االحتاد األورويبوتطلب وكالة االحتاد . منه
وملا كانت تقارير الوكالة . ثانوية، ولكنها جتري حبثها اخلاص من أجل احلصول على معلومات مستقلة بقدر اإلمكان

  .، فإهنا ال ختضع لالستعراض والتعليق من جانب الدول األعضاءاألورويبنة على الصعيد مقار

 جملـس    ممثل يف  أوروبافمجلس  .  أمام التعاون والتنسيق فيما بني اهليئات      عائقاًية  كون االستقالل ال ت وجيب أ   - ١٤
بعث مفوض حقوق اإلنـسان جمللـس       وي.  للحقوق األساسية لتيسري املزيد من التعاون      األورويب وكالة االحتاد    إدارة
 أن يكون للدول األعضاء حق  تقاريره إىل الدول األعضاء ذات الصلة قبل نشرها، ولكن هذا ال يقتضي ضمناًأوروبا

وُتقدَّم تقارير جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان إىل الـدول          . اإلشراف على االستنتاجات والتوصيات النهائية    
يها، ويناقش كل من اجمللس الدائم واجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية املسائل ذات الصلة مع األعضاء للتعليق عل

وميكن للدول األعضاء املشاركة يف اجللسات العلنية بشأن الدعاوى واملسائل املواضيعية، وكذلك الرد على              . اللجنة
  .االهتامات املوجهة إليها

   مجع البيانات-  دال

كي تقدم إىل املؤسسات والدول األعضاء ل ٢٠٠٧ للحقوق األساسية يف عام األورويبة االحتاد أُنشئت وكال  - ١٥
وترصد الوكالة تنفيذ تشريعات الدول األعـضاء       . املشورة واخلربة الفنية يف تنفيذ معايري حقوق اإلنسان يف كل بلد          

. األورويبتصلة حبقوق اإلنسان وفقا لنظام االحتاد ملعرفة ما إذا كانت التشريعات الوطنية تؤيد التزامات البلد املعين امل
ضد أصحاب حقوق    متييز   وتتبع الوكالة أساليب علمية جلمع البيانات متكنها من تطوير عينات ممثِّلة وتقييم جماالت            

  .األورويب والربملان األورويبة واجمللس األوروبيوتأيت طلبات مجع بيانات حمددة من املفوضية . ذوي خصائص معينة

 أمهية االحتفاظ بصورة شاملة حلالة حقوق اإلنسان أوروباوقد أكدت جتربة مفوض حقوق اإلنسان مبجلس   - ١٦
تقييما لتنفيـذ مجيـع الـدول       ى مكتب املفوض    فعند إنشاء هذا املنصب، أجر    . يف كل واحدة من الدول األعضاء     
عض بعثات املتابعة للحـصول علـى       ومنذ ذلك احلني، ظلت املفوضية ترسل ب      . األعضاء لصكوك حقوق اإلنسان   

وُتحدَّد املسائل ذات األولوية يف كل دولة عضو استنادا إىل هـذه التقييمـات، وُتـدرج يف                 . معلومات مستكملة 
  .املذكرات املرسلة إىل الدولة الطرف لغرض تقدمي املشورة هلا بشأن التزاماهتا املتصلة حبقوق اإلنسان

  ة حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية العالقة مع املؤسسات الوطني-  هاء

أشار املتكلمون، طيلة فترة حلقة العمل، إىل عالقة الدعم املتبادل بني اللجـان اإلقليميـة مـن جانـب                     - ١٧
 أن تـدعم    آلليات اإلقليمية لميكن  و. واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية من جانب آخر         

، األقطـار طوير قدراهتا املؤسسية، يف حني أن األخرية لديها املعرفة باحلاالت احملددة داخل             املؤسسات الوطنية يف ت   
وعمل املؤسسات الوطنية بفعاليـة  .  شكاوى األفراد يف حلوميكنها العمل بكفاءة أكرب من كفاءة اآلليات اإلقليمية      
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لوطين، وضمان أال يزيد عدد الشكاوى       لضمان النظر يف الشكاوى على حنو مناسب على الصعيد ا          بالغ األمهية أمر  
  .اليت تصل إىل احملافل اإلقليمية والدولية مبعدل غري مستدام

ويف حالة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، لوحظ أن األمم املتحدة واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف                  - ١٨
 بـني   خلق إزدواجية يف االختـصاصات    وبدالً من   . املنطقة تقود دعما دوليا إلنشاء آلية إقليمية حلقوق اإلنسان        

اهليئات الوطنية عملية تبادل أفضل املمارسات وتدعم تطوير اآلليـات          تيسر  املؤسسات الوطنية واآللية اإلقليمية،     
ولوحظ أن عددا من البلدان، يف رابطة أمم جنوب .  عن دور املؤسسات الوطنية متميزاًاإلقليمية اليت ستؤدي دوراً

  هـذه األخـرية   أن حمليط اهلادئ، ليست لديها حىت اآلن مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، و       سيا ومنطقة ا  آشرق  
واآلليات اإلقليمية ذات أمهية خاصة يف حالة غياب مؤسـسات          . وق اإلنسان ـمحاية حق جزء أساسي من إطار     

مريكيـة حلقـوق    وقد كان عدد كبري من احلاالت الواردة إىل جلنة البلـدان األ           . ة حلقوق اإلنسان  ـوطنية فعال 
اإلنسان، يف أثناء السبعينات والثمانينات من القرن املاضي، ختص بلدانا مل تكن توفر آلية تظلـم حمليـة بـشأن            

  .انتهاكات حقوق اإلنسان

 بتعاون وثيق مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، بعـدة  أوروباويعمل مفوض حقوق اإلنسان جمللس        - ١٩
املعلومات بشأن معايري حقوق اإلنسان اليت يـصدرها جملـس      بني األنداد لتشارك    مشروع فيما   وسائل من بينها    

. نبغي أن تطبقهـا   ي واألمم املتحدة، وذلك لضمان أن تستكمل املؤسسات الوطنية بياناهتا عن املعايري اليت              أوروبا
 قدراهتا املؤسـسية،     للحقوق األساسية مع احلكومات يف بعض احلاالت لدعم بناء         األورويبوتعمل وكالة االحتاد    

ويف حني أن الوكالة حتصل على بيانـات حقـوق        . عايري حقوق اإلنسان  ملومع اجملتمع املدين لتعزيز زيادة الوعي       
. لوكالةل يةنشطة البحثاألاإلنسان من املنظمات غري احلكومية، فإهنا تعمل بتعاون أكرب مع اجملتمع املدين يف تصميم 

الشراكة تكتسي  و.  للشفافية وُتنشر هذه التقارير تعزيزاً   . تقارير الوطنية للوكالة  إعداد ال كذلك  ويتوىل مقاولون   
 إذ يتزايد تقدمي تنظيمات اجملتمع املدين اإلقليميـة         ،واحملكمة أمهية بالغة  بني اجملتمع املدين وجلنة البلدان األمريكية       

 يؤديه يف عملية    اً حيوي اًمجتمع املدين دور  للأن  عالوة على   هذا،  . إىل جلنة البلدان األمريكية   والوطنية للشكاوى   
  .اختيار املفوضني والقضاة

غري احلكومية اليت ترغب يف التعامـل مـع اآلليـات           أما مسألة ما إذا كان مطلوباً أن حتصل املنظمات            - ٢٠
مفـوض حقـوق   فيجري تناوهلا بشكل خيتلف من إقليم إىل آخر، إذ إن          ،مركز استشاري نظامي  على  اإلقليمية  

ويف .  ال حيدد معايري مركز استشاري وتتعامل املنظمات غري احلكومية مع املفوض حبريـة             أوروبانسان جمللس   اإل
وقد . فريقيةألفريقي حلقوق اإلنسان، أنشأت املنظمات غري احلكومية منتدى جيتمع قبل جلسات اللجنة ا ألالنظام ا 

فريقية حلقوق اإلنسان مركز    أل، املؤسسات ا  ١٩٩٨الصادر يف   ) ٢٤(٣١فريقية، مبوجب قرارها    ألمنحت اللجنة ا  
فريقية لتعزيز ومحايـة    ألويتيح هذا املركز للمؤسسات منفردة العمل على حنو أوثق مع اللجنة ا           . اصاخلراقب  امل

فريقية كل سنتني تقارير عن     ألويشترط القرار كذلك على كل مؤسسة وطنية أن تقدم إىل اللجنة ا           . حقوق اإلنسان 
ال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان اليت يكفلها امليثاق، على الرغم من أنه مل تتمكن حىت اآلن سوى أربع أنشطتها يف جم

بـني احلكومـات    حتتل مكاناً وسطاً، إىل حد ما،       ولوحظ أن املؤسسات الوطنية،     . مؤسسات من تقدمي تقاريرها   
  .فريقيةأل اأجل تنفيذ مقررات اللجنةواجملتمع املدين، ومن مث ميكن أن تكون مبثابة جسر لتعزيز التعاون من 
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   حجم احلاالت واستعمال الشكاوى فيما بني الدول-  واو

والتعامل مع احلاالت   . الطابع العام ميكن للّجان اإلقليمية أن تتلقى دعاوى األفراد احملددة والشكاوى ذات             - ٢١
ة تنفيذ الدول لصكوك حقـوق اإلنـسان،     يزيد حجم عمل املفوضية بدون أن حيسن فعالي       الطابع  املتكررة املتشاهبة   

وكذلك ُتعترب سلطة تقدمي املشورة القانونية للـدول        .  بإصدار أحكام منوذجية   ا يتعامل معه  األورويبوأصبح النظام   
األعضاء بشأن التشريعات والسياسات يف غاية األمهية للتصدي للمسائل اليت تثري املخاوف ومنعها من أن تسفر عن                 

ولوحظ كذلك، أن اآلليات اإلقليمية اليت تؤدي دورا استشاريا وقائيا ميكنها االستفادة            . اإلنسانانتهاكات حلقوق   
من خربهتا يف النظر يف الشكاوى، املتصلة حبقوق اإلنسان واملقدمة ضد دول أعضاء، يف تنبيه الدول األخرى األعضاء 

ن أجل منع وقوع انتهاكات حلقـوق اإلنـسان يف          اخلطوات املناسبة م  وإسداء املشورة إليها بشأن     إىل هذه املسألة    
  .ظروف مشاهبة

. وبإمكان جلنة البلدان األمريكية تلقي الشكاوى فيما بني الدول، ولكنها مل تتلق حىت اآلن سوى اثنـتني                  - ٢٢
أما ). كوستاريكا(، وهي شكوى تقدمت هبا دولة عضو ضد نفسها          مقبولية إحدى الشكويني  وأعلنت اللجنة عدم    

، وأعلنت اللجنة عدم مقبوليتها هي األخـرى        ٢٠٠٧، نيكاراغوا ضد كوستاريكا، فقد كان إيداعها يف عام          الثانية
وقد حصلت اللجنة على متويل إضايف ميكنها من تقليص فترات االنتظار           . بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف احمللية     

  .بلشكاوى األفراد من مخس أو ست سنوات إىل سنتني يف املستقبل القري

 لدى اآلليات اإلقليمية، وهو ما يؤكد احلاجة إىل مؤسسات وطنيـة            القضايا  عامة، يتزايد حجم    وبصورة    - ٢٣
وميكن اختاذ تدابري حملية    . فعالة حلقوق اإلنسان لضمان الفصل يف أكرب عدد ممكن من احلاالت على الصعيد الوطين             

 اللجـان واحملـاكم   كلقوانني تنص على أن إدماج قرارات    ، سن   أخرى لتعزيز الكفاءة داخل اآللية اإلقليمية، مثالً      
  .اإلقليمية  يف السوابق الوطنية من شأنه تيسري عملية إصالح القانون والتعامل مع املسائل على أساس وقائي

 بشأن مسائل تتعلـق مبراعـاة        متنامياً ولوحظ أن الشكاوى املقدمة إىل جلنة البلدان األمريكية تعكس قلقاً           - ٢٤
  .األصول القانونية، وهذه إحدى خصائص نشر الدميقراطية وسط الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية

   امتثال الدول األعضاء ملقررات اللجنة وعاملية معايري حقوق اإلنسان-  زاي

. جاح آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية    يف أثناء حلقة العمل، لوحظ أن امتثال الدول األعضاء أمر أساسي لن             - ٢٥
هذه العقبـة،   وبغية التغلّب على     على درجة اإلرادة السياسية لدى الدول األعضاء،          كبرياً ويعتمد االمتثال اعتماداً  

لدول األعضاء آليات حملية، مثل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، تتمتع بـسلطات دسـتورية              اينبغي أن تكون    
  .الدول القرارات الصادرة عن هيئات حقوق اإلنسان اإلقليميةتؤيد  وتشريعية لضمان أن

وعندما يقوم ممثلو املفوض    .  بتفاعل إجيايب مع الدول األعضاء     أوروباويتمتع مفوض حقوق اإلنسان جمللس        - ٢٦
اً ما تقـوم    كثريوذُكر أن الدول األعضاء     . بزيارات إىل البلدان يستقبلهم الرئيس أو رئيس الوزراء يف الدولة العضو          

ضع خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق اإلنـسان اسـتجابة هلـذه             بوملتابعة توصيات املفوض، أو     بإنشاء جلان   
ن ، إذ تبيّ  تنفيذ التوصيات مع الدول األعضاء    آلليات اإلقليمية   أن تتابع ا  غري أنه لوحظ كذلك أنه ينبغي       . التوصيات

وتضمن مفوضية حقوق اإلنسان، بترمجة     . ولكنها مل تنفذها   أعضاء وضعت خطط عمل      يف بعض احلاالت أن دوالً    
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تقاريرها إىل اللغات احمللية مىت أمكن ذلك، إمكانية حصول مجيع اجلهات الفاعلة على تلك التقارير، ومن مث تيسر                  
  .على حنو أفضل امتثال الدول األعضاء

تيجـة  نإذ إن الدول األعضاء قامـت،       . .من ترك تأثري هام يف املنطقة     جلنة البلدان األمريكية    قد متكنت   و  - ٢٧
عادة فتح اإلجراءات احمللية لتلقي الشكاوى، كما إأو لتوصيات اللجنة واستنتاجاهتا، بتعديل تشريعاهتا احمللية وبإنشاء 

وشرعت احملاكم الوطنية يف إدراج قرارات اللجنة واحملكمة يف حتليلها القانوين، كما شرعت يف . عدلت دساتريهاأهنا 
التعويض املـايل عـن     : ولقرارات حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أربعة مكونات هي        . بيق هذه النتائج  تط

األضرار املادية واملعنوية على حد سواء، وضمان عدم تكرار االنتهاك، ودفع تكاليف ونفقـات الـدعوى علـى                  
 ،تذكاري ونشر احلكم يف الـصحف الوطنيـة       الصعيدين احمللي والدويل، وجرب الضرر غري املايل، مثل إقامة نصب           

ومن بني ما ذُكر، يبدو أن الدول األعضاء أكثر استعدادا لتقدمي التعويض املايل املوصى به               . واالعتذار، وما إىل ذلك   
أما اإلصالحات التشريعية والثقافيـة، حـسبما       . وأشكال اجلرب األخرى مثل إقامة نصب تذكاري ختليدا حلادثة ما         

ويبدو أن الدول األعضاء تواجـه صـعوبات   .  على الصعيد الوطينفهي أصعب حتقيقاًجنة أو احملكمة،  الل به توصي
  .خاصة فيما يتعلق بالتحقيق مع املتهمني بانتهاك حقوق اإلنسان ومقاضاهتم

عندما ال متتثـل الدولـة      أصبحت جلنة البلدان األمريكية     ،  ٢٠٠١قاعدة إجرائية يف عام     ونشر  وبعد سن     - ٢٨
.  بأال تفعل ذلكإىل حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، ما مل تتخذ اللجنة قراراًحتيل القضية  اتوصياهتلف الطر

وحيضر جلسات احملكمة ممثلو كل من صاحب       . إلجراءات احملكمة يتم تناول القضية وفقاً      النقطة،   تلك من   وانطالقاً
  .الشكوى والدولة الطرف واللجنة

اقشات هنج اجلزرة والعصا لتشجيع امتثال الدول األعضاء لقرارات آليات حقـوق اإلنـسان              وتناولت املن   - ٢٩
املنظمة اإلقليمية قد يكون أجنع الوسائل لضمان امتثال الدولـة  يف عضوية الويف حني أنه لوحظ أن فقدان       . اإلقليمية

 ثقافة حقوق اإلنـسان يف الدولـة   تطويرلتشجيع العضو للقرارات ذات الصلة، فإنه أبعد من أن يكون أجنع وسيلة      
كما أن من شأن حتقيق آلية حقوق اإلنسان اإلقليمية ملستوى أداء رفيع أن يشجع الدول األعـضاء علـى    . الطرف

 عن طريق إصدار تقارير وقـرارات       وميكن حتقيق ذلك جزئياً   . امتثال توصياهتا وقراراهتا بإثبات قيمتها لتلك الدول      
.  يف األداء  اًغري أن لالستقاللية والتمويل أثر    . ناءة بشأن تنفيذ صكوك حقوق اإلنسان     تسدي مشورة ب  هامة  مفيدة و 

، وإال فلن يكون مبقدورها تنفيذ والياهتا املتصلة         وافياً وجيب أن تكون الدول مستعدة لدعم اآلليات اإلقليمية دعماً        
  .بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

بني معايري حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية بوصفها          وجرى إبراز احلاجة إىل حتقيق التناغم       - ٣٠
قلق من أن اهليئات دون اإلقليمية اليت قـد         مت اإلعراب عن    ففي منطقة آسيا واحمليط اهلادئ      . مسألة مؤسسية رئيسية  

أن كمـا   . مية أو الدولية   ميكنها العمل على أساس معايري حلقوق اإلنسان تكون أدىن من املعايري اإلقلي            تنشأ مستقبالً 
 معايري حقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها تلك املنصوص         ذكر حتديداً بأنه خترج عن وثيقة     ميثاق جامعة الدول العربية     

وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد لوحظ أن اعتماد         . عليها يف معاهدات صدقت عليها الدول األعضاء يف اجلامعة        
ميكن تعزيزها عن طريق عمل اللجنـة       الواردة فيه    يف املنطقة العربية وأن املعايري       حوظاً مل مثل تطوراً اجلامعة  ميثاق  

ولوحظ، على وجه اخلصوص، أنه     . الداخليها  نطاقالعربية حلقوق اإلنسان اليت ستكون هلا قدرة واسعة على حتديد           
والشعوب ألول مـرة، وأن     فريقي حلقوق اإلنسان    ألصدرت تعليقات على نقاط ضعف مشاهبة عند صدور امليثاق ا         
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نت باضطراد محاية حقوق اإلنسان عن طريق قراراهتا، مبا يف ذلك العديد من االبتكـارات يف                فريقية حسّ ألاللجنة ا 
  .العالقة بني اللجنة وأصحاب احلقوق

ملعايري ، أن جتمع بني االختصاص الوطين واإلقليمي وا        أم حماكمَ  اًاآلليات اإلقليمية، سواء كانت جلان    بوسع  و  - ٣١
وأنه خفض درجة محاية حقوق اإلنسان،     لزاماً أن يؤدي هذا إىل      وليس  . الدولية لتلبية االحتياجات اخلاصة ألقاليمها    

  .من احلماية املوفرة على الصعيد الدويلأن يستفيد أيضاً بإمكانه 

   حماكم حقوق اإلنسان- ثانياً
ـ ألمريكية واحملكمـة  لعمليات حمكمة البلدان اعاماً   قدم املشاركون عرضاً    - ٣٢   . ة حلقـوق اإلنـسان  األوروبي

فريقية وال حمكمة البلدان األمريكية من حضور حلقة العمل، وذلك بسبب جدول اجللـسات            ألومل تتمكن احملكمة ا   
ومرة أخرى، حّد غياب هاتني اهليئتني من إمكانية النظر يف التجارب اخلاصة بكل منهما              . اخلاص بكل منهما  احلافل  

  .املناقشاتيف أثناء 

   الواليات-  ألف

 من الدول األعضاء يف ٤٧ة حلقوق اإلنسان االختصاص للنظر يف الشكاوى املقدمة ضد         األوروبيلمحكمة  ل  - ٣٣
بـّين  وت. وميكنها تلقي شكاوى من األفراد، ومن الدول األعضاء يف شكل شكاوى ما بني الـدول              . أوروباجملس  

  .ملزمةحتفظية تكون احملكمة تدابري 

 تتناولو. وميكن حملكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان تقدمي املشورة وإصدار أحكام يف شكاوى األفراد              - ٣٤
أحكامها جرب الضرر يف شكاوى األفراد ومبادئ توجيهية للدولة العضو املعنية إلجراء إصالحات مؤسسية وقانونية               

 للدول األعـضاء يف منظمـة الـدول          تعليمياً مورداً احملكمة   متثلوهبذه الطريقة،   . لضمان عدم تكرار االنتهاكات   
  .األمريكية وتعاجل األسباب اجلذرية النتهاكات حقوق اإلنسان

األفراد، شأهنم يف ذلك شأن اللجان، أن يستنفدوا سبل االنتصاف احملليـة قبـل   جيب على   عامة،  بصورة  و  - ٣٥
 لتقدمي الدعاوى إىل حمكمة العدل التابعـة        س شرطاً غري أنه لوحظ أن هذا لي     . حمكمة إقليمية أي  تقدمي دعاواهم إىل    

  . فريقياأفريقيا أو حمكمة شرق أللجماعة االقتصادية لدول غرب 

   االستقالل-  باء

وهم يـشغلون   . وال يعمل قضاة حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان يف احملكمة متفرغني بدوام كامل              - ٣٦
 لعقد جلسات االستماع، ويتم ذلك على حنو متزايد يف بلدان خمتلفة         سنوياًوظائف يف بلداهنم وجيتمعون أربع مرات       
وموظفو األمانة هم املوظفون الدائمون الوحيـدون يف حمكمـة البلـدان            . يف املنطقة تلبية لدعوات الدول األعضاء     

  .األمريكية حلقوق اإلنسان

قضاة دائمني،  )  قاضياً ٤٧عددهم اآلن   (ة حلقوق اإلنسان    األوروبي، أصبح قضاة احملكمة     ١٩٩٨ومنذ عام     - ٣٧
  .والغرض من هذا الترتيب هو تعزيز استقاللية احملكمة. حبيث ال ُينتخب أكثر من قاض واحد من كل دولة عضو
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   العالقة مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واملنظمات غري احلكومية-  جيم

ة حلقـوق اإلنـسان     األوروبيضة أمام احملكمة    ميكن للمنظمات غري احلكومية التدخل يف الدعاوى املعرو         - ٣٨
ويف حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان، جيوز       . ، وذلك بعد االستئذان من رئيس احملكمة       ثالثاً بوصفها طرفاً 

  .متثيل ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان) أو يف كثري من األحيان(للمنظمات غري احلكومية بصورة عامة 

ة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت ترأسها األوروبي، وضعت اجملموعة ٢٠٠٨رب سبتم/ومنذ أيلول  - ٣٩
 يعترب اليتة األوروبي احملكمة على لتحديد الدعاوى املعروضة حاليا اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان، إجراء داخلياً    

  . ثالثاًاحملكمة للتدخل بوصفها طرفاًويف هذه احلاالت تطلب اللجنة اآليرلندية اإلذن من . مناسباًفيها التدخل 

حجم احلاالت واستخدام الشكاوى فيما بني الدول والعقبات          - دال
  ةاليت تعترض سبيل الوصول إىل احملكم

، وهو ما يـشكل      قضية ١٠٠ ٠٠٠ة حلقوق اإلنسان حنو     األوروبي احلايل لدى احملكمة     لقضايايبلغ حجم ا    - ٤٠
بأربع فقط من الدول األعضاء البـالغ       كل القضايا تتصل     يف املائة من     ٥٥حظ أن   ولو.  لكفاءة احملكمة   كبرياً حتدياً
ورغم أنه جيوز أن تتلقى احملكمـة       .  روسيا وتركيا وأوكرانيا ورومانيا    ذه الدول األربع هي   ، وه  عضواً ٤٧ اعدده

دول األعضاء بوجـود  ويتزايد وعي األفراد الذين يعيشون يف ال. شكاوى بني الدول إال أن ذلك نادر احلدوث جداً      
 يف املائة من الشكاوى املقدمة مرحلة االستماع        ٩٠ولن يبلغ حنو    . يتوقعون أن تنظر احملكمة يف دعاواهم     واحملكمة،  

 املعروضـة  القـضايا ة يف كيفية التعامل مع حجم األوروبيوتنظر احملكمة . أمام احملكمة، وذلك بسبب عدم املقبولية     
النموذجية حمدودة إىل درجـة أهنـا   القضايا  غري أنه لوحظ أن فائدة      . النموذجيةيا  استخدام القضا أمامها عن طريق    

  .تشمل املسائل املتعددة الناشئة عن ظروف القضية

النموذجية اعُتربت مفيدة من أجل التصدي      الدول، والقضايا   أن التسهيالت مثل الشكاوى فيما بني       رغم  و  - ٤١
 تستبعد األفراد ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من  هذه التدابري ينبغي أالّفإنلالنتهاكات املنتظمة حلقوق اإلنسان، 

كما ينبغي محاية حق الضحايا األفراد . جرب الضرر، مبا يف ذلك اإلقرار مبا عانوا من انتهاكات والتعويض املايل وغريه
  .يف املشاركة يف إجراءات احملاكم

 ٣٥ة مها اإلنكليزية والفرنسية، فإهنا تتلقى املراسالت بنحو         وروبياألأن اللغتني الرمسيتني يف احملكمة      مع  و  - ٤٢
. وإذا كانت احلالة تتعلق بأمر عاجل، فإن احملكمة تنظر فيها بصرف النظر عن اللغة اليت قُدمت هبا الشكوى                 . لغة

 كل الدول تتـرجم      بترمجة قرارات احملكمة إىل لغاهتا الوطنية، فليس       وملا كانت الدول األعضاء غري ملَزمة قانوناً      
 للسلطة القضائية والدوائر القانونية يف بعض قد ال تكون معروفة جيداًاحملكمة القرارات، ونتيجة لذلك فإن سوابق 

  .الدول األعضاء

يف حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان حيث       شاغالً  انعدام املساعدة املالية ألصحاب الشكاوى      ميثل  و  - ٤٣
ة حلقوق األوروبيواملساعدة القانونية متاحة يف احملكمة . انية إنشاء صندوق للمساعدة القانونيةيدور نقاش بشأن إمك

وتواجه حمكمة البلدان األمريكية حتديات يف استقطاب العدد الكـايف مـن        . اإلنسان ولكن ليس منذ بداية الدعوى     
  .املوظفني ذوي املستوى املهين الرفيع
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أن إنشاء جلان أو أملح إىل  لغوي وثقايف ملحوظ بني أماكن جغرافية بعينها، ويف املناطق حيث يوجد تفاوت  - ٤٤
فريقيا، كما أن الدول قد تكون      أجتمعات إقليمية متعددة يف     وذلك أن مثة    . حماكم دون إقليمية قد يكون أكثر فعالية      

 للدولة على الـصعيد  ائيةالقضتساق معايري حقوق اإلنسان والسوابق الوهكذا، فإن . واحدجتمع  يف أكثر من     طرفاً
دون اإلقليمي قيمة خاصة من أجل ترشيد العمليات ومنع أصحاب الشكاوى من اللجوء إىل املفاضلة بني احملاكم،                 

  . سواء كانوا أفرادا أم حكومات

   امتثال الدول األعضاء لقرارات احملاكم-  اءه

. اًممتـاز امتثـاالً   ة حلقوق اإلنسان    األوروبية  حكام احملكم أل متتثل   أوروباذُكر أن الدول األعضاء يف جملس         - ٤٥
 أن درجة االمتثال قد تكون عالية رغمغري أنه   . وحتتفظ جلنة الوزراء مبلف الدعوى مفتوحا حىت تنفيذ حكم احملكمة         

  .يف دعاوى األفراد، فإن ذلك ال ُيترَجم إىل إصالحات مؤسسية وقانونية تضمن عدم تكرار احلاالت املماثلة

ة حلماية حقـوق  األوروبي على موافقة الدولة على التصديق على االتفاقية   أوروباد العضوية يف جملس     وتعتم  - ٤٦
واالتفاقية كذلك مدجمة يف التشريع احمللي جلميع       "). ة حلقوق اإلنسان  األوروبياالتفاقية  (" األساسية   هاإلنسان وحريات 

وينبغي أن يـضمن ذلـك، يف املـدى    . احملاكم احمللية الدول األعضاء، ونتيجة لذلك فهي واجبة اإلنفاذ مباشرة يف          
  الطويل، أن احلقوق واحلريات اليت تكفلها االتفاقية جتد محاية متزايدة على الصعيد الوطين مـع تنـاقص احلاجـة                   

أمر غري أن تدريب القضاة احملليني على السوابق الفقهية للمحكمة وتطبيق االتفاقية            . إىل اللجوء إىل احملكمة اإلقليمية    
  .ال بد منه

، إذ يتطلب بعض الدول وقد لوحظ أن االمتثال ألحكام حمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان أقل اتساقاً  - ٤٧
فقهها القانوين،  حملكمة يف   اويف بعض البلدان أدجمت السلطة القضائية سوابق        . تشجيعا إضافيا لتنفيذ أحكام احملكمة    

  .وار املستمر مطلوب لردم هذه الفجوةواحل. بينما يقاوم ذلك البعض اآلخر

عالقة اآلليات اإلقليمية حلقوق اإلنـسان مـع          - ثالثاً
   حقوق اإلنسان يف األمم املتحدةجهاز

 ما تشري اآلليات اإلقليمية إىل معايري حقوق اإلنسان الدولية يف حتليلها العام حلالة حقوق اإلنسان يف                 كثرياً  - ٤٨
ويف نظام البلدان األمريكية، تشجع اللجنة الدول األعضاء على التـصديق علـى             . فيهااملنطقة اإلقليمية اليت توجد     

  .املعاهدات اإلقليمية حلقوق اإلنسان ومعاهدات األمم املتحدة على حد سواء

 يف عملية االستعراض الدوري الشامل اليت ينظمهـا         أوروباوُتستخدم تقارير مفوض حقوق اإلنسان جمللس         - ٤٩
سان، ويعتزم املفوض املساعدة يف تنفيذ التوصيات اليت أصدرها الفريق العامل املعين باالسـتعراض              جملس حقوق اإلن  

، وذلك من خالل متابعة التعهدات اليت قطعتها تلك الدول على أوروباالدوري الشامل إىل الدول األعضاء يف جملس 
ى، قرارات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان      ويراعي املفوض، عند إعداد الفتاو    . نفسها يف أثناء عملية االستعراض    

وقد . باألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة             
 للحقوق األساسية شبكة من ضباط االتصال، جتتمع عدة مرات يف السنة، لتيسر إقامة األورويبأنشأت وكالة االحتاد 
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 والوكاالت األخرى التابعة األورويب والربملان أوروبامل مع هيئات األمم املتحدة ومنظمة األمن والتعاون يف عالقة ع
  . ومجيع الدول األعضاءاألورويبلالحتاد 

 حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة، من احملتمل الرجوع إىل تقارير ونتائج هيئات حقـوق    جهازومن منظور     - ٥٠
تدرس هيئات معاهدات حقوق اإلنسان تقارير الدول األعضاء، أو عند إحالة قـضايا إىل              ندما  اإلنسان اإلقليمية ع  

وسوف تنظر اجلهات املكلفة باختصاصات     .  التابعة جمللس حقوق اإلنسان    ٣٨ لاإلجراءات اخلاصة ا  أحد  اختصاص  
وميكـن  . ية حلقوق اإلنساناإلجراءات اخلاصة فيما إذا كانت الدولة العضو قد خضعت للدراسة من قبل هيئة إقليم  

هيئات معاهـدات   استنتاجات  ووثائق أخرى اخلاصة بآليات حقوق اإلنسان اإلقليمية أن تعزز          لإلشارة إىل سوابق    
 على جمموعة التزاماهتا والتشديدحقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة، وذلك بوضع الدولة العضو يف سياقها اإلقليمي 

  .ن يف داخل منطقتهااملتممة املتصلة حبقوق اإلنسا

 حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية، مبا جهازوقد اُتخذت خطوات أولية لتعزيز التعاون بني   - ٥١
يف ذلك البعثة املشتركة بني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعين باستقالل القـضاة                 

وهنالك تعاون، يف نظام جلنة     . ٢٠٠٧أكتوبر  /ن األمريكية حلقوق اإلنسان يف تشرين األول      واحملامني إىل جلنة البلدا   
البلدان األمريكية، بني املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني التابع جمللـس       

ي، وكذلك بني املقرر اخلاص املعين بتعزيز فريقأحقوق اإلنسان والفريق العامل املعين باألشخاص املنحدرين من أصل 
وقد مشل التعاون بني    . فريقي وجلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان     ألومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واالحتاد ا       

 ، يف قوق اإلنسان لألشخاص املشردين داخليـاً     حلفريقية  ألاإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان واللجنة ا       
وإىل جانب التنسيق . األورويبحني ظل هنالك تعاون بشأن نطاق عريض من املسائل بني اإلجراءات اخلاصة والنظام 

بشأن املسائل املواضيعية ودراسة السوابق الفقهية من النظم اإلقليمية والدولية، ميكن أن يتخذ التعاون أشكاال عملية                
حملاكم واللجان اإلقليمية الشكاوى غري مقبولة ألسباب تقنيـة، جتـوز           ويف احلاالت اليت تعترب فيها ا     . على حنو أكرب  
اإلجراءات اخلاصة، وذلك ألن اإلجراءات اخلاصة ليست هيئات قضائية         مبوجب  جهة مكلفة باختصاص    إحالتها إىل   

  .وميكن أن تكون أكثر مرونة بشأن طبيعة الشكاوى اليت تتابعها مع الدول األعضاء

لى التعاون بني املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان اإلقليميـة            عإبراز  كذلك  مت  و  - ٥٢
 فيما خيص تنقـيح  -  وأُشري كذلك، على وجه اخلصوص، إىل املساعدة اليت قدمتها املفوضية       . دعما لآلليات الناشئة  

زمة للدول األعضاء يف جامعة الـدول       امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لتعزيز امتثاله ملعايري حقوق اإلنسان الدولية املل          
  . على أهنا مسامهة إجيابية-  العربية

 حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة االستفادة من زيادة املشاركة مع اآلليات اإلقليمية من حيث               جلهازوميكن    - ٥٣
ق اإلنـسان  ولوحظ أن متابعة هيئات معاهدات حقـو . اعتماد أفضل املمارسات اليت نشأت على الصعيد اإلقليمي       

وميكن كذلك تعزيز آليات    . األورويبلتنفيذ القرارات ميكن تعزيزها باعتماد إجراءات مماثلة لتلك اليت يتبعها النظام            
حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة باعتماد إجراءات االختيار اليت تتبعها بنجاح اآلليات اإلقليمية لتعزيـز اسـتقالل                 

  .احملاكم واللجان
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منافع النهج اإلقليمي والدويل املنسق فيما يتصل بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علـى الكفـاءة        وال تقتصر     - ٥٤
 إىل صاحب الشكوى قد تكون أوضح بالنسبة   فاآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية األقرب جغرافياً     . وتبادل املعلومات 

أصحاب الشكاوى الذين يفتقـرون إىل      وميكن أن تكون هذه، بصفة خاصة، حالة        . ه، ويعترب االتصال هبا أيسر    يلإ
ويف الوقت نفسه، عندما يتم اإلبالغ عن احلالة يف نفس الوقت           . النظام الدويل لعرض قضاياهم على    املوارد الالزمة   

أو اإلجراءات اخلاصة   ) حيث ينطبق ذلك  ( إىل اهليئة اإلقليمية حلقوق اإلنسان وهيئة معاهدات حقوق اإلنسان املعنية         
 حقوق اإلنسان، جيوز إبالغ الدولة الطرف بأنه جيري فحصها، وهذا من شأنه أن يشجع الفـصل يف                  التابعة جمللس 
  . ملعايري حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية وفقاًالشكوى حملياً

وقد زاد التعاون فيما بني اآلليات اإلقليمية يف السنوات العشر املاضية، ولكنه ال يزال يفتقر إىل الكفـاءة                    - ٥٥
ومثة توافق آراء بشأن حتمية التعاون فيما بـني         . نتظام اللذين ميكن احلصول عليهما  عن طريق التبادل املنتظم         واال

واقُترح أن تتوىل األمم املتحدة القيادة يف تنظـيم أنـشطة           . املناطق لتعزيز محاية حقوق اإلنسان واملؤسسات نفسها      
  .التنسيق مثل حلقة العمل هذه

  التوصيات االستنتاجات و- رابعاً
 يف تعزيز ومحاية معايري حقوق اإلنسان الدولية        قيماً للغاية  تؤدي جلان وحماكم حقوق اإلنسان اإلقليمية دوراً        -٥٦

  .وهلا عالقة تكافلية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الدول األعضاء فيها ومع منظمات اجملتمع املدين

سامية حلقوق اإلنسان إىل تعيني مركز تنسيق رفيع املستوى لتيسري وينبغي دعوة مفوضة األمم املتحدة ال  - ٥٧
 فيما بني جملس حقوق اإلنسان وآليات حقوق اإلنـسان اإلقليميـة          إقامة الشبكات وتبادل املعلومات مستقبالً    

  .ودون اإلقليمية واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان

 يكون مركزا لتبادل املعلومـات بـشأن أفـضل          وينبغي أن تكون ملركز التنسيق هذا القدرة على أن          - ٥٨
 من جتارب آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية ودون اإلقليمية، مبا يف  ذلك تنفيـذ       والدروس املستفادة املمارسات  

 أن يساعد مركز التنسيق، عند الطلـب، يف تـوفري           وميكن أيضاً . معايري حقوق اإلنسان على الصعيد اإلقليمي     
  .يمية ودون اإلقليمية الناشئة مستفيدا من جتارب الشركاء اإلقليمينيالتدريب لآلليات اإلقل

وينبغي أن ُتعقد بانتظام حلقة العمل هذه، واليت هي مبثابة خطوة أولية حنو تعزيز التعاون فيما بني مجيع                    - ٥٩
 احلكومية  آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية، وكذلك املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري           

 من التبادل للمعلومات واملقترحات العملية بشأن الـسبل         وينبغي أن تتيح احللقة مزيداً    . الناشطة يف هذا اجملال   
والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بني األمم املتحدة والترتيبات اإلقليمية يف جمال حقـوق اِإلنـسان وحتديـد                 

  . تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على الصعيدين اإلقليمي والدويلاستراتيجيات لتجاوز العقبات اليت تعترض سبيل

 -  -  -  -  -  


