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 ما هي اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؟
 

اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة هي اهليئة            
اللجنة "وكانت ُتدعى يف األصل     . الفرعـية الرئيسـية التابعة للجنة حقوق اإلنسان       

 وكان عدد ١٩٤٧عام حيث أهنا أُنشئت يف " الفرعـية ملـنع التمييز ومحاية األقليات     
 ٢٦وهي تتألف اليوم من     . ١٩٩٩ عضواً وأُعيدت، تسميتها يف عام       ١٢أعضـائها   

خـبرياً يف مـيدان حقـوق اإلنسان تنتخبهم جلنة حقوق اإلنسان مع إيالء االعتبار               
وجيري انتخاب نصف   . الواجب للتوزيع اجلغرايف العادل، ويعملون بصفتهم الشخصية      

 .ربع سنواتاألعضاء كل سنتني ملدة أ
 

 من سبعة خرباء من أفريقيا، ومخسة من        ٢٠٠٤وتتألف العضوية يف عام      
آسـيا، ومخسـة من أمريكا الالتينية، وثالثة من أوروبا الشرقية، وستة من أوروبا          

 ).٥لالطالع على تفاصيل العضوية انظر الصفحة (الغربية ودول أخرى 
 

 -يوليه  /وزوتعقـد اللجـنة الفرعـية كـل عام دورة عادية يف مت             
وحيضر دورهتا السنوية، باإلضافة إىل . أغسطس ملدة ثالثة أسابيع يف جنيف/آب

األعضاء، أكثر من ألف مراقب، مبن فيهم ممثلو الدول، وهيئات األمم املتحدة            
والوكاالت املتخصصة، واملنظمات احلكومية الدولية األخرى، واملنظمات غري        

 . اجمللس االقتصادي واالجتماعياحلكومية ذات املركز االستشاري لدى
 

 ماذا تفعل اللجنة الفرعية؟
 

تتمـثل املهمة الرئيسية املوكولة إىل اللجنة الفرعية يف مساعدة جلنة            
ووظائفها الرئيسية هي إجراء دراسات عن قضايا       . حقوق اإلنسان يف عملها   

حقوق اإلنسان، ووضع توصيات تقدم إىل جلنة حقوق اإلنسان فيما خيص منع     
التميـيز أياً كان نوعه فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومحاية            
األقليات العرقية والقومية والدينية واللغوية، وكذلك ألداء أية وظائف أخرى          

هيئة "وكثرياً ما توصف اللجنة الفرعية بأهنا . قد يسندها إليها اجمللس أو اللجنة
 .اإلنسانالتابعة للجنة حقوق " التفكري والبحث

 
وتتـناول الدراسـات املضـطلع هبا جوانب شىت من إعمال حقوق         

اإلنسـان، وإقامة العدل، ومكافحة التمييز، ومحاية حقوق اإلنسان لألقليات          
ويف مناسبات عديدة، سلطت . والشعوب األصلية واجلماعات الضعيفة األخرى

ت املستندة  جلنة حقوق اإلنسان األضواء على أمهية تلك الدراسات والتوصيا        
 .إليها بالنسبة ملا تقوم به من أعمال

 
.  قراراً ومقرراً  ٥٠وتعتمد اللجنة الفرعية خالل دورهتا السنوية العادية قرابة          

وهـي تساهم يف زيادة تطوير معايري حقوق اإلنسان بتوجيه نظر جلنة حقوق اإلنسان     
 .إىل مسائل معينة وبإسداء املشورة إليها

 
 املناقشة يف اللجنة الفرعية؟ما هي القضايا قيد 

 
 :القضايا الرئيسية قيد املناقشة حالياً هي 

مسـألة انـتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع           -
 البلدان؛

إقامة العدل وسيادة القانون والدميقراطية، مبا يف ذلك أمور من           -
بيـنها التميـيز يف إقامـة العـدل، وحقوق اإلنسان وحاالت            

 وعقوبة اإلعدام؛الطوارئ، 
احلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مبا يف ذلك احلق يف املياه            -

 الصاحلة للشرب واإلصحاح، واحلق يف التنمية، ومكافحة الفقر املدقع؛
 

مـنع التميـيز، مبا يف ذلك العنصرية والتمييز العنصري وكره            -
 األجانب، ومحاية الشعوب األصلية ومحاية األقليات؛

قضايا حمددة أخرى يف جمال حقوق اإلنسان، مثل املرأة وحقوق           -
اإلنسـان، وأشكال الرق املعاصرة، واملسائل املتعلقة بالالجئني        
واملشردين، والتحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان، وحقوق 
اإلنسـان وأخالقيات علم األحياء، وأولويات جديدة، وخباصة        

 .اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب
 

أعضاء اللجنة الفرعية بشكل منتظم بتحديد قضايا جديدة        ويقـوم    
وقد مشلت . ملناقشتها يف سياق خاص حبقوق اإلنسان وتقدمي آراء اخلرباء بشأهنا

هـذه القضايا يف السنوات األخرية اإلرهاب والعوملة، وأنشطة الشركات عرب           
 .الوطنية، والتمييز القائم على العمل واألصل، وحقوق امللكية الفكرية

 
 كيف تعمل اللجنة الفرعية؟

 
تعمـل اللجنة الفرعية كهيئة للبحوث املوضوعية، وخاصة بتحديد          

ويساعد اهليئة الفرعية يف عملها عدد . قضايا حقوق اإلنسان واقتراح حلول هلا
مـن املقررين اخلاصني وأربعة أفرقة عاملة ُيسّمون من بني أعضائها، وتتمثل            

جراء حبوث ووضع توصيات بشأن مشاكل حمددة       مهام املقررين واألفرقة يف إ    
يف جمـال حقوق اإلنسان وتشجيع احلوار بني احلكومات، وشىت هيئات األمم            
املـتحدة، واملـنظمات احلكومية الدولية األخرى، والباحثني واجملتمع املدين،          

وكثرياً ما ُيطلب إىل أعضاء اللجنة الفرعية  . وخباصـة املنظمات غري احلكومية    
 .قات عمل وتقارير واالضطالع بدراسات متعمقةإعداد ور

 
ويعكـف املقررون اخلاصون يف الوقت احلاضر على إجراء دراسات           

: ٢٠٠٤ووضـع تقاريـر بشـأن املواضيع التالية، سيجري تقدميها يف عام             
املمارسـات التقليدية اليت تؤثر على صحة املرأة والطفلة؛ واإلرهاب وحقوق           

الصاحلة للشرب واإلصحاح؛ والتمييز يف نظام إقامة       اإلنسان؛ واحلق يف املياه     
العدل؛ واإلسكان واسترداد املمتلكات يف سياق الالجئني واملشردين اآلخرين؛ 
والسـيادة الدائمـة للشعوب األصلية على املوارد الطبيعية؛ ومنع انتهاكات           
حقـوق اإلنسـان املرتكـبة باستخدام األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة؛           

ـ  اد وأثـره يف التمتع الكامل حبقوق اإلنسان؛ وحقوق اإلنسان واجملني           والفس
 .البشري؛ وتطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان تطبيقاً عاملياً

 
وجتـتمع األفرقة العاملة األربعة، اليت يتألف كل منها من مخسة أعضاء يف              

 السنوية للجنة الفرعية اللجنة الفرعية ميثلون كل منطقة من املناطق اخلمس، قبل الدورة
ودورات األفرقة اليت حيضرها مسؤولون حكوميون ومنظمات       . أو أثـناءها أو بعدها    

غـري حكومـية، وصغر حجمها ومرونة إجراءاهتا، كل ذلك يشجع على احلوار بني              
 .األطراف

 
 ١٩٩٢ويقـوم الفـريق العامل املعين باألقليات باستعراض إعمال إعالن عام             

ويدرس . ألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وأقليات دينية ولغوية         املتعلق حبقوق ا  
الفـريق احللـول املمكـنة ويوصي بالتدابري الرامية إىل حل املشاكل اليت متّس األقليات               

ومن بني  . ويسعى إىل تعزيز التفاهم بني األقليات واحلكومات وفيما بني األقليات نفسها          
وهلا الفريق العامل اإلدارة الذاتية واالندماج، واحلقوق اللغوية، املواضـيع األخرى اليت يتنا   

والتسـامح الديـين، والتعليم املشترك بني الثقافات واملتعدد الثقافات، وحق األقليات يف         
 .املشاركة يف احلياة السياسية والعامة، والتنمية

 
ويركز الفريق العامل املعين بالسكان األصليني على إجراء استعراض          

للتطورات املتصلة حبقوق السكان األصليني فيما يتعلق مبوضوع رئيسي واحد          
وكان املوضوع  . أو أكثر، مثل موضوع السكان األصليون وحقهم يف التنمية        

الشعوب " هو   ٢٠٠٤الرئيسـي الـذي تناوله الفريق العامل يف دورته لعام           
 ".األصلية وحل املنازعات

 
كال الرق املعاصرة تنفيذ االتفاقيات     ويسـتعرض الفـريق العامل املعين بأش       

املتعلقة بالرق عالوة على التطورات احلاصلة يف هذا امليدان والتدابري املتخذة ملنع كافة             
وهذا يشمل مناقشة مواضيع مثل االستغالل االقتصادي أو اجلنسي،         . أشـكال الرق  

ا وأعمـال السـخرة والعمـل القسري بسبب الدين واالجتار باألشخاص، وال سيم            
وانصب االهتمام على سبيل األولوية     . وجيري تناول موضوع حمدد كل سنة     . األطفال

 عـلى مسألة أشكال الرق املعاصرة املتصلة بالتمييز واملتولدة عنه،           ٢٠٠٣يف عـام    
 . على مسألة العمل القسري٢٠٠٤وخاصة التمييز على أساس نوع اجلنس، ويف عام 

 
حبث القضايا بصورة متعمقة ومن وجيري يف إطار األفرقة العاملة هذه  

أما املقررات املعتمدة فيجري إرساهلا على شكل توصيات . شىت وجهات النظر
 .إىل اللجنة الفرعية مث إىل جلنة حقوق اإلنسان

 
ويـنظر الفـريق العـامل املعين بالبالغات، يف جلسات مغلقة، يف             

ت اجلسيمة حلقوق البالغات السرية اليت يبدو أهنا تكشف عن منط من االنتهاكا
 ).١٥٠٣انظر أيضاً الفرع املتعلق باإلجراء (اإلنسان 

 
ويوجد حمفل ُيعىن باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ُيعرف         

 .٢٠٠٤يوليه /، وقد اجتمع للمرة الثانية يف متوز"احملفل االجتماعي"باسم 
 

هتا السنوية وتشكل اللجنة الفرعية عادة أفرقة عاملة جتتمع خالل دور     
، نظر الفريق العامل املعين بإقامة العدل       ٢٠٠٣ويف عام   . ملناقشة قضايا حمددة  

يف قضايا تتصل، يف مجلة أمور، باحلرمان من احلق يف احلياة مع اإلشارة بوجه              
خاص إىل توقيع عقوبة اإلعدام؛ وخصخصة السجون؛ واالجتاهات احلالية يف          

 . احلقيقة واملصاحلةالعدالة اجلنائية الدولية؛ وآليات 
 

وحبـث الفـريق العامل املعين بأساليب عمل وأنشطة الشركات عرب           
الوطنية أثر هذه الشركات على التمتع باحلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية           
والسياسية واالجتماعية ووافق على مشروع قواعد تتعلق مبسؤوليات الشركات 

 . جمال حقوق اإلنسانعرب الوطنية ومؤسسات األعمال األخرى يف
 

 ؟١٥٠٣ما هو اإلجراء 
 

جيوز ألي فرد أن يوجه انتباه األمم املتحدة إىل أية مشكلة من مشاكل  
ومبوجب . حقـوق اًإلنسان، وهناك آالف األشخاص يقومون بذلك كل عام         

، الذي يستمد امسه من قرار اجمللس الذي أُنشئ اإلجراء مبوجبه ١٥٠٣اإلجراء 
 جيري النظر يف احلاالت الفردية، بل يف احلاالت اليت متس           ، ال ١٩٧٠يف عـام    

ويقتضي قبول أي بالغ . عدداً كبرياً من الناس على مدى فترة طويلة من الزمن
مـن الـبالغات استنفاد سبل االنتصاف احمللية يف البلد املعين، ما مل يثبت أن           

 .احللول على املستوى الوطين عدمية اجلدوى
 

امل املعين بالبالغات يف البالغات باإلضافة إىل ردود     ويـنظر الفـريق الع     
وحيثما تتكشف ألغلبية األعضاء أدلة معقولة على وجود منط         . احلكومـات املعنية  

ثابت من االنتهاكات اجلسيمة واملؤكدة على حنو موثوق حلقوق اإلنسان واحلريات           
بع للجنة إلجراء املزيد    األساسية، حتال القضية إىل الفريق العامل املعين باحلاالت التا        

ومجيع هذه  . مـن الدراسـة وللبـت يف إحالة أي من احلاالت إىل اللجنة نفسها             
 .اخلطوات سرية وجيري تناوهلا يف اجتماعات مغلقة ال حيضرها اجلمهور
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 كيف ميكنك أن تساعد اللجنة الفرعية يف عملها؟
 

 إن حقـوق اإلنسـان ليست مسؤولية األمم املتحدة أو احلكومات           
إذ أن لكل فرد دورا يؤديه يف إجياد وتعزيز بيئة حتترم فيها حقوق             . وحدهـا 
وال يشارك األفراد بصورة مباشرة يف دورات اللجنة الفرعية وجلنة      . اإلنسـان 

حقوق اإلنسان، إال أهنم ميارسون دوراً حامساً يف تقدمي املعلومات إىل آلياهتا،            
 .ية نفسهاويدعمون هبذه الطريقة، أعمال اللجنة الفرع

 
وترحب اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة من األفراد واجلماعات على حد           

 .وميكنك أن توجه، بعدة طرق، انتباه اللجنة الفرعية إىل قضايا حمددة. سواء
 

ففـيما يـتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان اليت تكشف عن منط من             
وينبغي ". ١ ٥٠٣جراء  اإل"االنـتهاكات اخلطـرية، ميكن لألفراد اللجوء إىل         

إىل فرع خدمات الدعم    " ١ ٥٠٣اإلجراء  "إرسال البالغات املقدمة يف إطار      
(Support Services Branch)يف املفوضية السامية يف جنيف  . 

 
وميكن للمنظمات غري احلكومية ذات املركز االستشاري لدى اجمللس          

نحها التفويض  االقتصـادي واالجتماعي أن ترسل بيانات خطية كما ميكن م         
ويتيح هلا ذلك فرصة    . الـذي خيوهلـا حضور الدورة السنوية للجنة الفرعية        

 .املشاركة وطلب الكلمة بشأن بنود جدول األعمال خالل الدورة
 

وينطـبق الشيء نفسه على الدورات السنوية لألفرقة العاملة التابعة           
اري ليس شرطاً   للجـنة الفرعية، باستثناء واحد هو أن التمتع باملركز االستش         

والفريق العامل املعين بالبالغات هو وحده الذي يعقد        . مسـبقاً للمشـاركة   
 .جلسات مغلقة وال ميكن للمنظمات غري احلكومية حضورها

 
 : هم٢٠٠٤أعضاء اللجنة الفرعية يف عام  
، السيد غودموندور   )كوبا(السـيد ميغـيل ألفونسو مارتينيس        

، السيد غاسبار بريو    )شيلي(ه بينغوا   ، السيد خوسي  )آيسلندا(ألفريدسون  
، )الصني(، السيد تشني شيكيو )بلجيكا(، السيد مارك بوسويت )هنغاريا(

مجهورية (، السيد تشينسونغ تشونغ     )تونس(السيد حممد احلبيب الشريف     
، السيد روي بالتازار دوس سانتوس )فرنسا(، السيد إميانويل ديكو )كوريا

، السيدة فرانسواز جني )السنغال(اجي غيسه ، السيد احل)موزامبيق(آلفيس 
، السيد  )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     (هامبسـون   

، )اليونان(، السيدة كاليويب كوفا )االحتاد الروسي(كارتاشكني . فالدميري أ
، السيدة فلوريزيل أوكونور    )رومانيا(السـيدة يولـيا أنطوانيال موتوك       

، السيدة اللينا   )الربازيل(لسـيد بـاولو سريجيو بينهريو       ، ا )جامايكـا (
الواليات املتحدة  (، السـيد ديفيد ريفكني      )مدغشـقر (راكوتواريسـوا   

، )باكستان(، السيد عبد الستار     )مصر(، السيد إبراهيم سالمة     )األمريكية
، السيد خانيو إيفان تونيون فييس      )اهلند(السيد سويل جيهانغري سوراجبي     

، السيدة حليمة   )نيجرييا( أنيانوو   �واديبيا  . أو. يو. سيد ن ، ال )بـنما (
 ).اليابان(، السيد يوزو يوكوتا )املغرب(مبارك ورزازي 

 
 

 معلومات أخرى عن حقوق اإلنسان وعن أعمال اللجنة الفرعية
 لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان

 
 :مصادر املعلومات اإلضافية هي 

، "هيئات املعاهدات "و" نسانجلنة حقوق اإل  "شرات املعنونة   نال -
باإلضافة إىل معلومات أخرى عن حقوق اإلنسان، وهي متاحة         
لـدى املكتـب احمللي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومركز          
اإلعـالم الـتابع لألمم املتحدة، وموقع مفوضية األمم املتحدة     

وعنوانه (السـامية حلقـوق اإلنسـان عـلى شبكة اإلنترنت           
(www.ohchr.ch)؛ 

منشورات األمم املتحدة، اليت ميكن احلصول عليها من متجر بيع  -
 الكتب يف األمم املتحدة يف كل من جنيف ونيويورك؛

 .(www.un.org)موقع األمم املتحدة على اإلنترنت  -
 األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وهي جزء من األمانة مفوضيةوتقدم  

لسكرتارية للجنة الفرعية والجتماعات أخرى تتعلق      العامـة لألمم املتحدة، خدمات ا     
 ).سويسرا(حبقوق اإلنسان ويوجد مقر املفوضية يف جنيف 

 
ولتوجيه أية أسئلة تتعلق بأعمال اللجنة الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق           

اإلنسان، يرجى االتصال بأمانة هذه اللجنة الفرعية يف مفوضية األمم املتحدة           
 :ن على العنوان التايلالسامية حلقوق اإلنسا
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