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  تقدمي شكوى عن اّدعاء انتهاك حقوق اإلنسان  -الفصل السابع 
  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             . املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان   األمم  
.  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    (الدليلوسوف تستمر آليات حقوق اإلنسان اليت ترد مناقشتها يف هذا             
يف العمل بنفس الطريقة اليت كانت تعمل هبا يف إطار اللجنة، ما مل يقـرر               ) 1503اخلاصة واإلجراء   

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

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

  عن إجراءات الشكاوىحملة سريعة
  ما هي هذه اإلجراءات؟

ان هي آليات لعرض حاالت انتـهاكات حقـوق         إجراءات الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنس      
  :وهناك ثالث آليات تسمح بالشكاوى يف جمال حقوق اإلنسان. اإلنسان على األمم املتحدة

  ؛ أو التظلمات)االلتماسات(الشكاوى الفردية مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   )أ(
   الفردية مبوجب اإلجراءات اخلاصة؛البالغات  )ب(
  .)2(1503ء اإلجرا  )ج(

  كيف تعمل؟
ويتعيَّن دراسة هذه العناصر بدقة     . ينطوي كل إجراء على اشتراطات ومزايا وعيوب خاصة به          

  .قبل اختاذ قرار باستعماهلا
ميكن تقدمي الشكاوى الفردية عن انتهاكات حقوق اإلنسان مبوجب مخس معاهدات دوليـة               )أ(

________________ 

  .60/251القرار : اجلمعية العامة )1( 
 أن  2006يونيـه   /ران حزي 30 املؤرخ يف    2006/102قرر جملس حقوق اإلنسان مبوجب مقرَّره         )2( 

 واليـة  60/251ُيمدِّد بصفة استثنائية وملدة سنة واحدة ورهناً باالستعراض الذي سيقوم به طبقاً لقرار اجلمعية العامـة       
). 1503اإلجـراء   ) (48-د (1503اإلجراء املنشأ وفقاً لقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         ... وأصحاب والية   

  . مع تنفيذ واليته1503وطلب أيضاً استمرار اإلجراء 
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   حلقوق اإلنسان؛رئيسية
ية مبوجب اإلجراءات اخلاصة يف ظل واليـات اإلجـراءات اخلاصـة             الفرد البالغاتتعمل    )ب(

املوضوعية واجلغرافية للجنة حقوق اإلنسان السابقة، وتندرج اآلن يف والية جملـس حقـوق              
  اإلنسان؛

 للجنة السابقة، والذي يندرج اآلن يف والية اجمللـس، إىل فحـص             1503يهدف اإلجراء     )ج(
ق اإلنسان اليت تتسم باجلسامة واملدعومـة بشـهادات         األمناط املستمرة من انتهاكات حقو    

  .موثوقة، مع التركيز على احلالة وليس على القضية الفردية
  ؟الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع 

 الذين تعرَّضوا النتهاك مّدعى به حلقـوق اإلنسـان أو           األشخاصميكن تقدمي الشكاوى من       
وتسـتطيع  . نيابة عن هؤالء األشخاص   مثل املنظمات غري احلكومية      أخرى   ميكن أن تقدمها أطراف   

  .مجيع املنظمات غري احلكومية أن تتصل هبذه اآلليات بغض النظر عن مركزها لدى األمم املتحدة
  كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تعمل معها؟

تها قناة مفتوحـة أمـام      تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تعمل يف كثري من األحيان بصف            
األفراد الذين يلتمسون االنتصاف من جتاوزات حقوق اإلنسان وذلك بإعداد أو تقدمي أو رفع شكوى         

ومع ذلك ينبغي أن تتأكد املنظمات غري احلكومية من حصوهلا على موافقة الشخص وأن              . نيابة عنهم 
إجراء بدقة لكفالـة قبـول      وينبغي اتباع اشتراطات كل     . هذا الشخص يدرك آثار تقدمي الشكوى     

  .الشكوى
  

  ؟الوصول إليهاكيف ميكن للمنظمات غري احلكومية 
  الشكاوى مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

ينبغي إرسال الشكاوى املقدَّمة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة               
  :القضاء على التمييز العنصري إىل العنوان التايل

Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland 
 سويسرا
   :رقم الفاكس 22 90 917 22(0) 41+
tb-petitions@ohchr.orgالربيد اإللكتروين: د 

 على التمييز ضد املرأة إىل العنـوان  وينبغي إرسال الشكاوى املقدمة إىل اللجنة املعنية بالقضاء         
  :التايل

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 يف  طرف شعبة النهوض باملرأة بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمانة العامة لألمم املتحـدة            
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  نيويروك
Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
      c/o Division for the Advancement of Women, Department of Economic and     
      Social Affairs 
      United Nations Secretariat 
      2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor 
      New York, NY 10017, United States of America    :الواليات املتحدة األمريكية

      +1 212 963 3463   :رقم الفاكس

  الرسائل مبوجب اإلجراءات اخلاصة
   يف املفوضيةفرع اإلجراءات اخلاصة

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
Switzerland  
 سويسرا
+41 (0)22 917 90 06 : رقم الفاكس  

urgent-action@ohchr.org العنوان الربيدي:  

   يف املفوضية1503الشكاوى مبوجب اإلجراء 
  )1503اإلجراء (فرع املعاهدات واجمللس 

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

اسويسر  

 11 90 917 22(0) 41+ :رقم الفاكس

 ohchr.org@1503 :الربيد اإللكتروين
  
  

  ما هي إجراءات الشكاوى -ألف 
ى التزامات الدول ويعمـل علـى مسـتوى         يركِّز جانب كبري من منظومة األمم املتحدة عل         

ومع ذلك فإن نظام حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ينص أيضاً على إجراءات خمتلفـة               . احلكومات
مفتوحة أمام األفراد واجلماعات اليت تلتمس إجراًء من األمم املتحدة بسبب حالة حقوق اإلنسان اليت               

  .نويسمى ذلك بإجراءات شكاوى حقوق اإلنسا. تعنيهم



4 

ومن خالل إجراءات شكاوى حقوق اإلنسان ميكن لألفراد أن يعرضوا على األمم املتحدة أي   
.  من ناحية حقوق اإلنسان، وهو ما يفعله آالف األشخاص يف أحناء العامل كل سنة              حالة تسبب القلق  

  .ومن خالل الشكاوى تأخذ حقوق اإلنسان معىن ملموساً
  :وجب اآلليات الثالث التاليةوميكن تقدمي شكاوى حقوق اإلنسان مب  

  ؛)االلتماسات(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   •  
  آليات اإلجراءات اخلاصة؛  •  
  .1503اإلجراء   •  

تقدمي الشكاوى وميكـن    ل املختلفة   ةويف ظروف معيَّنة ميكن أن تتكامل هذه اإلجراءات الثالث          
  .استعمال أكثر من طريق للشكوى

  كيف تعمل؟  -باء 
. ملهم أن جتري دراسة دقيقة إلجراء الشكوى الذي يناسب أكثر من غريه أي حالة معيَّنة              من ا   

وينبغي النظر فيها مجيعاً ملصـلحة الضـحية        .  حمدَّدة وقيود  اشتراطاتفكل إجراء ينفرد بنقاط قوة و     
ؤخـذ يف  وينبغي أن ت. غري احلكومية اليت تقدِّم شكوى معيَّنة  ) املنظمات(ومصلحة املنظمة   ) الضحايا(

. احلسبان كل هذه االعتبارات، اليت قد تتباين من حالة إىل حالة، قبل اختاذ قرار بشأن أفضل الُسـبل                 
 وعلى سبيل   .ويرجى مالحظة أنه قد يكون من املمكن أيضاً استعمال أكثر من إجراء يف وقت واحد              

الة وجـود واليـة     املثال قد يتم تقدمي شكوى أمام هيئة تعاهدية وإجراء خاص يف وقت واحد يف ح              
وإذا ظهر من شكوى مقدَّمة إىل هيئة تعاهدية أو إىل إجراء خاص وجود منط مـن                . تتصل باملوضوع 

  .1503جتاوزات حقوق اإلنسان فقد ميكن أيضاً تقدميها للنظر مبوجب اإلجراء 
  الشكاوى الفردية مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان  -  1

  :بتقدمي الشكاوى الفرديةوق اإلنسان تسمح مخس معاهدات دولية حلق  
  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مبوجب بروتوكوله االختياري األول؛  •  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة                •  

  ؛22مبوجب املادة 
  كال التمييز ضد املرأة مبوجب بروتوكوهلا االختياري؛اتفاقية القضاء على مجيع أش  •  
  ؛14االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مبوجب املادة   •  
. 77االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم مبوجـب املـادة                •  

.  دول أطراف بإصدار إعالن بذلك     10قيام  ولكن هذا احلكم لن يدخل حيِّز التنفيذ إال بعد          
  .2006يونيه / حزيران30ومل تفعل ذلك أي دولة حىت 
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  :نقاط القوة
أن الدولة الطـرف    يف  تتمثَّل إحدى املزايا اهلامة لتقدمي شكوى إىل إحدى هيئات املعاهدات             •  

ـ         ينبغي أن متتثل اللتزاماهتا    ل مبوجـب    مبوجب تلك املعاهدة بعد إصدارها اإلعـالن املتص
وتقوم هيئة  . وأحد هذه االلتزامات هو توفري انتصاف فعَّال يف حالة خرق املعاهدة          . املعاهدة

 بشأن ما إن كان قد حدث ةيذي حج املعاهدة من خالل الشكاوى الفردية بالتوصل إىل قرار         
  أي انتهاك ويقع على الدولة املعنية االلتزام بتنفيذ استنتاج هذه اهليئة؛

لجان أن تصدر تدابري مؤقتة يف احلاالت العاجلة لإلبقاء على احلالة حىت تسـتطيع              تستطيع ال   •  
  وهذا اإلجراء املؤقت يبقى سارياً حىت يتم اختاذ القرار؛. اختاذ قرار هنائي بشأن املوضوع

ميكن أن تتجاوز قرارات اللجنة ظروف احلالة الفردية وأن تقدِّم خطوطاً توجيهية تفاعلية ملنع                •  
  .انتهاك مماثل يف املستقبلحدوث 

  :االشتراطات واحلدود احملدَّدة
يتعيَّن أن تكون حالة مقدِّم الشكوى مندرجة يف نطاق تطبيق إحدى املعاهدات اليت تسـمح                 •  

  بتقدمي شكاوى فردية؛
جيب أن تكون الدولة املعنية طرفاً يف املعاهدة وجيب أن تكون قد صدَّقت على الربوتوكـول                  •  

  املتصل أو قَِبلت اختصاص اللجنة احملدَّدة لقبول الشكاوى؛االختياري 
 هيئات املعاهدات جيب الوفاء مبتطلبات عديدة منها موافقة أو إذن            إحدى عند تقدمي اّدعاء إىل     •  

  الوفاء بأحد هذه االشتراطات قد ال يتم النظر يف الشكوى؛عدم ويف حالة . الضحية
 التمييز العنصري على أن الشكوى جيب تقدميها يف غضون          تنص االتفاقية الدولية للقضاء على      •  

  ستة أشهر من القرار النهائي الذي تتخذه السلطة النهائية يف هذه القضية؛
جيب أن يكون مقدِّم الشكوى قد استنفَد كل ُسبل االنتصاف املتاحة والفعَّالة حمليـاً قبـل                  •  

  إرسال الشكوى إىل هيئة املعاهدة؛
   سنتني إىل ثالث سنوات يف املتوسط للتوصل إىل قرار هنائي بشأن الشكوى؛يتطلب األمر من  •  
بـنمط واسـع    متعلقة   أي شكوى إىل إحدى هيئات املعاهدات        كونوعموماً ال ميكن أن ت      •  

  .االنتشار من انتهاكات حقوق اإلنسان
  )3(البالغات املقدَّمة مبوجب اإلجراءات اخلاصة  -  2

ة كما أنشأهتا جلنة حقوق اإلنسان السابقة بتقدمي اّدعـاءات          تسمح آليات اإلجراءات اخلاص     
يستطيع مجيع األفراد أو    و. تتعلق إما حباالت فردية أو بأمناط أكثر عمومية لتجاوزات حقوق اإلنسان          

املنظمات غري احلكومية اليت تعمل نيابة عن الفرد تقدمي حاالت فردية إىل أصحاب واليات اإلجراءات  

________________ 

يضطلع جملس حقوق اإلنسان اجلديد باملسؤولية عن اإلجراءات اخلاصة وسيقوم باستعراض تشـغيلها              )3( 
وسوف يستكمل هذا االستعراض يف غضون سنة بعد انعقـاد          . وسيقوم عند اللزوم بتقدمي توصيات لتحسينها وترشيدها      

ملعرفة ) http://www.ohchr.org(حلكومية إىل موقع املفوضية يف شبكة الويب        وينبغي أن ترجع املنظمات غري ا     . دورته األوىل 
  .آخر التطورات أو التغيريات يف تشغيل اإلجراءات اخلاصة
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ويف كثري من احلاالت تستطيع املنظمات غري احلكومية أن         . )4( الوالية تسمح بذلك   اخلاصة، إذا كانت  
  .احلماية من جتاوزات حقوق اإلنساندعم األفراد الذين يلتمسون لتعمل 
  :املزايا
  ميكن أن ُتستخَدم هذه اإلجراءات للحاالت الفردية ولألمناط العامة من االنتهاكات؛  •  
 يف احلاالت العاجلة ألهنا تسمح باختاذ إجراءات طارئة أو وقائيـة            ميكن أن تكون أداة مفيدة      •  

  ؛)النداءات العاجلةوتسمى (
 الذي وقعت فيه االنتهاكات وبغض النظـر عـن حالـة         البلد بغض النظر عن  ميكن إقامتها     •  

  تصديقه على املعاهدات؛
  ا اإلجراء؛ليس من الضروري استنفاد مجيع وسائل االنتصاف احمللي قبل استعمال هذ  •  
  .ليس من الضروري أن يقدِّم الضحية البالغ، رغم أن املصدر جيب أن يكون موثوقاً  •  
  :احلدود

ال (جيب أن يتوفَّر إجراء خاص يغطي القضية احملدَّدة من قضايا حدود اإلنسان أو البلد احملدَّد                  •  
  ؛)رديةيستطيع مجيع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة التصرُّف يف احلاالت الف

إذ يرجع إىل كل بلـد أن ميتثـل لتوصـيات           : اإلجراءات اخلاصة ليست آليات ُملِزمة قانوناً       •  
  أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة؛

  .قد تتباين اإلجراءات حسب الوالية  •  
  )5(1503اإلجراء   -  3

 مت  وقد.  هو أقدم آلية لشكاوى حقوق اإلنسان يف منظومة األمم املتحدة          )6(1503اإلجراء    
 لزيادة كفاءة اإلجراء وتسهيل احلوار مـع احلكومـات          )7(2000تعديل هذا اإلجراء كثرياً يف عام       

  .املعنية وإتاحة مناقشة أكثر فائدة يف املراحل األخرية من اإلجراء
بوالية فحـص األمنـاط     ) السابقة( ُعِهد إىل جلنة حقوق اإلنسان       1503ومبوجب اإلجراء     

. اجلسيمة واملوثَّقة حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف أي بلد يف العـامل           املستمرة من االنتهاكات    
________________ 

  .ال تشمل مجيع الواليات آلية للشكاوى )4( 
 وسيقوم باستعراضه كما سـيقوم  1503اء  اضطلع جملس حقوق اإلنسان اجلديد باملسؤولية عن اإلجر        )5( 

وطلب جملـس حقـوق اإلنسـان يف مقـرره          . إذا لزم األمر بتحسينه وترشيده يف غضون سنة بعد انعقاد دورته األوىل           
 مع تنفيذ واليته اليت مدَّدها بصفة استثنائية ملدة سـنة واحـدة رهنـاً بـذلك                 1503 استمرار اإلجراء    2006/102

) http://www.ohchr.org(رجع املنظمات غري احلكومية إىل موقع املفوضـية يف شـبكة الويـب              وينبغي أن ت  . االستعراض
  .1503لالطالع على أحدث التطورات أو التغيُّرات يف تشغيل اإلجراء 

 27 املـؤرخ يف     )48-د (1503ُسّمي هبذا اإلسم نسبة إىل قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي            )6( 
  . الذي أنشأ هذا اإلجراء1970مايو /أيار

  .2000يونيه / حزيران16 املؤرخ يف 2000/3القرار : اجمللس االقتصادي واالجتماعي )7( 
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وميكن ألي فرد أو جمموعة من األفراد تّدعي وقوعها ضحية ملثل هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان أن                
تقدِّم شكوى، كما ميكن ألي شخص آخر أو جمموعة أخرى ممن لديهم معرفة مباشرة وموثوقة هبذه                

 هو إجراء الشكاوى العاملي الوحيد الذي يشمل        1503واإلجراء  . ت تقدمي هذه الشكوى   االنتهاكا
إطـار هيئـات املعاهـدات أو       يف  وبعكس البالغات الفردية    . مجيع حقوق اإلنسان يف مجيع البلدان     

 بقبول التزامـات    1503البالغات مبوجب اإلجراءات اخلاصة ال ترتبط البالغات مبوجب اإلجراء          
واإلجـراء يتنـاول حـاالت وأمنـاط     .  جانب البلد املعين أو وجود والية إجراء خاص     املعاهدة من 

وهو ال يعوِّض الضحية املزعومة كما ال يسـعى إىل إنصـاف   . انتهاكات حقوق اإلنسان يف أي بلد 
وال يـتم إعـالم     . ومن املهم باإلضافة إىل ذلك مالحظة أن اإلجراء سّري بأكمله         . احلاالت الفردية 

  .لبالغ بنتيجة النظر يف الشكوى املقدمة مبوجب اإلجراءمقدِّمي ا
  :نقاط القوة

 حلقوق اإلنسان يندرج يف اإلعالن العاملي حلقـوق         أي انتهاك ميكن أن يتناول هذا اإلجراء        •
اإلنسان؛ وليس من الضروري أن تكون الدولة طرفاً يف املعاهدة لتقـدمي شـكوى ضـدها                

  ؛1503مبوجب اإلجراء 
  ؛ضد أي بلدالشكاوى ميكن تقدمي   •
تقدِّم الضحية الشكوى أو يقدمها أي شخص يعمل نيابة عن الضحية وال يتطلـب ذلـك                  •

  بالضرورة موافقة مكتوبة من الضحية؛
تتسم معايري قبول الشكاوى عموماً بأهنا أقل صرامة عن املعايري املطبَّقة يف آليات الشـكاوى                 •

  .األخرى
  :احلدود احملتملة

  جراء طويالً نظراً ألن الشكوى متر بعدة مراحل من الدراسة؛قد يكون اإل  •  
  ال توجد أحكام تنص على تدابري مؤقتة عاجلة للحماية؛  •  
جيب أن تشري البالغات عموماً إىل انتهاكات حقوق اإلنسان اليت تؤثّر على عدد كبري مـن                  •  

  األشخاص وليس حاالت فردية؛
بالقرارات املتخـذة يف خمتلـف مراحـل        ) البالغاتكاتيب  (ال يتم إبالغ مقدمي الشكاوى        •  

  العملية؛
  .قد ال جيذب هذا اإلجراء، بسبب سريته، اهتماماً عاماً حبالة حقوق اإلنسان يف بلد ما  •  

  ؟ الوصول إليهاما هي املنظمات غري احلكومية اليت تستطيع - جيم 
 الذين يشعرون   ات األفراد باألفراد أو جمموع  تتعلق  يف هذا الفصل    آليات الشكاوى املعروضة      

 علـى   منط مستمر من االنتهاكات اجلسيمة    أو يرغبون يف عرض     /أن حقوقهم اخلاصة قد انُتِهكَت و     
  .األمم املتحدة
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  ميكن تقدمي الشكاوى الفردية بواسطة أطراف أخرى تشمل املنظمات غري احلكومية نيابة              :ملحوظة
ويف هذه احلالة يكون من احملتَّم      . ت حقوق اإلنسان  عن األفراد الذين يّدعون وقوعهم ضحايا النتهاكا      

وباإلضـافة إىل   . على املنظمة غري احلكومية اليت تقدِّم الشكوى أن تلتمس احلصول على موافقة الفرد            
ذلك حتتاج املنظمة غري احلكومية املقدِّمة إىل التأكد من أن الفرد يـدرك أي أثـر حمتمـل لتقـدمي                    

د تقدمي املعلومات إىل اإلجراءات اخلاصة ُيرسل صاحب الوالية بالغاً          وعلى سبيل املثال عن   . الشكوى
وعند تقدمي شكوى   . إىل الدولة يتعلق هبذه احلالة احملدَّدة ويتم إدراج ذلك يف هناية األمر يف تقرير علين              

ولذلك فمـن األساسـي أن      . إىل هيئة من هيئات املعاهدات يتم الكشف عن هوية الفرد للحكومة          
  . طريقة سري اإلجراءاملدعاةية تعرف الضح

  . ميكن ألي فرد أو جمموعة تقدمي الشكوى1503وفيما يتعلق باإلجراء   
واملركز االستشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي ليس مطلباً لالتصال بأي آلية مـن               

  .آليات الشكاوى
  كيف ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تعمل معها؟  - دال 

التايل نظرة عامة عن املعلومات األساسية املطلوبة عند تقدمي بالغـات مبوجـب          يقدِّم القسم     
وللحصول على مزيد من املعلومات عن إجراءات الشكاوى انظر أيضـاً           . خمتلف إجراءات الشكاوى  

  )  هنااضغط) (Rev.1 (7صحيفة الوقائع رقم 
  الشكاوى الفردية مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان  -  1

وميكن أن يقـدِّم    . )8(تسمح مخس معاهدات دولية حلقوق اإلنسان بآليات للشكاوى الفردية          
 تقدمها أطـراف     أن األفراد الشكاوى الذين يّدعون وقوعهم ضحية النتهاكات حقوق اإلنسان، أو         

  .ت غري احلكومية نيابة عنهمأخرى تشمل املنظما
ويفحص هذا القسم أوالً املتطلبات األوَّلية اليت جيب الوفاء هبا مث يستعرض العناصر األساسية                

  .هلذا اإلجراء
  :املتطلبات

ميكن تقدمي شكوى من انتهاك حقوق اإلنسان مبوجب أي معاهـدة           : تصديق الدولة الطرف      )أ(
  :ضد أي دولة إذا كانت هذه الدولة

  ؛)9(طرفاً يف املعاهدة املعنية بعد أن صدَّقت عليها أو قبلتها بشكل آخر  •    

________________ 

ة يف حالة االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد             مل يبدأ بعد تشغيل هذه اآللي      )8( 
  .أسرهم

ملعرفة املزيد عن حالة التصديق على كل معاهدة أو بروتوكول اختياري يرجى زيارة موقع املفوضية يف                 )9( 
  )http://www.ohchr.org: (شبكة الويب
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ويتطلب . )10(جنة املنشأة مبوجب املعاهدة للنظر يف هذه الشكاوى       قد قبلت اختصاص الل     •    
ذلك، حسب املعاهدة، إما أن تكون الدولة قد أصبحت طرفاً يف الربوتوكول االختياري               
  .أصدرت اإلعالن الالزم من أجل تقدمي شكوى ضدهاد قاملتصل باملوضوع أو تكون   

 سجَّلت حتفظـات علـى املضـمون أو         وينبغي أن يالَحظ أن عدداً من الدول األطراف قد          
وينبغـي  . إعالنات تقيِّد نطاق االلتزامات اليت تضطلع هبا مبوجب املعاهدة يف جمال حقوق اإلنسـان             

ا إن كان من املمكن أو غري املمكن تقدمي شكوى          ات واإلعالنات عند حتديد م    ظاستعراض هذه التحف  
  .)11( املعاهدةمن  أي مادةمبوجب 

يف الشكاوى الفردية يف ظل هيئـات املعاهـدات إالّ           ال ميكن استعمال     :االنتهاكات الفردية   )ب(
 وهـذه   ،حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بفرد حمدَّد أو أفـراد حمـدَّدين            ددص

 يف العادة يف حالة األمناط اجملّردة أو العامة من انتهاكات حقوق اإلنسان             الشكاوى غري مناسبة  
  .اليت ال يتم فيها تعيني هوية األفراد

 ال ميكن تقدمي الشكاوى الفردية مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان           :االنتصاف احمللي   )ج(
الشكوى قـد مـرت يف      /لة، أي أن تكون احلا    استنفاد وسائل االنتصاف احمللية   إال يف حالة    

خمتلف مراحل نظام احملاكم احمللية أو خالل األجهزة اإلدارية اليت تستطيع توفري انتصاف متوفر              
وال تنطبق هـذه القاعـدة إذا كانـت وسـائل           . وفّعال يف غضون فترة معقولة من الوقت      

  .غري فعَّالة أو طويلة بدون داٍعاالنتصاف احمللية 
 ميكن ألي شخص أو منظمة تقدمي شكوى نيابة عن شخص           :الضحيةتقدمي شكوى نيابة عن       )د(

أو “ توكيل رمسـي  ” يف شكل    موافقة مكتوبة آخر شريطة أن يكون الضحية الفرد قد قّدم         
  .)12(“ بالتصرُّفإذن”

قد ُنظرت أو جيري النظـر فيهـا         إذا كانت إحدى احلاالت      :عمليات الشكاوى األخرى    )هـ(
 أخرى يف األمم املتحدة أو منظمات دولية        تأى لدى هي  البت يف الشكاو  جبانب إجراءات   

وعلى سـبيل   . ، فإن هيئات معاهدات األمم املتحدة ال ميكن أن تنظر فيها عموماً           أو إقليمية 
املثال إذا كانت حمكمة البلدان األمريكية أو حمكمة العدل األوروبية قد نظرت يف احلالة فـإن        

ومع ذلك فإنه يظل من     . ئات معاهدات األمم املتحدة   هذه احلالة ال تعد مؤهلة للنظر أمام هي       
  .املمكن تقدمي الشكوى مبوجب إحدى واليات اإلجراءات اخلاصة

يف حني جيري تشجيع مقـدمي الشـكاوى علـى اسـتعمال            : الشكوى) استمارة(منوذج    )و(
بـدأ  فإنه يكفي من ناحية امل    ) انظر املرفقني األول والثاين   (االستمارات النموذجية للشكاوى    

________________ 

 لالطالع على تفاصيل آليات الشكاوى الفردية يف ظل هيئـات           2 -الفصل اخلامس، القسم باء     انظر   )10( 
  .املعاهدات
حتفظات الدولة الطرف يف كل معاهدة والربوتوكوالت االختيارية املتصـلة          /ملعرفة املزيد عن إعالنات    )11( 

  ).http://www.ohchr.org: (باملوضوع يرجى زيارة موقع املفوضية يف شبكة الويب
هذه املوافقة غري ضرورية إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إىل االعتقاد بأنه من املستحيل احلصـول                  )12( 

  .عليها يف ظروف احلالة
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وينبغي تقدمي هذه   . استعمال أي شكل من أشكال املراسالت يتضّمن املعلومات ذات الصلة         
  .)13( املستخدمة يف اللجنة ذات الصلةاملراسلة بإحدى لغات العمل

  ماذا تتضمَّن الشكاوى الفردية يف ظل هيئات املعاهدات؟
اإلنسان اخلاصـة بـه      عن الشخص الذي ُيّدعى بأن حقوق        املعلومات الشخصية األساسية    •  

  ؛)االسم، اجلنسية، تاريخ امليالد(تعرَّضت لالنتهاك 
   اليت جيري تقدمي الشكوى ضدها؛الدولة الطرفاسم   •  
 أو اإلذن الصـادر عنـه       إثبـات موافقتـه   يف حالة تقدمي الشكوى نيابة عن شخص آخر،           •  

ب مقنعة لعدم تـوفُّر     أو يتم بدالً من ذلك تقدمي أسبا      ) يف نسخة ورقية  “ التوكيل الرمسي ”(
  هذه املوافقة أو هذا اإلذن أو عدم إمكانية تقدميهما؛

  مرتبة زمنياً؛و الكاملة اليت تستند إليها الشكوى، وعرضها بصورة واضحة بيان الوقائع  •  
اخلطوات املتخذة الستنفاد ُسبل االنتصاف القضائي املتاحة يف احملـاكم احملليـة،            تفاصيل    •  

   قد تكون متوفرة يف البلد املعين؛صاف إدارية فعَّالةوكذلك أي ُسبل انت
 إىل أي وسـيلة     اإلجراءات األخرى لتقدمي احلالة أو الوقائع اليت تنطوي عليهـا         تفاصيل    •  

  ؛أخرى للتحقيق الدويل أو التسوية الدولية إن ُوِجدت
 الـواردة يف    حقـوق اإلنسـان    هذه احلالة تبلغ حد انتهاك    يف   الوقائع   العتباراحلَُجج  بيان    •  

  املواد ذات الصلة من املعاهدة؛ومن املفيد تعيني . املعاهدة اليت جيري التذرع بأحكامها
  ؛)قرارات احملاكم إخل( باالّدعاءات واحلجج مجيع الوثائق املتصلة  •  
  ، يف حالة وجودها؛القوانني الوطنية ذات الصلةُنَسخ من   •  
  .مسيئة اليت تتضمن عبارات  النظر يف البالغاتال يتمكقاعدة عامة،   •  

يف أي من املعاهدات تاريخ هنائي رمسي لتقدمي الشكوى باسـتثناء           : ال يوجد : احلدود الزمنية   )ز(
ومع ذلك فاملثايل أن يتم تقـدمي الشـكاوى         . االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري     

والتأخري يف  . االنتصاف احمللية بعد حدوث االنتهاك املّدعى به واستنفاد ُسبل        بأسرع ما ميكن    
علـى  ومن العسري   تقدمي احلالة قد جيعل من العسري على الدولة الطرف أن ترد ردَّاً صحيحاً              

وال يتم فحص الشكاوى املتعلقـة بانتـهاكات        . ة بدقة يععاهدة أن تقيِّم اخللفية الوقائ    هيئة امل 
إال إذا كان هلا أثر مستمر      ( املعنية   وقعت قبل دخول آلية الشكاوى حيِّز التنفيذ بالنسبة للدولة        

 وجيب تقدمي الشكاوى مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز            ).يف انتهاك املعاهدة  
 من تاريخ القرار النهائي الذي تتخذه السلطة الوطنية بشـأن           ستة أشهر العنصري يف غضون    

  .املسألة
________________ 

نَصـح  هذه اللغات هي يف العادة األسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ولكن تُ             )13( 
  .املنظمات غري احلكومية مبراجعة موقع املفوضية للتأكد من لغات العمل لكل جلنة
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 على سبيل تدابري مؤقتة إذا كان عدم         عاجالً إجراًءميكن لكل جلنة أن تتخذ      : لجاإلجراء العا   )ح(
ويتم منطيـاً   . اختاذه سيؤدي إىل حدوث ضرر ال متحى آثاره قبل فحص احلالة بالسُبل العادية            

اختاذ هذه املبادرات ملنع اإلجراءات اليت ال ميكن حمو آثارها فيما بعد، مثل تنفيذ حكم إعدام                
ومن املستصوب جداً للمنظمـات غـري       . بخطر التعذي فيه  يواجه  إىل بلد   أو إبعاد شخص    

أن تعبِّر عن هذه الرغبـة  ب  طلباً الختاذ إجراءات مؤقتة   احلكومية اليت ترغب يف أن تنظر اللجنة      
  .صراحة يف الشكوى

 ذات طـابع    موضوعات حساسـة   إذا كانت الشكوى سينشأ عنها       :املوضوعات احلساسة   )ط(
في اسم الضحية يف قرارها النهائي لكي       خاص أو شخصي فيمكن أن ُيطلَب من اللجنة أن خت         

  .ال تصبح شخصيته معروفة علناً
  عناصر اإلجراءات

عندما تتضمن الشكوى العناصر اجلوهرية املذكورة أعاله يتم وضع احلالة رمسيـاً يف قائمـة                 
  .، يف اللجنة ذات الصلةتسجيلهااحلاالت اليت سيجري النظر فيها، أي يتم 

وبعد . ضوع إىل الدولة الطرف املعنية إلعطائها فرصة للتعليق عليها        وبعد ذلك يتم إحالة املو      
ويف تلك املرحلـة    . أن ترّد الدولة الطرف تتاح ملقدم الشكوى أيضاً فرصة التعليق على حجج الدولة            

وإذا مل ترّد الدولة رغم إرسـال تـذكري أو عـدة    . تكون احلالة جاهزة الختاذ قرار بشأهنا يف اللجنة    
ا تتخذ اللجنة قرارها بشأن احلالة مع إعطاء الوزن الواجب للمطالبات الـيت يقـدمها               تذكريات إليه 

  .صاحب الشكوى
ومرحلـة  “ القبـول ”وتعَرف املرحلتان الرئيسيتان يف عملية استعراض اللجنة باسم مرحلة            

وإذا . ويف مرحلة القبول تبحث اللجنة ما إن كانت الشكوى تفي مبتطلبات اإلجـراء            . “احليثيات”
ورغم أن هاتني املـرحلتني     . قررت اللجنة أن احلالة مقبولة فإهنا تعمد إىل النظر يف حيثيات الشكوى           

وإذا أخفقت احلالة   . جتريان عادة يف وقت واحد إال أهنما قد تنفصالن بناء على طلب الدولة الطرف             
  .يتم النظر يف حيثيات احلالةفال يف مرحلة القبول 

وبعد أن تتخذ اللجنة قرارها بشأن احلالـة يـتم          . لسة مغلقة وتبحث اللجان كل حالة يف ج       
وإذا قررت اللجنة أن مقدِّم الشكوى      . إحالة القرار إىل صاحب الشكوى وإىل الدولة يف وقت واحد         

وقع فعالً ضحية انتهاك حلقوق اإلنسان من جانب الدولة الطرف مبوجب املعاهدة ذات الصلة فإهنـا                
الذي جيب توفريه وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات للمتابعـة يف            حتدِّد عادة سبيل االنتصاف     

  .بشأن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ استنتاجات اللجنة) ثالثة أشهر عادة(غضون فترة حمدَّدة من الزمن 
ويتم نشر أي قرار هنائي بشأن حيثيات القضية أو أي قرار بعدم قبوهلا يف موقع املفوضـية يف                    
  ). هنااضغط(ب يف إطار الفقه القانوين للجان شبكة الوي
 عن اخلطوط التوجيهية لطريقة تقدمي شكوى فردية لكل هيئـة مـن هيئـات               وملعرفة املزيد   

  .  هنااضغطاملعاهدات 
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  أين ُترَسل الشكاوى الفردية مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان؟
  :الشكاوى املقدمة إىل  

  جلنة حقوق اإلنسان  
  جلنة مناهضة التعذيب  
  جلنة القضاء على التمييز العنصري  

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

سويسرا
بالنسبة للموضوعات العاجلة بالتحديد ينبغي أيضاً إرسال مجيع  (22 90 917 22(0) 41+: رقم الفاكس

 )الوثائق ذات الصلة يف شكل نسخة ورقية
 org.petitions@ohchr-tb :روينالربيد اإللكت

  .ينبغي دائماً توضيح اسم اللجنة اليت تكتب إليها بالتحديد  
  :الشكاوى املرسلة إىل  

  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة  
  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة: ترسل إىل  
  رأةطرف شعبة النهوض بامل  
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة يف نيويويورك  

Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
c/o Division for the Advancement of Women     
Department of Economic and Social Affairs
United Nations Secretariat
2 United Nations Plaza, DC-2/12th Floor
New York, NY 10017, United States of America 
 الواليات املتحدة األمريكية

 3463 963 212 1+  :رقم الفاكس
  .ملعرفة املزيد عن هيئات املعاهدات انظر الفصل السادس  
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  )14(البالغات مبوجب اإلجراءات اخلاصة  -  2

ويعرض هذا القسم بالتحديد    . ت اإلجراءات اخلاصة بالتفصيل يف الفصل اخلامس       آليا ُتناقَش  
  .إجراءات البالغات الفردية املتاحة مبوجب خمتلف واليات اإلجراءات اخلاصة

تسمح هذه اآللية بتقدمي بالغات تتعلق إّما حباالت فردية أو بأمناط عامة من جتاوزات حقوق                 
أو املنظمات غري احلكومية نيابة عن األفـراد تقـدمي احلـاالت إىل             ويستطيع مجيع األفراد    . اإلنسان

  .أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة
ويف كثري من األحيان تستطيع املنظمات غري احلكومية أن تكون قناة اتصال لألفـراد الـذين           

 تقدمي  وينبغي للمنظمات غري احلكومية اليت ترغب يف      . يلتمسون احلماية من جتاوزات حقوق اإلنسان     
 أوالً إن كانت هنـاك واليـة قطريـة أو    تتأكدحالة مبوجب أي من واليات اإلجراءات اخلاصة أن  

وباإلضافة إىل ذلك ينبغي للمنظمات غري احلكومية أن تقرأ بدقة املعايري           . موضوعية تغطي تلك احلالة   
ديد ُيطبِّق الفريـق العامـل      وبالتح. احملدَّدة لكل والية واليت جيب الوفاء هبا قبل أن ميكن قبول البالغ           

املعين باالحتجاز التعسفي والفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي معايري حمدَّدة              
  .ختتلف عن املعايري اليت تطبِّقها الواليات األخرى

وبعد تلقي احلالة الفردية يكون قرار التدخُّل حسب تقدير صاحب والية اإلجراء اخلـاص،                
وتتصل هذه املعايري عمومـاً     . يتوقف ذلك على خمتلف املعايري اليت يكون قد وضعها صاحب الوالية          و

. موثوقية املصدر ومصداقية املعلومات الواردة؛ والتفاصيل املقدَّمة؛ ونطاق الواليـة نفسـها           : مبا يلي 
يـات وهـي متاحـة       تتصل مبختلف الوال   استبياناتولتسهيل فحص االنتهاكات املَُبلَّغ عنها، تتوفَّر       

لكن ينبغي  . لألشخاص الراغبني يف التبليغ عن اّدعاءات االنتهاكات      )  هنا اضغط(على اخلط   إلكترونياً  
أن يالحظ أنه يتم النظر يف البالغات املقدمة من األفراد أو املنظمات غري احلكومية حىت وإن مل تكن                  

غري احلكومية على إرسال حتديثات منتظمة    وجيري تشجيع املنظمات    . قد قُدِّمت يف استمارة االستبيان    
  .للمعلومات اليت تقدمها

  ماذا ينبغي أن تتضمَّنه الشكاوى الفردية مبوجب اإلجراءات اخلاصة؟
   املزعومة؛)الضحايا(الضحية حتديد هوية   •  
  االنتهاك املزعومني؛مرتكيب حتديد هوية   •  
تبقـى هـذه     (مقدمي الـبالغ  ) تاملنظما(أو املنظمة   ) األشخاص(الشخص  حتديد هوية     •  

  املعلومات سّرية؛
   وقوع احلادث؛تاريخ ومكان  •  
  .احمليطة باحلادث الذي وقع فيه االنتهاك املزعوموصف تفصيلي للظروف   •  

________________ 

 باملسؤولية عن   2006يونيه  /اضطلع جملس حقوق اإلنسان اجلديد يف دورته األوىل املعقودة يف حزيران           )14( 
 سنة واحدة ورهناً باالسـتعراض      وقام بتمديد مجيع الواليات وأصحاب الواليات بصفة استثنائية ملدة        . اإلجراءات اخلاصة 

وينبغي أن ترجع املنظمات غري احلكومية إىل موقـع املفوضـية يف            . 60/251الذي سيقوم به وفقاً لقرار اجلمعية العامة        
  . اإلجراءات اخلاصة لالطالع على آخر التطّورات أو التغيريات يف تشغيل)org.ohchr.www://http(شبكة الويب 
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  ؛مسيئةالنظر يف البالغات اليت تتضمن لغة ال يتم كقاعدة عامة،     
  ؛واضحة وموجزةينبغي أن تكون البالغات     
   اليت توجَّه إليها الشكوى؛آلية اإلجراء اخلاصتوضيح يتم دائماً     
  . لتقدمي الشكاوى الفرديةاالطالع على املتطلبات اليت حتددها كل واليةيتم دائماً     
  

  أين ُترَسل الشكاوى الفردية مبوجب اإلجراءات اخلاصة؟
   مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان-فرع اإلجراءات اخلاصة 

Special Procedures Branch 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
8–14, avenue de la Paix 
CH–1211 Geneva 10 
+41 (0)22 917 90 06 : رقم الفاكس  
urgent-action@ohchr.org : وينالربيد اإللكتر   

 اإلجراء اخلاص اليت توجَّه إليها الشكوى يف خانة املوضـوع يف الربيـد              يرجى توضيح آلية    
  .اإللكتروين أو الفاكس أو على مظروف الرسالة

 تتـوفر يف يالحظ أن بعض واليات اإلجراءات اخلاصة وضعت متطلبات حمـدَّدة جيـب أن          
تطلبات يف موقع املفوضية يف شـبكة       وميكن االطالع على تفاصيل هذه امل     . الشكاوى لقبوهلا 

  ). هنااضغط(الويب حتت اسم كل والية 
  

 للتصديقويستطيع أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة، استناداً إىل معلومات موثوقة وقابلة             
ويتم إحالة هـذه    .  إىل احلكومات  بالغاتأن يرسلوا   من ضحايا اّدعاءات جتاوزات حقوق اإلنسان،       

 إذا ظهر أن انتهاكاً خطرياً ال يـزال         نداء عاجل البالغات من خالل املفوضية وميكن أن تأخذ شكل         
ومن .  يف حالة االّدعاء بأن االنتهاك قد وقع فعالً     خطاب اّدعاء ع أو شكل    وجارياً أو على وشك الوق    

أو /ية من احلكومة املعنية أن تقدِّم توضيحات ألي حالة حمدَّدة و         خالل املراسالت يطلب صاحب الوال    
ويستطيع أصحاب الواليات أيضاً أن يطلبوا من احلكومـة تبليـغ نتـائج             . التدابري العالجية الكافية  

وميكن ألصحاب الواليات، حسب الردود اليت تصلهم، مواصلة التحقيق وتقدمي          . حتقيقاهتا وإجراءاهتا 
  .ويف بعض احلاالت يستطيعون أيضاً اختاذ قرار بإصدار بيان علين بشأن احلالة. توصيات حمدَّدة

كانت مجيع اإلجراءات اخلاصة مطالبة بتقـدمي       ومبوجب قواعد جلنة حقوق اإلنسان السابقة         
والبالغات املرسلة واملستلمة تكون سـرية يف العـادة         .  عن أنشطتها يف الدورة السنوية للجنة      تقرير

ويرجى . )15(ىت يتم نشر التقرير السنوي ما مل ُيقرر صاحب الوالية إصدار بيان صحفي  وتظل سرية ح  
________________ 

باإلضافة إىل التقارير السنوية يصدر بعد أصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة وثائق أخرى تساعد على               )15( 
بشـأن  “ املـداوالت ”وبالتحديد يستطيع الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي أن يصدر    . فهم أعمال ونطاق الوالية   

ويستطيع الفريق العامل املعين حباالت االحتجاز القسري أو غري         . كاوى الفردية بشأن الش “ اآلراء”املوضوعات العامة و    
  .عن إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري“ تعليقات عامة”الطوعي أن يصدر 
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مالحظة أن الضحايا املزعومة ُتذكَر باالسم يف تقارير أصحاب واليات اإلجـراءات اخلاصـة إال يف                
ملهم ونظراً للطابع العاملي لتقارير آليات اإلجراءات اخلاصة فمن ا        . حالة األطفال أو يف ظروف حمدَّدة     

أن تتأكد املنظمات غري احلكومية اليت تعمل نيابة عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان من معرفـة                
هم إىل السـلطات    ئالضحايا بأن قضيتهم حتال إىل آليات اإلجراءات اخلاصة، وأنه قد يتم إبالغ أمسا            

  .ين لإلجراء اخلاص املعينقد تظهر يف التقرير العل) أو احلروف األوىل من األمساء(املعنية، وأن أمساءهم 
  معلومات أخرى

ويف الوقـت   .  موحَّدة مبوجب عدة واليات للتبليغ عن اّدعاءات االنتهاكات        استبياناتتتوفر    
  :احلاضر توجد استبيانات خاصة للواليات التالية

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي  •
   غري الطوعيالفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو  •
  املقرِّر اخلاص املعين حباالت اإلعدام بدون حماكمة أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً  •
  املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري  •
  املقرِّر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين  •
  م يف البغاء واملواد اخلليعةاملقرِّر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهل  •
  عين مبسألة التعذيباملاملقرِّر اخلاص   •
  املقرِّر اخلاص املعين مبسألة االجتار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال  •
  املقرِّر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه  •
  إلنساناملمثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق ا  •

يتم النظر  ومع ذلك   ).  هنا اضغط(إلكترونياً  وميكن احلصول على هذه االستبيانات على اخلط          
 يف اسـتمارة    البالغات املقدَّمة من األفراد أو املنظمات غري احلكومية حىت يف حالة عدم تقـدميها             يف  

  .االستبيان
  . هنااضغط ملعرفة املزيد عن والية إجراءات الشكاوى الفردية،  
  .ملعرفة املزيد عن اإلجراءات اخلاصة انظر الفصل اخلامس  

  )16(1503اإلجراء   -  3
 من جانب أي فرد أو من جانـب جمموعـة           1503ت مبوجب اإلجراء    ميكن تقدمي البالغا    
 معرفة مباشرة وموثوقة بوقـوع      م وقوعهم ضحية النتهاكات حقوق اإلنسان أو يكون لديه        يدَّعون

  .وتعرض املعلومات التالية العناصر اهلامة يف هذا اإلجراء. هذه االنتهاكات
________________ 

 باملسـؤولية عـن اإلجـراء       2006/اضطلع جملس حقوق اإلنسان يف دورته األوىل يف حزيران يونيه          )16( 
وطلب . 60/251راضه كما سيقوم، إذا لزم األمر، بتحسينه وترشيده وفقاً لقرار اجلمعية العامة              وسيقوم باستع  1503

وينبغي للمنظمات غـري  .  مع تنفيذ والية اجمللس1503 استمرار اإلجراء    2006/102جملس حقوق اإلنسان يف مقرره      
لالطالع على آخر التطـورات بشـأن       ) http://www.ohchr.org(احلكومية أن تدخل إىل موقع املفوضية يف شبكة الويب          

  .إجراء الشكاوى الذي سيطبِّقه جملس حقوق اإلنسان يف املستقبل
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  ؟1503ماذا ينبغي أن تتضّمن الشكاوى مبوجب اإلجراء 
سيتم االحتفـاظ    (مقدِّمي البالغ  )املنظمات(أو املنظمة   ) األشخاص(الشخص  حتديد هوية     •

  ل الشكاوى جمهولة املصدر؛بوال تق). بسرية هذه املعلومات إذا طُلب ذلك
الضـحايا   بأكرب قدر ممكن من التفاصيل، مـع تقـدمي أمسـاء             وصف الوقائع ذات الصلة     •

  غري ذلك من األدلّة؛املزعومني والتواريخ واملواقع و
، على أساس اإلعـالن العـاملي حلقـوق         واحلق الذي ُيّدعى انتهاكه   الغرض من الشكوى      •

  اإلنسان؛
 منط واسع االنتشار من انتـهاكات     الطريقة اليت ميكن أن تظِهر هبا هذه احلالة وجود           شرح  •

كي ُيفَهم من   وجيب أن تتوفر أسباب معقولة ل     .  وليست جمرد انتهاكات فردية    حقوق اإلنسان 
  املواد املقدَّمة وجود النمط املدَّعى به من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؛

، أو تفسري السبب يف أن هذه الوسائل غـري          استنفاد وسائل االنتصاف احمللية   تفاصيل طريقة     •
  .طويلة بدرجة غري معقولة وأفعَّالة 

ما تنشره   أنه ال يكفي االعتماد على       يرجى مالحظة و. جيب أن تكون مجيع الشكاوى مكتوبة       
وإذا كنت تعتزم تقدمي أحد تقارير حقوق اإلنسان كربهان فريجى إرفـاق            . وسائط اإلعالم 

 بنفسك وشرح احلالة اليت تريد تقدميها وبيان رغبتك يف معاجلـة الشـكوى              للتعريفرسالة  
  .1503مبوجب اإلجراء 

م الشكوى قبل اجتماع الفريق العامل      جيب استال لكي ميكن فحص الشكوى يف نفس السنة          
 وجيتمع هذا الفريق سنوياً خالل األسـبوعني         أسبوعاً على األقل،   12املعين بالبالغات بفترة    
) للسماح بوقت كاٍف للحكومات للرّد على االّدعـاءات       (أغسطس  /األخريين من شهر آب   

العامل املعين بالبالغـات    والشكاوى اليت ترد بعد هذا املوعد النهائي سيتم فحصها يف الفريق            
  .يف العام التايل

 وميكن تقدمي معلومات إضافية يف مرحلة       . صفحة 15-10ُينَصح بأن تقتصر الشكوى على        
  .الحقة

  . أو مهينةمسيئة تعَتَبر ألفاظاًلن ُينظَر يف البالغات اليت تتضمن   
جلنة حقوق اإلنسان  كما كان جيري يف ظل       1503وتصف املعلومات التالية مراحل اإلجراء        

 2005مـايو  / بالنسبة للبالغات اليت يتم معاجلتـها يف الفتـرة بـني أيـار      كما سيستمر السابقة و 
وسيقوم جملس حقوق اإلنسان اجلديد باستعراض اإلجراء، كمـا سـيقوم           . 2006يونيه  /وحزيران

ولذلك توصـى   . بتحسينه وترشيده إذا استلزم األمر، يف غضون سنة واحدة بعد انعقاد دورته األوىل            
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ّورات يف ط بانتظام ملعرفة أي تغيريات وتاملنظمات غري احلكومية بزيارة موقع املفوضية يف شبكة الويب    
  .)17(اإلجراء

  الفحص األوَّيل: املرحلة األوىل  •
) الشـكاوى (تقوم األمانة مع رئيس الفريق العامل املعين بالبالغات بفحص مجيع البالغات              

بالغات اليت يكون من الواضح أهنا ال تقوم على أساس أو البالغات            كلما وردت وتستبعد ال   
 كاتب البالغ إخطاراً مكتوباً     يتلقىوإذا مت قبول البالغ للمرحلة التالية من اإلجراء         . اجملهولة

وبسبب طابع السـرية يف هـذا       . باستالم بالغه ويتم إرسال البالغ إىل احلكومة املعنية للردّ        
  . أي معلومات خالف اإلخطار إىل كاتب البالغ عن نتيجة فحص بالغهاإلجراء ال يتم تقدمي

  الفريق العامل املعين بالبالغات: املرحلة الثانية  •
بالبالغات سنوياً يف دورة مغلقة ملدة أسبوعني بعد اجتماع اللجنة            املعين جيتمع الفريق العامل    

عضاء من اللجنة الفرعية ميثلون     ويشمل الفريق مخسة أ   . الفرعية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان    
ويفحص الفريق العامل الشكاوى اليت اجتازت مرحلـة الفحـص          . املناطق اإلقليمية اخلمس  

األوَّيل وأي ردود تصل من احلكومات ليعرض على الفريق العامل املعين باحلاالت أي حالـة               
وثَّقـة حلقـوق    حمددة يبدو منها أهنا تنطوي على منط مستمر من االنتهاكات اجلسـيمة وامل            

  .اإلنسان واحلريات األساسية
  الفريق العامل املعين باحلاالت: املرحلة الثالثة  •

جيتمع الفريق العامل املعين باحلاالت سنوياً يف دورة مغلقة ملدة أسبوع واحد للنظر يف احلاالت               
 معلَّقة منذ دورته    توينظر أيضاً يف أي حالة ظلَّ     . اتاحملالة إليه من الفريق العامل املعين بالبالغ      

 يف  انظر املرحلة التالية  . (السابقة ويف احلاالت اليت تبقيها جلنة حقوق اإلنسان قيد االستعراض         
). جملس حقوق اإلنسـان اآلن    (ويتألف الفريق العامل من مخس أعضاء من اللجنة         ). العملية

نسان، ويكون ذلـك    جملس حقوق اإل  /حالة حالة حمدَّدة إىل اللجنة    إوقد يقرِّر الفريق العامل     
وميكن بدالً  . مقرَّر يوصي باإلجراء املطلوب اختاذه يف هذا الصدد       /مشفوعاً عادة مبشروع قرار   

  .من ذلك أن يقرِّر إبقاء احلالة معلَّقة أمامه أو أن يتوقف عن النظر يف املوضوع
  جلنة حقوق اإلنسان: املرحلة الرابعة  •

ورهتا السنوية أن تعقد جلستني مغلقتني لتنظـر يف         كان من عادة جلنة حقوق اإلنسان أثناء د         
احلاالت احملدَّدة احملالة إليها من الفريق العامل املعين باحلاالت، وتنظر يف احلاالت اليت بقيـت               

ويف اجللسة املغلقة األوىل ُيدعى ممثلو احلكومات املعنيـة         . قيد االستعراض منذ دورهتا السابقة    
  . على األسئلةإللقاء كلمة يف اللجنة وللرّد

ويف جلسة مغلقة الحقة ُتعقَد بعد ذلك بفترة قصرية تعتمد اللجنة مقرراً يتعلق باحلاالت اليت                 
   إماوعندئذ تستطيع اللجنة أن تقرِّر. فحصتها

   أوإهناء النظر يف املوضوع؛ ‘1’

________________ 

، مشروع برنامج عمل للسنة األوىل يتضـّمن        2006/105اعتمد جملس حقوق اإلنسان، يف مقرَّره        )17( 
  .سبتمرب/نية يف أيلول يف دورته الثا1503فحص تقارير اإلجراء 
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ـ               ‘2’ ة وأي  إبقاء احلالة قيد االستعراض يف ضوء أي معلومات أخرى تتلقاها من احلكومـة املعني
   أو؛1503معلومات أخرى قد تصل اللجنة مبوجب اإلجراء 

   أو؛وتعيني خبري مستقلإبقاء احلالة قيد االستعراض  ‘3’
تبدأ النظـر يف     السري كي ميكن للجنة أن       1503إهناء النظر يف املوضوع مبوجب اإلجراء        ‘4’

  .نفس املوضوع مبوجب إجرائها العلين
عروضة عليها يعلن الرئيس يف جلسة مفتوحة أمساء البلدان اليت مت           وبعد نظر اللجنة يف احلالة امل       

  . وأمساء البلدان اليت مل تعد موضع البحث مبوجب هذا اإلجراء1503فحصها مبوجب اإلجراء 
املقدمة من األفراد واحلكومات وكذلك القرارات املتخذة يف خمتلف مراحل          وتظل مجيع املواد      
وتظل الوثائق اليت مت حبثها مبوجـب       . اً على احلاالت اليت مت إهناؤها     وينطبق ذلك أيض  . سريةاإلجراء  
 سرية إىل أن تقرِّر اللجنة تقدمي توصياهتا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، ويكون             1503اإلجراء  

 1503كانت الوثائق املقدمة مبوجـب اإلجـراء        و. ذلك عادة بناًء على طلب من احلكومة املعنية       
بنـاء علـى طلـب       حبالة حقوق اإلنسان يف البلدان التالية قد ُنِشرت علنـاً         لق  السري فيما يتع  

األرجنـتني ومت   :  وهي اآلن متاحة للتوزيع على األفراد املهتمني واملنظمات املهتمة         احلكومات املعنية 
؛ وباراغواي ومت حبثها بني   1985 و   1978غواي ومت حبثها بني     و؛ وأور 1985 و 1980حبثها بني   
  .1980 و 1978

  ؟1503أين ُترَسل الشكاوى مبوجب اإلجراء 
  مبفوضية حقوق اإلنسان يف سويسرا) 1503اإلجراء ( فرع املعاهدات واجمللس
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