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السبل أ
الخرى للتبليغ باالنتهاكات الجسيمة

قائمة معلومات

الطفال .بحسب الدولة ،قد تكون هذه آ
ال� ترتكبها أطراف مسلحة بحق أ
ت
ين
الليات الدولية البديلة/
والبالغ بالسبيل الوحيد المتاح للمنظمات يغ� الحكومية الذي
ليست آلية الرصد إ
تستع� به للتبليغ باالنتهاكات ي
الضافية مهمة لك:
إ

آ
الجهة/اللية

ما الذي يمكن التبليغ به

ش
ال�وط المسبقة

تم� يتم التبليغ وكيف

هيئات الرصد المنشأة بموجب معاهدات:

الخروقات لالتفاقية ذات الصلة.

البد من أن تكون الدولة قد
صدقت عىل االتفاقية.

عىل كل دولة طرف أن تقدم للجنة
تقارير رسمية عن حالة تنفيذ
االتفاقية/ال�وتوكول بشكل منتظم.
ب
يمكن للمنظمات يغ� الحكومية
تقديم “تقارير ظل” للجنة قبيل
استعراض تقرير الدولة الرسمي.

لجنة حقوق الطفل (ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق
وال�وتوكول االختياري لالتفاقية بشأن
الطفل ب
اش�اك أ
ت
الطفال ف ي� المنازعات المسلحة
الدول
النسان (ترصد تنفيذ العهد
لجنة حقوق إ
ي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)
لجنة مناهضة التعذيب
(ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب)
إجراءات الشكاوى/المراسالت الفردية:
•لجنة حقوق الطفل
النسان
•لجنة حقوق إ
•لجنة مناهضة التعذيب

ت
ال�
حاالت االنتهاكات الفردية ي
تندرج ضمن والية اللجنة ذات
الصلة.

البد أن تكون الدولة طرفاً ف ي�
المعاهدة وتقر باختصاص اللجنة
المعنية.
استنفاد سبل االنتصاف المحلية.

ما إن يتم استنفاد سبل االنتصاف
المحلية.

النتائج المحتملة

تؤخذ ف ي� االعتبار رسمياً تقارير
المنظمات يغ� الحكومية أثناء عملية
االستعراض .بنهاية العملية تصدر
اللجنة “مالحظات ختامية” هذه
الوثيقة تحدد أ
العمال الملموسة
ت
ال� عىل الدولة القيام بها والتبليغ
ي
ف
عنها ي� الدورة القادمة .من ثم هي
وثيقة مهمة للمنارصة والعمل ف ي�
المستقبل ،بالنسبة للمنظمات يغ�
الحكومية عىل المستوى القُطري.
قد تبادر اللجان بفتح تقصيات ف ي�
الموقف ف ي� الدولة الطرف ،ش�يطة
أن تكون قد أقرت باختصاص اللجنة
المعنية ف ي� هذا الشأن.

معلومات إضافية
للمنظمات يغ� الحكومية
دليل مبسط لهيئات أ
المم
المتحدة المنشأة بموجب
معاهدات.)2010( ISHR ،

إجراءات المراسالت الفردية.
أسئلة متكررة حول إجراءات
الشكاوى بالهيئات المنشأة
بموجب معاهدات.
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(تكملة)

آ
الجهة/اللية
الجراءات الخاصة بمجلس حقوق
المراسالت مع إ
النسان (الواليات المواضيعية والقُطرية) ذات
إ
الصلة:

ما الذي يمكن التبليغ به

ش
ال�وط المسبقة

تم� يتم التبليغ وكيف

النتائج المحتملة

االنتهاكات المندرجة تحت والية
الجراءات الخاصة ذات الصلة.
إ

ال يوجد.

الجراءات
أي وقت بموجب إ
المطلوبة لكل من الواليات
المذكورة .يمكن تقديم المراسالت
بغض النظر عما إذا كان قد تم
استنفاد سبل االنتصاف المحلية.

زيارات الدول/المنارصة ثنائية
الطراف للدفع أ
أ
بالعمال الوقائية
والتحقيقية واجبة االتخاذ.

االستعراض الدوري الشامل
 :UPRال يوجد

االستعراض الدوري الشامل:
كل الدول أعضاء أ
المم المتحدة
أ
تخضع الستعراض من القران
بشكل دوري ،حيث يمكن لكافة
الدول مناقشة الدولة الخاضعة
لالستعراض وتقديم توصيات لها.
يمكن للمنظمات يغ� الحكومية
تقديم معلومات لمكتب المفوض
النسان بصفتهم
السامي لحقوق إ
“أصحاب مصلحة آخرون” ،قبيل
انعقاد جلسة االستعراض الدوري
الشامل ،حيث سيتم استعراض
ملف الدولة .يمكن للمنظمات
أيضاً أن تدل ببيان ش
مبا� بمجلس
ي
النسان.
حقوق إ

الجراءات الخاصة بمجلس
•المراسالت مع إ
النسان (الواليات المواضيعية
حقوق إ
والقُطرية) ذات الصلة:
ن
•المقرر الخاص
المع� بالتعذيب
ي
ن
الخاص
•المقرر
المع� بتعزيز الحقيقة
ي
والج� وضمانات عدم التكرر
والعدالة
ب
ن
•المقرر الخاص
المع� بالعنف ضد المرأة
ي
ف
ن
المع� بالحق ي� التعليم
الخاص
•المقرر
ي
ن
•الفريق العامل
المع� باالحتجاز التعسفي
ي
ن
ين
الخاص
•المقرر
المدافع�
المع� بوضع
في
(� القضايا المتعلقة
نسان
ال
حقوق
عن
إ
ي
بحماية المنظمات يغ� الحكومية المنخرطة
ف ي� الرصد/التبليغ باالنتهاكات)
•واليات الدول (مثال :جمهورية أفريقيا
مال ،ميانمار ،الصومال،
الوسطى ،ي
السودان ،سوريا)

النسان ()HRC
مجلس حقوق إ

النسان
أي انتهاكات لحقوق إ
والحريات أ
الساسية.

آليات الشكاوى :استنفاد سبل
االنتصاف المحلية؛ حاالت لم
يكن قد سبق التعامل معها
بموجب إج راءات خاصة أ
بالمم
المتحدة أو من قبل هيئة منشأة
بموجب معاهدة (مبدأ عدم
التك رار).

معلومات إضافية
للمنظمات يغ� الحكومية
تعليمات تقديم المعلومات
للإجراءات الخاصة.

ملحوظة :جميع حملة الواليات
مطلوب منهم تقديم “تقرير
قص�
بالمراسالت” يتضمن ملخص ي
ت
ال� تم تلقيها بع� إجراءات
بالحاالت ي
المراسالت.

االستعراض الدوري الشامل:
تقارير المنظمات يغ� الحكومية
تجمعها المفوضية السامية لحقوق
النسان ويتم ضمها إىل مجموعة
إ
الوثائق الخاضعة رسمياً للفحص ف ي�
كل جلسة .نتائج جلسة االستعراض
هي اعتماد تقرير يحتوي عىل
الموضوعات والتوصيات المثارة.
البد أن تقبل الدولة الخاضعة
لالستعراض علناً أو ترفض كل من
التوصيات .البد أن تبلغ الدولة بحالة
تنفيذ التوصيات ف ي� دورة االستعراض
التالية الخاصة بها.

االستعراض الدوري الشامل:
جدول الجلسات
تعليمات تقديم التقارير
آلية الشكاوى:
إجراءات الشكاوى
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أ
الداة 50
(تكملة)

آ
الجهة/اللية

ما الذي يمكن التبليغ به

ش
ال�وط المسبقة

النسان (تابع)
مجلس حقوق إ

سبل أخرى للتبليغ باالنتهاكات الجسيمة عىل المستوى القُطري:
ن
الوط�.
نظام القضاء
ي

•
النسان القُطرية :أفراد (مكاتب تقديم شكاوى) أو كيانات (لجان) تحقق ف ي� انتهاكات
•مؤسسات حقوق إ
ين
القوان� والسياقات
النسان وتعززها وتحميها .درجة استقاللية هذه المؤسسات تعتمد عىل
حقوق إ
أ
النسان القُطرية .يمكن االطالع عىل
القُطرية .تجري المم المتحدة استعراضات لمؤسسات حقوق إ
التصنيفات وجداول االستعراض هنا.

•
•

النسان عىل المستوى القُطري.
مكتب المفوض السامي لحقوق إ
ت
ال� تنشط بمجال مساعدة الضحايا وحمايتهم.
الهيئات الحكومية ي

تم� يتم التبليغ وكيف

النتائج المحتملة

آلية شكاوى مجلس حقوق
النسان :المراسالت من أفراد أو
إ
جماعات أو منظمات يغ� حكومية
تزعم بأن مقدم المراسلة ضحية
أو لديه معلومات موثوقة عن
أنماط النتهاكات حقوقية جسيمة.
يمكن تقديم الشكاوى ضد أية
دولة بغض النظر عما إذا كانت قد
صدقت عىل معاهدة بعينها أم ال.

آلية شكاوى مجلس حقوق
النسان :الشكاوى المقبولة قد
إ
تؤدي إىل طلبات بمعلومات/أعمال
من الدولة المعنية واستمرار الحوار،
ين
خب� مستقل لرصد الوضع،
وتعي� ي
وتوف� مشورة فنية/تقنية للدولة
ي
المعنية من أجل التصدي للموقف.

أ
الدوات ذات الصلة

معلومات إضافية
للمنظمات يغ� الحكومية

أ
الداة  – 23قائمة معلومات “وضع خارطة ت ز
االل�امات الدولية ذات الصلة
ت
الم�تبة عىل دولة العمل”

