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 (IBAHRIنبذة حول معهد رابطة المحاميين الدولية لحقوق اإلنسان )

 

عيات القانون. ولديها ، هي المنظمة الرائدة في العالم لممارسي القانون الدولي ونقابات المحامين وجم1947، التي أنشئت في عام نقابة المحاميين الدولية

حماية و، وهي منظمة مستقلة، مع المجتمع القانوني العالمي لتعزيز IBAHRIدولة. تعمل  160في  نقابات 190و يمحام 80,000عضوية تضم أكثر من 

 حقوق اإلنسان واستقالل مهنة القانون في جميع أنحاء العالم.
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 قائمة المختصرات
CAT Committee against Torture 

CCPR Human Rights Committee  

CED Committee on Enforced Disappearances 

CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

CMW Committee on Migrant Workers 

CRC Committee on the Rights of the Child 

CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 

DDPA Durban Declaration and Programme of Action 

ECOSOC Economic and Social Council 

HRC Human Rights Council 

IAC International Armed Conflict 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICJ International Court of Justice 

ICL International Criminal Law 

ICTR International Criminal Tribunal for Rwanda 

ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 

IECSR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

IHL International Humanitarian Law 

IHRL International Human Rights Law 

ILC International Law Commission 

LOI List of Issues 

LOIPR List of issues prior to reporting 

NGO(s) Non-governmental organisation(s) 

NHRI National Human Rights Institution 

NIAC Non-International Armed Conflict 

ODS Official Documents System   

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OPCAT Optional Protocol to the Convention against Torture 

SCSL Special Court for Sierra Leone 

SPT Subcommittee on Prevention of Torture 

STL Special Tribunal for Lebanon 

UDHR Universal Declaration of Human Rights 

UN United Nations 

UNGA United Nations General Assembly 

UNSC United Nations Security Council 

UPR Universal Periodic Review 

US United States of America  
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 مقدمة

 خلفية

 IBAHRI جبرنام

برنامج األمم  IBAHRIتوفر آليات األمم المتحدة للمختصين القانونيين األدوات الالزمة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وسيادة القانون في بلدهم. أطلق 

بشأن  المجتمع القانونيودول لتسهيل مشاركة المهنيين القانونيين مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة وتعزيز الحوار بين ال 2014المتحدة في عام 

 القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان.

 هي كما يلي: IBAHRIأهداف برنامج 

 تعزيز اإلطار القانوني الدولي لحماية مهنة القانون عن طريق توفير الدعم الخبير آلليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؛• 

 ؛ ولمستوى القطرياضاة والمحامين والمدعين العامين واستقالل القضاء وحالة المهنيين القانونيين على التوعية بمعايير األمم المتحدة بشأن دور الق• 

 المحامين في آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة من خالل تدريب المحامين وبناء قدرات نقابات المحامين. اشتراكتعزيز • 

بادئ مج يوفر البرنام والبحث والتدريب. وتشجيعاً للدفاع عن المحامين على المستوى الدولي، الدعوةيسية هي: برنامج األمم المتحدة ثالثة أنشطة رئ تضمني
 توجيهية للمحامين والقاضيين والمهنيين القانونيين للتعامل مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.

 

 سوريا في IBAHRI مشروع

ع آليات حقوق اإلنسان ( لتعزيز قدرة المحامين السوريين على التعامل مILACان مع االتحاد الدولي للمساعدة القانونية )تعاون المعهد الدولي لحقوق اإلنس

شاركة قصيرة وطويلة (، إلى وضع استراتيجية مSidaوالمساءلة الدولية والوطنية. يهدف المشروع، الذي تموله الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية )

 ي:وًرا نشًطا فمن قبل الجهات الفاعلة في القطاع القانوني السوري مع آليات حقوق اإلنسان والمساءلة لضمان أن المحامين السوريين يلعبون د األجل

 الدفاع عن حلول للقضايا المتعلقة بالنزاع أمام األمم المتحدة،• 

 وعملياتها االنتقاليةصياغة توصيات على مستوى األمم المتحدة فيما يتعلق بسورية • 

 مكافحة اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء النزاع.• 

ة. يهدف هذا ( حول آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدToTسلسلة من الدورات التدريبية، بما في ذلك ورشة تدريب المدربين ) IBAHRIستنظم 

مجتمع م المتحدة للالتدريب عند إعداد المزيد من ورشات العمل التدريبية حول آليات حقوق اإلنسان في األم الدليل إلى توفير األدوات الالزمة لميسرين

مم المتحدة لحقوق : مجموعة أدوات التدريب لمشاركة المحامين مع آليات األIBAHRIالقانوني السوري. يستند هذا الدليل إلى دليل برنامج األمم المتحدة 

 اإلنسان.
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 عامة على الدليل نظرة

 الدليل أهداف

 ألمم المتحدة.ان التابعة لتم إعداد هذا الدليل لتزويد المهنيين القانونيين السوريين بالمعرفة والموارد لتدريب أقرانهم على المشاركة مع آليات حقوق اإلنس

 :فيأهداف هذا الدليل هي مساعدة المهنيين القانونيين 

 تدريبية؛ اتدور ادارة• 

 دور آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في سوريا وكيفية التعامل معها؛ شرح• 

 سوريا؛ي استخدام آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بشكل استراتيجي لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان ومبادئ سيادة القانون ف• 

 ؛المختصةيات األمم المتحدة إعداد التقديمات آلل• 

 استخدام توصيات األمم المتحدة في ممارساتهم القانونية، بما في ذلك التقاضي والبحث الدعوة خارج قاعة المحكمة.• 

 

 المستهدف الجمهور

 هذا الدليل موجه للقانونيين السوريين:

 الحالي في سوريا، والعاملين في قضايا حقوق اإلنسان وسيادة القانون المتعلقة بالوضع • 

 المهتمين بتدريب أقرانهم على آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.• 

ميًا محا 15منهم لتدريب  سيتم اختيار ستةذلك وبعد محاميا سوريا للمشاركة في البرنامج التدريبي. سيتم تهيئهم كمدربين من قبل ثالثة خبراء.  15تم اختيار 

 .2019سوريًا آخر في عام 

 بعد نهاية التدريب، سيتمكن المشاركون من:

 شرح دور ووالية آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة؛• 

 شرح ضرورة وأهمية اآلليات؛ و• 

 ألقرانهم وداخل منظماتهم. يةإجراء برنامج تدريب• 

 لمتحدة.الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المهتمة بالتعرف على آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم ا أيضا من قبل يمكن أن يستخدم الدليل

 

 التدريب منهجية

م ورشة التدريب تتبع منهجية التدريب التشاركي. تبدأ كل جلسة بعرض قصير حول محتوى الدورة. وسيتبع العرض مرحلة تشاركية حيث سيستخد
األمور التي  التدريب على رتهم لتحديد كيف يمكنهم استخدام المفاهيم واألفكار الجديدة لممارساتهم القانونية والدعوة اليومية. سيركزالمشاركون معرفتهم وخب

 تهم سورية والتي تتطابق مع احتياجات المتدربين طوال البرنامج.

 برتهم المتعلقة بحقوق اإلنسان.تم تصميم ورشة العمل كبرنامج للتعلم المتبادل، حيث يمكن للمشاركين تبادل خ

 المحتوى

 ينقسم الدليل إلى أربعة أجزاء يمكن اإلشارة إليها بشكل فردي:

 لميسرين.يوفر معلومات عن الخطوات الالزمة إلعداد التدريب والمشورة األخرى ذات الصلة ل الجزء األول: تخطيط التدريب الخاص بك 

 قتراحات حول مدة اجلسة. تحتوي كل جلسة على  11تتبع هيكل ورشة العمل التدريبية المقترحة وتنقسم إلى  الجزء الثاني: الدورات التدريبية

 الدورة والمواد المطلوبة وموارد المفاتيح والتمارين. وتنتهي بقسم المحتوى الذي يجمع المعرفة المطلوبة لكل جلسة.

 ات عن تقييم التدريب.يحتوي على معلوم الجزء الثالث: تقييم التدريب الخاص بك 

  الجلسات.تدريبية على محتوى  مذكراتالدليل بتوفير 
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 المتوفرة المواد

 •PowerPoint شرائح : تم تطويرPowerPoint  مل عخالل ورشة الشرائح كمواد التدريب الرئيسية من أجل تدريباتهم المستقبلية. سيتم تقديم

TOT .وسيتم مراجعتها بعد ورشة العمل استناًدا إلى مالحظات المشاركين 

 لسوريين.ا: يدرج الدليل التمارين التي يمكن أن يستخدمها المدربون عند تقديم دورات تدريبية مستقبلية للمحامين تمارين لكل وحدة نمطية• 

 منشورات تدريبية. •
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 التدريب تخطيط: األول الجزء

 معدات

  آليحاسب 

 التعليمية األهداف

 بحلول نهاية الجلسة، سيتمكن المشارك على:

 وصف العناصر األساسية إلعداد التدريب؛• 

 إجراء تقييم االحتياجات التدريبية؛• 

 تطوير أهداف التعلم. و• 

 إعداد جدول تدريب.• 

 الرئيسية النقاط

 تم تصميم هذه الجلسة إلعطاء لمحة عامة عن الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها قبل التدريب. يجب على المدربين:

 إجراء تقييم احتياجات ما قبل التدريب؛• 

 تطوير / تنقيح أهداف التعلم. و• 

 إعداد جدول تدريب.• 

 

لتدريب تخطيط  ا

 تقييم االحتياجات قبل التدريب

لم، ك أهداف التعيم االحتياجات قبل التدريب نقطة البداية في دورة التدريب. هذه الخطوة تؤثر على جميع مراحل التدريب الخاص بك، بما في ذليعد تقي
 وأساليب التدريب، وجدول أعمال ومدة التدريب.

يد حتاج إلى تحدتمهاراتهم بعد التدريب. في هذه المرحلة، الحاجة هي الفجوة بين المعرفة الحالية ومهارات المشاركين، والحالة المرغوبة لمعرفتهم و
 احتياجات ومهارات المشاركين وكذلك توقعاتهم. هذه الخطوة هي مفتاح النجاح في التدريب.

ن نًا من عامليكوسوف يؤثر جمهورك المستهدف على منهجية ومحتوى التدريب. البرنامج الحالي مصمم للمحترفين القانونيين. إذا كان جمهورك المستهدف م
أيًضا  اءلة الدوليةفي المجتمع المدني، فقد تحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت في توضيح المصطلحات القانونية. يمكن أن يؤثر تطور الصراع السوري والمس

 وق اإلنسان.على محتوى التدريب ويطلب منك التركيز بشكل أكبر على آليات محددة لألمم المتحدة أو على صكوك وانتهاكات حق

 ريب.لمناسبة للتدايجب إجراء التقييم قبل أسبوع واحد على األقل من التدريب لمنح الوقت الكافي لمراجعة اإلجابات وعملية التخطيط وإجراء التغييرات 

لتدريب ياجات ما قبل ايمّكنك تقييم احتغير رسمية(. سوف  مقابالتيمكن أن يأخذ التقييم عدة أشكال )استبيانات أو مقابالت أو استمارات على اإلنترنت أو 
 من تقييم مستوى معرفة المشاركين وأدوارهم ومسؤولياتهم في منظمتهم وتوقعاتهم.

 سيمكنك التقييم من تحديد الحاجة إلى:

 اإلنسان؛تنظيم تدريب عام على آليات األمم المتحدة لحقوق • 

 أو ؛ية أقل بهاالتي قد يكون المتدربون على دراجزاء األالتركيز على • 

 المحددة؛مثل اآلليات  التدريبية،التركيز فقط على أجزاء معينة من الدورات • 

 ؛ والتدريبتغيير المنهجية الخاصة ب• 

 .خاصة بالتدريبإنشاء تمارين • 

 من المستحسن أيًضا إرسال قائمة قراءة ما قبل الدورة للمشاركين لضمان فهمهم ومعرفتهم لمحتوى التدريب.
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 األهداف التعلمية

تدريب آليات باسية الخاصة يحدد هدف التعلم المعرفة والمهارات التي يتوقع من المشاركين اكتسابها بعد نهاية التدريب. لقد تم تحديد األهداف التعليمية األس

 لمستهدف.احتياجات التدريب والجمهور ا . فقد تحتاج إلى تعديل أهداف التعلم بناًء على تقييمIBAHRIحقوق اإلنسان في األمم المتحدة من قبل 

رح. شادد، قارن، أفعال مثل ح كلمات بشكل وقابلة للقياس وللتحقيق. أهداف التعلم تحتوي على الزمن يجب أن يكون لبرنامجك التدريبي أهداف تعلم محددة
 األهداف التعليمية أدناه(.الى )انظر 

 نسان التابعة لألمم المتحدة إلى مساعدة المهنيين القانونيين في:التدريبية على آليات حقوق اإل IBAHRIتهدف دورة 

 وصف والية ودور آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها في سوريا؛• 

 تحديد اآلليات المناسبة للوضع في سوريا.• 

 ا؛ل استراتيجي لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان وسيادة القانون في سورياستخدام آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بشك• 

 إعداد التقارير إلى آليات المعنية؛• 

 في ممارساتهم القانونية، بما في ذلك التقاضي والبحث وفعاليات التوعية خارج قاعة المحكمة. صيات األمم المتحدةاالستناد بتو• 

 .كل جلسة لها أهداف تعليمية محددة

 جدول التدريب

فترات  ثاني من الدليلجدول بناًء على تقييم االحتياجات قبل التدريب والجمهور المستهدف. يوفر الجزء الالتحتاج إلى تعديل  قد .للتدريبيجب إعداد جدول 

من الوقت  لمائةفي ا 30)حوالي  للتدريباتوقت المزيد من إضافة يتطلب إرشادية لكل جلسة. يرجى المالحظة أن االستناد بخدمات الترجمة الفورية سوف 

 (.االضافي
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 مالحظة
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  التدريبية الجلسات: الثاني الجزء

 : مقدمة التدريب1الجلسة 

 المدة

 دقيقة. 45

 المعدات

 لوح أو سبورة• 

 قلم مناسب• 

 وشاشة عرضجهاز • 

 آليحاسب • 

لتدريب مواد  ا

 جدول أعمال البرنامج التدريبي• 

 (PowerPointعرض تقديمي )شرائح • 

 مقرحة تمارين

فته، وسبب : يقدم كل مشارك نفسه إلى الشخص الجالس بقربه، ويقوم ذلك الشخص بوصف المشارك إلى المجموعة )اسم المتدرب، وظيتعارف المتدربين
 اهتمامه بالمشاركة في التدريب(.

ن نظام يين محبطون م: لماذا يجب علينا التعامل مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في ضوء ما يحدث في سوريا؟ العديد من السورنقاش جماعي
 سيساعد هذا النقاش العام على خلق بيئة تعزز التبادل.  لذا فإن السؤال المنطقي الذي يجب معالجته هو لماذا؟ المتحدة،األمم 
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 1محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 فهم برنامج التدريب بما في ذلك أهدافه ومنهاجيته؛ و• 

 .اإلنسانوصف لماذا وكيف يختلف هذا التدريب عن أي تدريب آخر في مجال حقوق • 

 الرئيسية النقطة

جال مت تدريبية في المشاركين من مناقشة أهمية التدريب ومناسبته. على الرغم من حضور القانونيين السوريين عدة دوراتم تصميم الجلسة األولى لتمكين 
بيرة نظًرا كحقوق اإلنسان، فإن ورشة العمل هذه صممت على اسس منهاجية مختلفة: فهي عملية ومصممة خصيًصا للسياق السوري. كما أنها ذات أهمية 

 امين السوريين في آليات األمم المتحدة.لعدم مشاركة المح

 التدريب مقدمة

 تنقسم هذه الجلسة إلى خمسة أجزاء:

 تعارف المدربين والمشاركين؛• 

 مقدمة موجزة لجلسة التدريب وأهدافها؛• 

 نقاش حول أهمية التدريب؛• 

 نظرة عامة على برنامج التدريب. و• 

 االتفاق على القواعد األساسية.• 

 

 األهداف

 امل معها؛تقديم معلومات عن والية ودور آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في سوريا وكيفية التع• 

 ؛بسوريا لمتعلقةاإطالع المهنيين القانونيين السوريين على دورهم في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وقدرتهم على التأثير في توصيات األمم المتحدة • 

 ي سوريا؛فاستخدام آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة بشكل استراتيجي لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان ومبادئ سيادة القانون • 

 استخدام توصيات األمم المتحدة في الممارسة القانونية، بما في ذلك التقاضي والبحث وفعاليات التوعية خارج قاعة المحكمة.• 

 

 المنهجية

خدم ورشة التدريب تتبع منهاجية التدريب التشاركي. تبدأ كل جلسة بعرض قصير حول محتوى الدورة. وستتبع العرض مرحلة تشاركية حيث سيست
ر التي تهم على األمو ريبالمشاركون معرفتهم وخبرتهم لتحديد كيف يمكنهم استخدام المفاهيم واألفكار الجديدة في ممارساتهم القانونية اليومية. سيركز التد

 سورية والتي تتناسب مع احتياجات المشاركين طوال البرنامج.

 

 قواعد التدريب )أمثلة(

 االحترام متبادل• 

 الدقة في المواعيد• 

 عدم استخدام الهواتف النقالة• 
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 مالحظة
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إرشادات للمحامين –الدعوة في األمم المتحدة : 2الجلسة   

 المدة

 دقيقة 40

 المعدات

 لوح أو السبورة• 

 قلم مناسب• 

 وشاشة عرضجهاز • 

 حاسب آلي• 

لتدريب مواد  ا

 •PowerPoint  

 الرئيسية المصادر

 فإن األدلة التالية تحتوي على توجيهات مهمة ألي دعوة ناجحة: مختلفة،على الرغم من التركيز على قضايا 

 

 Students Partnership Worldwide, Advocacy Toolkit, 2007.1 

 Care International, The CARE International Advocacy Handbook, 2014.2  

 Crisis Action, A Handbook for Change.3 

 مقترحة تمارين

 

مدركة  م المتحدة غيراالخذ بعين االعتبار ان الجرائم ال تزال ترتكب في سوريا، ما أهمية االستمرار في المرافعة والمطالبة؟ فهل األممع  نقاش جماعي:
 لهذا الوضع؟

 ما الذي يحتاجه المحامي السوري للتواصل بفعالية مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؟ نقاش جماعي:

 

  

                                                      

 

1 http://restlessdevelopment.org/file/final-toolkit-pdf. 
2 https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CI_Global_Advocacy_Manual_Web.pdf. 
3 https://crisisaction.org/wp-content/pdf/creative-coalitions-a-handbook-for-change.pdf. 

http://restlessdevelopment.org/file/final-toolkit-pdf
https://insights.careinternational.org.uk/media/k2/attachments/CI_Global_Advocacy_Manual_Web.pdf
https://crisisaction.org/wp-content/pdf/creative-coalitions-a-handbook-for-change.pdf
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 2محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 سيتمكن المشاركون من: الجلسة،هذه  انتهاء بعد

 ؛دعوة والمرافعةتوضيح أهمية ال •

 ؛ وللدعوة والمرافعة تحديد المهارات الالزمة •

 كيف سيساعدهم هذا التدريب في اكتساب المهارات والمعرفة الضرورية للمشاركة مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. توضيح •

 الرئيسية النقطة

لالزمة ك المهارات الضمان فعالية التعامل مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، يجب أن يكون لديك فهم قوي لمنظومة األمم المتحدة وأيضا تمتل
 إلجراء دعوة أو مرافعة فعالة وناجحة.

 إرشادات للمحامين –الدعوة في األمم المتحدة 

 المهارات -

o ظيمالتن 
o القدرة على تحديد المشكلة 
o القدرة على تحديد أصحاب القرار 
o التواصل الشفوي القوي 
o صياغة وكتابة قانونية قوية 
o مهارات شخصية قوية 
o بحثيةالمهارات ال 
o  المساعدة عند الحاجةطاب 

 المعرفة -

o معرفة المشكلة 
o معرفة الحقائق واألرقام 
o تحديد الجمهور المستهدف 
o  وفعليات االليات.األنظمة عمل اليات األمم المتحدة، بما في ذلك  إطارمعرفة 
o معرفة المصطلحات القانونية 

 االستراتيجية المقترحة -

o تحديد المشكلة 
o )البحث )انظر الى قسم المعرفة أعاله 
o  تحديد الجمهور المستهدف 
o تحديد الغايات واألهداف 
o إنشاء رسالة واضحة وموجزة 
o بناء الدعم 
o تطوير خطة عمل 
o  التقييم 
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 مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

17 

 

 القانون الدولياألمم المتحدة و مقدمة عن :3الجلسة 

 المدة

 دقيقة 40

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز عرض وشاشة 

 حاسب الي 

لتدريب مواد  ا

 PowerPoint 

 مقترحة تمارين

 تمرار.هذه الدورة ليس لديها أي تمرين محدد. يحتاج المدرب أن يكون قادًرا على الحفاظ على مناقشة حية طوال التدريب وأن يطرح أسئلة باس

 عند طرح األسئلة:

 

 المشاركين أو حصر التبادل فقط مع المشاركين الذين لديهم معرفة.احرص على عدم ترهيب  -1

 ال تسأل شخص معين إال إذا كان متطوع. -2

 حاول أن تسأل عن رأي المشاركين، بدال من اختبار معرفتهم بمسألة معينة. -3
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 3محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 في نهاية الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

  العامة للقانون الدولي؛ وشرح المفاهيم 

 وصف العالقة بين القانون السوري والقانون الدولي 

 الرئيسية النقطة

المسلحة  ة والمجموعاتالقانون الدولي هو مجموعة القوانين التي تحكم العالقات بين الدول وبين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية )مثل المنظمات الدولي

انون الدولي اإلنساني (، والقIHRLينظم القانون الدولي عدة مجاالت مثل التجارة والسفر والحرب. القانون الدولي لحقوق اإلنسان ) من غير الدول(، واألفراد.

(IHL( والقانون الجنائي الدولي )ICL.من فروع القانون الدولي ) 

ية طوير استراتيج. ونتيجة لذلك، حتى تتمكن من تمرتكبين االنتهاكاتيعتمد المدافعون عن حقوق اإلنسان والمحامون على القانون الدولي، كذلك يفعل  كما
 لقانون الدولي وقواعده ومبادئه.لناجحة للدعوة، يجب أن يكون لديك فهم قوي 

كأعضاء في دولة  193، بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم، تتكون األمم المتحدة من 1945دة في عام األمم المتحدة منظمة دولية أسسها ميثاق األمم المتح

 ة،الوصايومجلس  واالجتماعي،المجلس االقتصادي و األمن،ومجلس  العامة،جمعية ال. أنشأ ميثاق األمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية لألمم المتحدة: المنظمة
 .العمة مانةاألو الدولية،ومحكمة العدل 

لقانون المتحدة األمم عن مقدمة  الدولي وا

 لمحة عامة عن األمم المتحدة

دولة كأعضاء في  193، بعد الحرب العالمية الثانية. اليوم، تتكون األمم المتحدة من 1945األمم المتحدة منظمة دولية أسسها ميثاق األمم المتحدة في عام 

 المنظمة.

مية األولى. تفككت بعد الحرب العال 1919عصبة األمم التي تأسست في عام  وديمقراطية منتحدة لتمثل نظام تعاون دولي أكثر قوة أنشئت األمم الم تاريخيا،

 عصبة األمم في وقت قصير عندما لم تتمكن من تحقيق أهدافها في صون السلم واألمن وفشلت في منع الحرب العالمية الثانية.

وغيرها من  ي،واالجتماعتوفر األمم المتحدة منتدى للدول األعضاء فيها لإلعراب عن وجهات نظرها في الجمعية العامة، مجلس األمن، المجلس االقتصادي 
 الهيئات واللجان.

لتنمية ير المناخ، واتخص السالم واألمن، وتغنظرا للصالحيات المخولة في ميثاقها وطابعها الدولي الفريد، يمكن لألمم المتحدة اتخاذ إجراءات بشأن مسائل 
 المزيد.المستدامة، وحقوق اإلنسان، ونزع السالح، واإلرهاب، والطوارئ اإلنسانية والصحية، والمساواة بين الجنسين، والحكم، إنتاج الغذاء، و

ومحكمة  وصاية،الومجلس  االقتصادي واالجتماعي،مجلس الن، وأنشأ ميثاق األمم المتحدة ستة أجهزة رئيسية لألمم المتحدة: الجمعية العامة، ومجلس األم
 مة.االعدل الدولية، واألمانة الع

 الجمعية العامة

دة الوحيدة ذات األمم المتح تعد الجمعية العامة لألمم المتحدة الهيئة الممثلة المركزية لألمم المتحدة التي تتمتع بسلطات تداولية وصنع القرار. وهي أيضا هيئة
 ثيل العالمي. لكل دولة عضو سلطات تصويت متساوية على قرارات الجمعية العامة.التم

بعد تطور رسات الدول وتأنها في بعض األحيان يمكن أن تعكس مما بلا، يقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ليست ملزمة قانونً  يجب األخذ بعين االعتبار أن
ى سبيل عل -واآلليات  وهيئات صناديق نقدية وتأسس ي. يمكن للجمعية العامة لألمم المتحدة أيًضا أن تحدد األولوياتإلى القانون الدولي العرففترة من الوقت 

 المثال، أنشأت الجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة حقوق اإلنسان.

 مجلس األمن

 أعضاء )غير دائمين( يتناوبون كل سنتين.دولة عضو في األمم المتحدة، مع خمسة أعضاء دائمين وعشرة  15مجلس األمن مكون من 

 األعضاء الخمسة الدائمون هم: الصين وفرنسا واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة والواليات المتحدة.

س ي قرار لمجلأ لكل من األعضاء الدائمين وغير الدائمين صوت واحد. ويتمتع األعضاء الخمسة الدائمون "بحق النقض" ويعني ذلك أنهم يستطيعون منع تبني
 ن.بما في ذلك األصوات المتفق عليها لألعضاء الخمسة الدائمي إيجابية،األمن. كقاعدة عامة، تتطلب قرارات مجلس األمن اتخاذ تسع أصوات 

مة جلس األمن بمهيكلف م ذات السلطة التشريعية األعظم على المستوى الدولي. بموجب ميثاق األمم المتحدة، و المجلس. وهبطبيعة سياسية يتميزمجلس األمن 
ً  الحفاظ على السالم واألمن  .دوليا

أن يأذن باستخدام  قرارات مجلس األمن ملزمة لجميع الدول األعضاء. كما يمنح الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة سلطة التنفيذ لمجلس األمن، حيث يمكنه 
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أو قطع العالقات  السفر،وحظر  المالية،والعقوبات والقيود  األسلحة،وحظر  االقتصادية،لعقوبات القوة، وغيرها من التدابير السياسية واالقتصادية األخرى )ا
 (.الدبلوماسية

 المجلس االقتصادي واالجتماعي

تنفيذ  بيئية، وكذلكالمجلس االقتصادي واالجتماعي هو المجلس المسؤول عن التنسيق ومراجعة السياسات والتوصيات بشأن القضايا االقتصادية واالجتماعية وال
الجتماعية القتصادية وااالمجاالت  األهداف اإلنمائية المتفق عليها دوليا. وهو بمثابة اآللية المركزية ألنشطة منظومة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة في

 ثالث سنوات. ةمدلعضوا، تنتخبهم الجمعية العامة لألمم المتحدة والية  54والبيئية، واإلشراف على الهيئات الفرعية والخبراء. ولديها 

 محكمة العدل الدولية

لدول اقانونية بين محكمة العدل الدولية هي الفرع القضائي الرئيسي لألمم المتحدة. تجلس المحكمة في قصر السالم في الهاي )هولندا(، وتسوي النزاعات ال
خرى. وهي م المتحدة األاالت األموتقدم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية من الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي، وبما في ذلك فروع ووك

كثر من دول أو أ إحدىقاضيًا ترشحهم الجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن. يمكن للمحكمة فقط سماع نزاع عندما يطلب منها ذلك  15تتألف من 

 األعضاء. ال يمكنها التعامل مع نزاع من جانبها.

  4قضائية، وبعبارة أخرى يجب أن توافق الدول على اختصاص المحكمة القضائي فيما يتعلق بالنزاع المعني.يجب أن تكون الدول المعنية قد قبلت واليتها ال

كمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية ليس لها أي قوة ملزمة إال بين األطراف المعنيين وفيما يتعلق بالقضية المعينة. ومع ذلك، تلعب قرارات مح
 شاء القانون الدولي المتعارف عليه.دوراً هاماً في إن

 األمانة العامة لألمم المتحدة

ومي. على متحدة بشكل يتعتبر األمانة العامة واحدة من األجهزة الرئيسية لألمم المتحدة وتتألف من المكاتب واإلدارات التي تضطلع بالعمل الرئيسي لألمم ال

 يقع تحت مسؤولية األمانة العامة. (، OCHAسبيل المثال، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )

رة أعمال ضافة إلى إداويشرف األمين العام )حاليا أنطونيو جوترس( على األمانة العامة. يعتبر األمين العام "المسؤول اإلداري األول" لألمم المتحدة. باإل
ً األمانة العامة، يسمح ميثاق األمم المتحدة أيضا لألمين العام بإحاطة مجلس األمن عل  في رأيه. ما بأي مسألة قد تهدد صون السلم واألمن دوليا

 مثل: بسوريا،كما ترتبط المفوضية باألمانة العامة. كما تقوم األمانة بتنسيق البرامج والصناديق التي يرتبط الكثير منها 

 و عودتهم.عادة توطينهم ألتي تحمي الالجئين وتعمل على تسهيل إا المتحدة،المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة، وكالة الالجئين التابعة لألمم • 

الحد من مية المستدامة والذي يلعب دورا حاسما في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التن اإلنمائي،برنامج األمم المتحدة  اإلنمائي،برنامج األمم المتحدة • 
 الفقر.

 اليونيسف، صندوق األمم المتحدة للطفولة.• 

 رنامج األغذية العالمي، وهي أكبر وكالة إنسانية في العالم.ب• 

 األونروا: وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين، مع التركيز على تقديم المساعدة لهذه المجموعة.• 

 مقدمة عن القانون الدولي

المسلحة  ة والمجموعاتلدول والجهات الفاعلة غير الحكومية )مثل المنظمات الدوليالقانون الدولي هو مجموعة القوانين التي تحكم العالقات بين الدول وبين ا

انون الدولي اإلنساني (، والقIHRLمن غير الدول(، واألفراد. ينظم القانون الدولي عدة مجاالت مثل التجارة والسفر والحرب. القانون الدولي لحقوق اإلنسان )

(IHL( والقانون الجنائي الدولي )ICL ).من فروع القانون الدولي 

 وبخالف األنظمة القانونية الوطنية، ال توجد هيئة عليا تنشئ قواعد القانون الدولي على المستوى الدولي.

مثل  ى،أخرهم كيانات ال توجد حكومة عالمية أو برلمان عالمي يشرع في القوانين المعمول بها دوليًا. يتم إنشاء القانون الدولي من قبل الدول نفسها. وتسا
 لدول.ل دعوفي تطوير القانون الدولي، ولكن في نهاية المطاف، االقرار على القواعد التي يتم تطبيقها ي القانونيين،المحاكم الدولية والخبراء 

ات نظر المؤهلين تأهيال عاليا والمبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول المتحضرة، القرارات القضائية ووجه العرف،مصادر القانون الدولي هي: 

  5والمعاهدات. الدولمن مختلف 

                                                      

 

 لمزيد من التفاصيل حول اختصاص محكمة العدل الدولية 4
www.icj-cij.org/en/basis-of-jurisdiction. 
 المادة 38 )1(، النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية. 5
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 المصدران الرئيسيان للقانون الدولي هما المعاهدات والعرف.

 الدول هدة هيلتزامات المعاالمعاهدات: المعاهدات هي اتفاقات دولية يحكمها القانون الدولي وتختتم بين الدول أو المنظمات الدولية. الدول الملزمة بقواعد وا• 
 التي صدقت على المعاهدة.

 ه، تتطلب:لكي يصبح القانون يعتبر متعارف علي بأنه "دليل على ممارسة عامة مقبولة كقانون." هذا المصدرالقانون الدولي العرفي: يمكن تعريف • 

 ممارسة وتطبيق من قبل الدول؛ و (1)

 االعتقاد بأنها قاعدة بموجب القانون الدولي. (2)

في ملزم لجميع الدول واألطراف الفاعلة الغير الحكومية على حد سواء. ال يتم تضمين القوانين العرفية في مستند واحد، وبالتالي يخضع القانون الدولي العر
ولية اإلنسانية نين الدللكثير من النقاش. أصدرت المحاكم الدولية والمحلية ما يرقى إلى قوانين عرفية. جمعت اللجنة الدولية للصليب األحمر أيضاً جميع القوا

  6العرفية.

 ظة مهمةمالح

 يفتقر القانون الدولي إلى الدقة والوضوح بسبب عدم وجود هيئة تشريعية وقضائية دولية.

  هل القانون الدولي له اسبقية على القانون السوري –التسلسل الهرمي للقوانين 

لقانون الدولي االعالقة بين  تحتوي االتفاقية عدة أحكام تنظم الرئيسية التي تنظم تفسير المعاهدات.اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )اتفاقية فيينا( هي األداة 
 والمحلي.

 

 من االتفاقية أن: 27تنص مادة 

 .46ال يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر إلخفاقه في تنفيذ المعاهدة، ال تخل هذه القاعدة بالمادة 

 من االتفاقية: 46المادة تنص 

خلي يتعلق ليس للدولة أن تحتج بأن التعبير عن رضاها االلتزام بالمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الدا -1
قواعد  باالختصاص بعقد المعاهدات كسبب إلبطال هـذا الرضا إال إذا كانت المخالفة بينة وتعلقت بقاعدة أساسية من

 القانون الداخلي.

تاد تعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية أليـة دولة تتصرف في هذا الشأن وفق التعامل المع -2
 وبحسن نية.

افى مع القانون الدولي.بناء على ذلك، فإن أي إخفاق لدولة ما في التصرف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي على أساس أنها تتصرف وفقا لقانونها الوطني يتن  

منح و االنضمام إلى معاهدة تأن عملية التصديق أو القبول أو الموافقة أ -وهي هيئة الخبراء المكلفة بصياغة اتفاقية فيينا  -( ILCوأبرزت لجنة القانون الدولي )

نة أن هناك التزاماً ة. وترى اللجى التشريعات الوطنيالمسؤولين الحكوميين وقتاً كافياً لدراسة المعاهدة المذكورة وتأخذ بعين االعتبار أثر االلتزامات التعاهدية عل
 على الدولة بأن تجعل تشريعاتها المحلية متوافقة مع المعاهدة قبل التصديق عليها.

 

سيك ضد قضية المكفي  ( في العديد من الحاالت أن القانون الدولي له األسبقية على القانون المحلي. على سبيل المثال،ICJلقد أوضحت محكمة العدل الدولية )

 الواليات المتحدة األمريكية، حكمت محكمة العدل الدولية

الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية فيينا ]بشأن العالقات القنصلية[ ]أي القانون الدولي[ هي حقوق معاهدات تعهدت الواليات 
القانون الدستوري للواليات المتحدة. بغض النظر عن حقوق اإلجراءات القانونية الواجبة بموجب … المتحدة باالمتثال لها

7 

 القانون الدولي والجمهورية العربية السورية

وإعالنات الحكومة  المحلية،أكدت الحكومة السورية قبولها للقانون الدولي في أكثر من مناسبة من خالل تشريعاتها  سوريا،قبل اندالع النزاع المسلح في 

                                                      

 

6 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home.  
7 Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. Unites States of America), Judgement, ICJ Report 2004, p.12, 31 March 
2004, para. 138. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home
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كررت الحكومة "التزامها بجميع المعاهدات والصكوك الدولية التي انضمت إليها وصّدقت عليها" في تقريرها  األخيرة، وفي اآلونة والممارسات الثابتة للدولة.

  2017.8إلى لجنة حقوق األطفال في يوليو 

 على سبيل المثال:

 :2012الدستور السوري لعام اعترفت سوريا وأعلنت التزامها بواجباتها الدولية النابعة من القانون الدولي. تنص ديباجة • 

يق كالهما تعتبر الجمهورية العربية السورية السلم واألمن الدوليين هدفا رئيسيا وخيارا استراتيجيا، وتعمل على تحق
 .بموجب القانون الدولي وقيم الحق والعدل

 من القانون المدني السوري: 25تنص المادة • 

ة دولية عدم إدراج أي أحكام على خالف ذلك في قانون خاص أو في اتفاقيال تسري أحكام المواد السابقة إال في حالة 
 سارية في سوريا.

 من قانون اإلجراءات السوري 311تنص المادة • 

 تطبق القواعد المذكورة أعاله دون اإلخالل بأحكام المعاهدات المبرمة بين سورية والدول األخرى.

ام العهد الدولي الخاص ( فيما يتعلق بامتثال سوريا ألحكCCPRإلى لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة )عالوة على ذلك، في التقرير الرسمي المقدم • 

 2004بالحقوق المدنية والسياسية، أكدت الحكومة السورية موقفها الرسمي في عام 

عاهدة ها، تسود أحكام الم... في حالة وجود تعارض بين أي تشريع محلي وأحكام معاهدة دولية تكون سوريا طرًفا في
 الدولية.

 بما يلي: 1931لسنة  23حكمت محكمة النقض السورية في حكمها رقم • 

ة دولية ال يمكن ألي تشريع محلي أن يضع قواعد تتعارض مع األحكام، أو حتى تؤثر بشكل غير مباشر على إنفاذ، معاهد
 سابقة.

 المحامي،ي مجلة فوالذي تم نشره  ،1980ديسمبر  21بتاريخ  1905/366القرار  النقض،تم تعزيز هذا الفهم في قرار آخر أصدرته الدائرة المدنية لمحكمة • 

أساس  ذها ولكن علىية لتنفي. ينص هذا القرار على أن المحاكم الوطنية ال تنفذ االتفاقات على أساس أن الدولة قد دخلت في االلتزامات الدول1981 ،305ص. 

ية لمعاهدة الدولاتطبق المحاكم الوطنية أحكام  المحلي،أن هذه المعاهدات أصبحت جزءا من قوانين الدولة. في حالة وجود أي تعارض بين المعاهدة والحكم 
 وتعطيها وزنا على القانون المحلي.

 

  

                                                      

 

8 CRC, Syria’s report under article 44 of the Convention, due in 2015, CRC/C/SYR/5-7, 1 November 2017. 
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 : قوانين الحرب 4الجلسة 

 المدة

 دقيقة 60

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

 التدريبية المواد

 PowerPoint 

 المقترحة التمارين

  مناقشة تطبيق قوانين الحرب على تدخل مختلف الجهات الفاعلة في سوريا.نقاش جماعي: 
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 4محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 في نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 التمييز بين القوانين التي تنظم استخدام القوة والقوانين األخرى السارية أثناء النزاع المسلح.• 

 الرئيسية النقطة

حدودة، متحت القانون الدولي. باستثناء ظروف ( هي الظروف التي تعتبر الحرب بموجبها قانونية أو غير قانونية jus ad bellumقوانين الحرب )

 يحظر على الدول اللجوء إلى استخدام القوة في عالقاتها الدولية.

 ا.وحتى استخدام القوة من جانب أحد األطراف يعتبر "قانونًيا"، فإنه ال يمنح هذا الطرف اإلفالت من العقاب على الجرائم التي يرتكبه

 قوانين الحرب

 تعريف

 ( هي الظروف التي تعتبر الحرب بموجبها قانونية أو غير قانونية تحت القانون الدولي.jus ad bellumالحرب )قوانين 

 حظر استخدام القوة

المتحدة ( من ميثاق األمم 4) 2، يُحظر على الدول اللجوء إلى استخدام القوة في عالقاتها الدولية. تنص المادة 1945منذ اعتماد ميثاق األمم المتحدة في عام 

 على ما يلي:

الل ية أو االستقيمتنع جميع األعضاء في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السالمة اإلقليم
 السياسي ألية دولة، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع مقاصد األمم المتحدة.

 استثناءات

 هناك استثناءان لحظر استخدام القوة: الدولي،بموجب القانون 

 إذا سمح مجلس األمن التابع لألمم المتحدة باستخدام القوة للحفاظ على أو استعادة السالم واألمن؛• 

بقاً طبة عنها( ا نياإذا مارست الدولة حقها األصيل في الدفاع الذاتي الفردي أو الجماعي )بما في ذلك حق الدولة في دعوة دول أخرى للتدخل في إقليمه• 

 من ميثاق األمم المتحدة. 51للمادة 

 تنص على ما يلي: 51المادة 

ضو عليس في هذا الميثاق ما يضعف الحق المتأصل في الدفاع الذاتي الفردي أو الجماعي إذا وقع هجوم مسلح ضد 
 الدوليين. في األمم المتحدة، إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة للحفاظ على السلم واألمن

 هل ينطبق استثناء الدفاع عن النفس على الهجمات المسلحة من الجهات الفاعلة من غير الدول؟

 فيما الغموضض بموجب القانون الدولي، تنطبق قواعد الدفاع عن النفس على الهجمات التي تقوم بها الجهات الفاعلة من غير الدول. ومع ذلك، هناك بع
 ين الفاعل غير الحكومي المسؤول عن الهجوم )أو الهجوم الوشيك( والدولة المضيفة له.يتعلق بالعالقة المطلوبة ب

لتابعة للدولة لكي تسري القواعد المتعلقة بالدفاع عن النفس على الهجمات التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غير الدول، يجب أن يعزى تصرف الجهة غير ا
هذا النهج في قضية نيكاراغوا التي ذكر فيها أن تعريف "الهجوم المسلح" يمكن أن يشمل الهجمات التي تشنها إلى دولة. واعتمدت محكمة العدل الدولية 
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 9نيابة عن دولة "."العصابات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو غير النظامية أو المرتزقة"، ولكن يجب أن تكون هذه الجهات الفاعلة قد أُرسلت "بواسطة أو 
 سلوك جهة غير تابعة للدولة إلى دولة ما في الظروف التالية:يمكن أن يعزى  

 ة؛لدولة المذكورإذا كانت للدولة سيطرة كاملة على الجهة الفاعلة من غير الدول، وبعبارة أخرى إذا كان الفاعل من غير الدول هو الجهاز الفعلي ل• 

ه ، أو تحت توجيبعبارة أخرى إذا كان الفاعل من غير الدول يتصرف بموجب تعليماتإذا كانت الدولة تمارس سيطرة فعلية على الفاعل من غير الدول، و• 
 أو سيطرة الدولة المذكورة في تنفيذ الهجمات؛

 إذا اعترفت الدولة بالهجمات التي يقوم بها الفاعل غير التابع للدولة على أنها خاصة بها.• 

ن لدولة ما ذا النهج، يمكالواليات المتحدة األمريكية في أفغانستان، تم تطوير نهج بديل. ووفقاً لهومع ذلك، فمنذ الحادي عشر من سبتمبر وما تاله من تدخل 
ل ل فيها الممثأن تتصرف بصورة مشروعة دفاعاً عن النفس في أعقاب هجوم من طرف فاعل من غير الدول إذا وقع سلوك الدولة المضيفة )الدولة التي يعم

 لسيناريوهات التالية:غير التابع للدولة( ضمن أحد ا

 كانت الدولة المضيفة متواطئة أو كانت تدعم بنشاط جهة فاعلة من غير الدول في الهجمات ضد دولة أخرى؛• 

ولة جوم مسلح ضد دلم تفعل الدولة المضيفة كل ما كان يمكن القيام به على نحو معقول لمنع الجهات الفاعلة من غير الدول من استخدام أراضيها لشن ه• 
 أخرى؛

  10لم تتمكن الدولة المضيفة من منع الهجوم أو منع وقوع مزيد من الهجمات.• 

الخصوص،  وفي السنوات األخيرة، اعتمد عدد من الدول هذه الحجة لتبرير العمليات العسكرية ضد الجماعات اإلرهابية في أراضي الدول. وعلى وجه
 مختلفة لهذه الحجة لتبرير تدخلها ضد داعش في سوريا. تكراراتاعتمدت جميع الدول األعضاء في االئتالف الدولي على 

 مالحظة مهمة

بشكل عام.  هو فرع من القانون الذي يحدد الشروط التي يجوز للدول اللجوء إلى الحرب أو الستخدام القوة المسلحة (Jus ad Bellumقانون الحرب )

هو فرع  (،5ة يحاول بشكل رئيسي الحد من الحروب واستخدام القوة بين الدول. ومن ناحية أخرى، فإن القانون الدولي اإلنساني )الذي نوقش في الجلس

كيفية خوض  سلوك األطراف حالما ينخرطون في نزاع مسلح. ويسعى ذلك إلى تقليل المعاناة في الصراعات المسلحة عن طريق تنظيم القانون الذي ينظم
 الحروب وتقديم المساعدة لضحايا الصراعات المسلحة إلى أقصى حد ممكن.

 نظريا، قانون الحرب وقانون الدولي اإلنساني مستقلين عن بعضهما البعض.

ن أمكن لدولة ما يالمثال، يمكن لدولة أن تشن حربًا غير شرعية )غير عادلة( وال تزال ملتزمة بقوانين النزاع المسلح. وعلى العكس من ذلك، على سبيل 
 تخالف قوانين النزاع المسلح أثناء القيام بحرب قانونية )عادلة(.

طريقة بت يجب أن تتم ميزان، وذلك بسبب المبدأ العام الذي يقضي بأن جميع الصراعاهما كيانان قانونيان مت اإلنسانيقانون الوقد أُعلن أن قانون الحرب و
ب غير دولة ما بحر إنسانية، بغض النظر عن أسباب النزاع وما إذا كانت القضية التي يدعمها أي من الطرفين عادلة أم ال. ونتيجة لذلك، فإن حقيقة قيام

  مثل متطلبات الضرورة والتناسب واإلنسانية. (،IHLن الحرب اإلنجابية )مشروعة ال تعفيها من التزاماتها بموجب قانو

 

  

                                                      

 

9 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (Nicaragua v United States of America), Merits, 
Judgment, ICJ Report 1986, p.14, 26 June 1986, para. 195. 
10 www.chathamhouse.org/publications/papers/view/108106 (pp 21-28); www.ejiltalk.org/self-defense-and-non-state-
actors-indeterminacy-and-the-jus-ad-bellum; and www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-
law/article/self-defence-against-non-state-actors-the-interaction-between-self-defence-as-a-primary-rule-and-self-
defence-as-a-secondary-rule/E3AE10E3F559A781550757AA414E24D7. 

http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/108106
http://www.ejiltalk.org/self-defense-and-non-state-actors-indeterminacy-and-the-jus-ad-bellum/
http://www.ejiltalk.org/self-defense-and-non-state-actors-indeterminacy-and-the-jus-ad-bellum/
http://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/self-defence-against-non-state-actors-the-interaction-between-self-defence-as-a-primary-rule-and-self-defence-as-a-secondary-rule/E3AE10E3F559A781550757AA414E24D7
http://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/self-defence-against-non-state-actors-the-interaction-between-self-defence-as-a-primary-rule-and-self-defence-as-a-secondary-rule/E3AE10E3F559A781550757AA414E24D7
http://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/self-defence-against-non-state-actors-the-interaction-between-self-defence-as-a-primary-rule-and-self-defence-as-a-secondary-rule/E3AE10E3F559A781550757AA414E24D7
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 : القانون اإلنساني الدولي5الجلسة 

 المدة

 دقيقة 120

 المعدات

 سبورة أو لوح 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

لتدريبية  المواد ا

 PowerPoint 

 موارد مهمة

 11.Geneva Call, YouTube Channel (in Arabic) 

 12.for fighters in internal armed conflict behaviour15 key rules of Geneva Call,  

 تمارين مقترحة

 نقاش جماعي:

 ما المكتسب لطراف من أطراف النزاع المسلح من "الحد من" قدرته على القتال؟• 

 الداخلية.مناقشة قواعد السلوك الرئيسية الخمسة عشر للمقاتلين في النزاعات المسلحة • 

 

  

                                                      

 

11 www.youtube.com/watch?v=lTFsQQEi85M&list=PLAbPtxlQ_07C1GO0PSudgTO4ShZbedFwp. 
12 -http://fighternotkiller.org/wp) متوفر باللغة اإلنجليزية 
content/themes/foundation/media/booklets/english/GenevaCall_IHL_A6Booklet_English.pdf) and in Arabic 
(http://fighternotkiller.org/ar/). 

http://www.youtube.com/watch?v=lTFsQQEi85M&list=PLAbPtxlQ_07C1GO0PSudgTO4ShZbedFwp
http://fighternotkiller.org/wp-content/themes/foundation/media/booklets/english/GenevaCall_IHL_A6Booklet_English.pdf
http://fighternotkiller.org/wp-content/themes/foundation/media/booklets/english/GenevaCall_IHL_A6Booklet_English.pdf
http://fighternotkiller.org/ar/
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 5محتوى الجلسة 

لتعليمية  األهداف ا

 سيتمكن المشاركون من: الجلسة،نهاية هذه  بعد

 الدولي؛التمييز بين انتهاكات القانون الدولي اإلنساني وغيرها من انتهاكات القانون • 

 تحديد المبررات المحتملة لخروقات القانون اإلنساني الدولي المزعومة؛ و• 

 القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وصف الفرق بين• 

 النقطة الرئيسية

من الضروري  تميزين. لذلكفي حين أن القانون الدولي لحقوق األنسان والقانون الدولي اإلنساني لديهما الكثير من أوجه التشابه، إال أنهما يمثالن قانونين م
 في سوريا. االنخراط مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة واإلبالغ عن الجرائم المرتكبة تحديد االختالفات الرئيسية بينهما من أجل

 لقانون اإلنساني الدوليمقدمة ل

على المدنيين، مسلحة ينطبق القانون اإلنساني الدولي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. يسعى القانون الدولي اإلنساني للحد من آثار النزاعات ال
الدولي اإلنساني:يحمي القانون  وحماية أولئك الذين ال يشاركون أو الذين توقفوا عن المشاركة في األعمال العدائية. وأيضاً يقيد وسائل وأساليب الحرب.  

 المدنيين الذين ال يشاركون في األعمال العدائية •

 المقاتلون الذين ألقوا أسلحتهم •

 اجزين عن القتالالمقاتلون الذين أصبحوا ع •

 أسرى الحرب •

 والموظفين الطبيين والدينيين وعمال اإلغاثة اإلنسانية المستشفيات،فئات محددة من الموظفين: موظفي  •

ير الدولي غ( والنزاع المسلح International Armed Conflictيصنف القانون اإلنساني الدولي النزاعات بإحدى طريقتين: النزاع المسلح الدولي )

(Non International Armed Conflict.تسري قواعد القانون اإلنساني الدولي المختلفة اعتماًدا على طبع النزاع .) ة الدولية النزاعات المسلح

 هي:

... جميع حاالت الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من األطراف المتعاقدة 
بحالة الحرب.... جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف  حتى لو لم يعترف أحدهم السامية،

  13السامية المتعاقدة، حتى لو لم يالق هذا االحتالل مقاومة مسلحة.

 

ف النزاعات المسلحة غير الدولية بأنها "نزاع مسلح ليس له طابع دولي يحدث في إقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة".  14تُعرَّ

 هناك أنواع متعددة من النزاعات المسلحة في سوريا:

 تشارك الحكومة السورية في النزاعات المسلحة غير الدولية ضد مجموعات متمردة مختلفة •

 الجماعات المسلحة تشارك أيضا في النزاعات المسلحة غير الدولية ضد بعضها البعض •

 الدولي بقيادة الواليات المتحدة وتركيا. فوالتحالبين سوريا  نزاع مسلح دوليوجود  ادعاءيمكن أيضاً  •

 

                                                      

 

 المادة 2، اتفاقيات جنيف 13
 المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع 14
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 ما هي مصادر القانون اإلنساني الدولي؟

لمتحضرة، ان قبل الدول : إن مصادر القانون الدولي اإلنساني مماثلة لمصادر القانون الدولي، وهي تشمل مبادئ القانون العام والعرفية المعترف بها متذكير
 عاة المؤهلين تأهيالً عالياً من مختلف الدول، والمعاهدات.والقرارات القضائية، ووجهات نظر الد

 معاهدات دولية

 تشمل معاهدات القانون اإلنساني الدولي اتفاقيات الهاي وجنيف:

التفاقيات المتعددة وبعض ا الدولي،االتفاقات الرسمية األولى بشأن القانون وجرائم الحرب في القانون  بعض 1907و 1899اتفاقيات الهاي لعامي كانت • 

 األطراف األولى التي ركزت على إدارة الحرب على المستوى الدولي.

م اعتماد ية المدنيين. توبروتوكوليها اإلضافيين جوهر القانون الدولي اإلنساني الحديث. اتفاقية جنيف الرابعة مكرسة لحما اتفاقيات جنيف األربعتشكل • 

نيو يو 8اني( في ت جنيف والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية )المعروف باسم البروتوكول اإلضافي الثالبروتوكول اإلضافي التفاقيا

 ..المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف األربع 3. ويهدف البروتوكول اإلضافي الثاني إلى تطوير وتكملة المادة 1977

 القانون اإلنساني الدولي العرفي

إن سوريا  15لقانون اإلنساني الدولي العرفي من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر في دراسة تجمع جميع قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي.تم تدوين ا

 الدولي اإلنساني العرفي.  وأيضاً بالقانونملزمة بالمعاهدات التي صادقت عليها، 

 3ي المادة فالدولي إال  خالل النزاعات المسلحة غير الدولية حيث لم يتم تدوين قواعد القانون اإلنساني إن القانون الدولي اإلنساني العرفي ذو أهمية خاصة
وكول ق على البروتالمشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول اإلضافي الثاني. يرجى مالحظة أن سوريا لم تصادق إال على اتفاقيات جنيف األربع ولم تصد

  ي.اإلضافي الثان

اً القواعد بل يشمل أيض فحسب،المشتركة وكثير من أحكام البروتوكول اإلضافي الثاني  3يغطي القانون الدولي اإلنساني العرفي األحكام الواردة في المادة ال 

واألهداف العسكرية. في  المدنية مثل التمييز بين األهداف الدولية،والتي تم تمديدها لتشمل النزاعات المسلحة غير  النزاعات المسلحة الدولية المطبقة خالل

 .يوفر القانون الدولي اإلنساني العرفي حماية أوسع أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية أكثر من اتفاقيات جنيف السياق،هذا 

 مبادئ القانون اإلنساني الدولي العرفي

لمكونات األساسية للقانون العرفي. المبدأ هو أحد ا الدولي ن القانون اإلنسانيم 1مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين منصوص عليه في القاعدة  التمييز:

 الدولي اإلنساني.

يجب على أطراف النزاع في جميع األوقات التمييز بين المدنيين والمقاتلين. يمكن توجيه الهجمات ضد المقاتلين فقط. 

 16يمنع منع تام توجيه الهجمات ضد المدنيين.

 

أي يجب أن  -ورة العسكرية وفقاً لهذا المبدأ، يجب أن تكون الفكرة الكامنة وراء األعمال التي يتم تنفيذها في النزاع متوافقة مع الضر العسكرية:الضرورة 
اً كنه يحمي أيضل، تتم ألنها توفر ميزة عسكرية مميزة. ويقبل هذا المبدأ أن بعض األذى والضرر سيأتي من هجمات توفر ميزة عسكرية ألحد أطراف النزاع

 من الهجمات العشوائية والعشوائية ضد المدنيين، على سبيل المثال، التي لن تخدم أي غرض عسكري.

احترازية  تخاذ إجراءاتيتعين على أطراف النزاع اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين األبرياء. يتم وضع االلتزام با االحتياطات في الهجوم:
 لمدنيين على كل من المهاجم والمدافع.لحماية ا

عند القيام بعمليات عسكرية، يجب الحرص الدائم على تجنب السكان المدنيين واألهداف المدنية. ويجب اتخاذ جميع 
يلحق باألهداف قد لتفادي الخسارة في أرواح المدنيين وإلحاق الضرر بالمدنيين والضرر الذي  الممكنةاالحتياطات 

  17.المدنية

 18يجب أن يتخذ أطراف النزاع جميع االحتياطات الممكنة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأعيان مدنية ضد اثار الهجمات.

                                                      

 

15 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul. 
 قاعدة 1 القانون الدولي اإلنساني العرفي  16
 .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter5_rule15 قاعدة  15القانون الدولي اإلنساني العرفي 17
 .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule22 :قاعدة 22 القانون الدولي اإلنساني العرفي 18

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter5_rule15
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule22
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ة فر عنه من ميزيعمل هذا المبدأ على الحد من األذى بالمدنيين من خالل التأكيد على تناسب الضرر الناتج عن أي هجوم مع ما ينتظر أن يس التناسب:
على سبيل  .المكتسبة ية ملموسة ومباشرة. إذا تسبب هجوم ما في إلحاق الضرر بالمدنيين، فإن هذا الضرر يجب أن يتناسب مع الميزة العسكريةعسكر

  يعتبر مخالف لهذا المبدأ.يحتمل أن يتسبب في عدد كبير من الوفيات بين المدنيين  أو غير مهم المثال، هجوم على هدف عسكري صغير

أو إصابات بينهم، أو ضراراً باألعيان المدنية، أو مجموعة من الخسائر  جوم الذي يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح مدنيينيحظر اله

 19واألضرار، ويكون مفرطاً في التجاوز ما ينتظر أب يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.

 20استخدام وسائل واساليب القتال التي من شأنها إحداث إصابات واالم ال مبرر لها.: يحظر هذا المبدأ من غير مبررالمعاناة 

زال غامضة تالمبادئ ال  إن هذه المبادئ مجتمعة هي مبادئ للقانون اإلنساني الدولي وهي أساسية لتقييم قانونية الهجوم أو االستراتيجية. ومع ذلك، فإن هذه
 المهاجم دائًما القول إن هجومه متطابق ويأخذ بعين االعتبار المبادئ المذكورة أعاله. وقابلة لتفسيرات مختلفة. سيحاول الطرف

  

                                                      

 

 .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14 :قاعدة 14 القانون الدولي اإلنساني العرفي19
 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule70 :قاعدة 70 القانون الدولي اإلنساني العرفي 20

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule14
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule70
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 : القانون الجنائي الدولي6الجلسة 

 المدة

 دقيقة 60

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

  اليحاسب 

 التدريبية المواد

 PowerPoint 

  قوانين روما ذات صلة9مذكرة : 

 المقترحة التمرينات

 .األساسي للمحكمة الجنائية الدولية روما نظاممن  8-6قراءة ومناقشة المواد نقاش جماعي: 
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 6محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 محاسبة الجناة بموجب القانون الدولي على الجرائم المرتكبة في سوريا.شرح كيفية • 

 السوري؛ وصلتها بالنزاعالتمييز بين الجرائم الدولية )جرائم الحرب، الجرائم ضد اإلنسانية، اإلبادة الجماعية(، • 

 والقانون الجنائي الدولي. القانون الدولي لحقوق اإلنسانالتفريق بين • 

 الرئيسية النقطة

لمسؤولية الجنائية ي يتعامل مع اهو جزء من القانون الدولي. وبينما يحكم القانون الدولي العالقات بين الدول، فإن القانون الجنائي الدولالقانون الجنائي الدولي 
 لألفراد عن الجرائم الدولية.

. سوريا األساسي دولة طرف في نظام روما 123هناك . محكمة الجنائية الدوليةهو نظام روما األساسي الذي أنشأ ال لقانون الجنائي الدوليأحدث مصدر لـ

 حكمة.لوضع إلى الماإذا أحال مجلس األمن  اال ليست واحدة منهم. لن يكون للمحكمة الجنائية الدولية الوالية القضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا

 الدولي الجنائي القانون

 التعريف

لمسؤولية الجنائية اي يتعامل مع الدولي هو جزء من القانون الدولي. وبينما يحكم القانون الدولي العالقات بين الدول، فإن القانون الجنائي الدول القانون الجنائي
 لألفراد عن الجرائم الدولية.

دية أو التجارة إلرهاب أو العبواوهي ال تشمل القرصنة أو . اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والعدوانالجرائم الدولية األساسية هي: 
ولية، والدفاع، أساليب المسؤ األخرى من القانون الجنائي، مثل التقليديةبالمخدرات أو غيرها من الجرائم الدولية. القانون الجنائي الدولي ينظم أيضا المجاالت 

 التعاون. مسائلحماية الشهود، والمساعدة القانونية المتبادلة وواألدلة، وإجراءات المحاكم، والحكم، ومشاركة الضحايا، و

عالمية الل الحرب الالقانون الجنائي الدولي هو نظام جديد نسبياً تم إنشاؤه في محاكمات نورمبرج وطوكيو حيث تمت محاكمة األفراد بسبب جرائم ارتكبت خ

( والمحكمة الجنائية ICTYحكمتين مخصصتين: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )الثانية. تم تطوير نظام القانون الجنائي الدولي مع إنشاء م

( أو المحكمة SCSL( من قبل مجلس األمن في التسعينات. وقد تبع إنشاءهم مجموعة من المحاكم، مثل المحكمة الخاصة لسيراليون )ICTRالدولية لرواندا )

 .2002إنشاء محكمة دولية دائمة مستقلة، المحكمة الجنائية الدولية في (، وأسفرت عن STLالخاصة بلبنان )

 مصادر القانون الجنائي الدولي

 ضرة،المتحبل الدول قإن مصادر القانون الجنائي الدولي مشابهة لمصادر القانون الدولي، فهي تتضمن مبادئ عامة ومبادئ القانون المعترف بها من  تذكير:
 والقرارات القضائية، ووجهات نظر المؤهليًن من مختلف الدول، والمعاهدات.

 وال تعريف مقبول بشكل عام للجرائم الدولية. التعريفات يمكن العثور عليها في:لقانون الجنائي الدولي ال يوجد مصدر عالمي لـ

 (22أو جرائم الحرب 21)أي الجرائم ضد اإلنسانية القانون الدولي العرفي• 

 أو (؛قة ومقرراتهاالمعاهدات الدولية المنشئة للمحاكم الجنائية الدولية وقراراتها )النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا الساب• 

ظام نأو  توكوالتها،برووالمعاهدات الدولية التي تتطلب من الدول األطراف اعتماد تشريعات للمالحقة الجنائية على المستوى المحلي )أي اتفاقيات جنيف • 
 جريمة اإلبادة الجماعية(. ومعاقبة روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو اتفاقية منع

 وبشكل عام، لعبت، وال تزال تلعب، المحاكم الدولية وقراراتها دوًرا مهًما في تشكيل القانون الجنائي الدولي.

                                                      

 

21 Prosecutor v. Tadić (Decision on the Defence Motion on Jurisdiction) ICTY-94-1 (10 August 1995), para. 4. 
22 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158.  

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule158
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لمحكمة الجنائية الدولية ل. 2002ا األساسي، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية ودخل حيز التنفيذ في عام صك القانون الجنائي الدولي الرئيسي هو نظام روم

يوليو  17كبت بعد وجرائم العدوان التي ارت 2002يوليو  1والية قضائية على اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت بعد 

2018. 

 :إذامة الجنائية الدولية بالوالية القضائية تتمتع المحك

 ؛23ورةصدقت الدولة المعنية على نظام روما األساسي وارتكبت الجرائم في إقليم الدولة الطرف أو كان الجناة المزعومون من رعايا الدولة المذك• 

على النظام األساسي، وارتكبت الجرائم في إقليم الدولة المصدرة أو أن "أعلنت الدولة المعنية" أنها تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية دون التصديق • 

 أو؛  24الجناة المزعومين هم من رعايا الدولة المذكورة

 .25الجنائية الدولية قرر مجلس األمن الدولي رفع مسائلة الى المحكمة• 

 الوطنية وال يكون لها سوى اختصاص قضائي اال ان كانت المحاكم الوطنية غير قادرة الجنائيةوغرض المحكمة الجنائية الدولية هو استكمال أنظمة العدالة 

لن تنظر المحكمة الجنائية الدولية إال في القضايا التي توجد أسباب جوهرية لالعتقاد بأن  وأخيراً،  26أو غير راغبة في مقاضاة الجناة المزعومين. على

  27التحقيق فيها لن يخدم مصالح العدالة.

ئم قضائية على الجرالن يكون للمحكمة الجنائية الدولية الوالية ال لذلك،. ونتيجة سوريا ليست واحدة منهمفي نظام روما األساسي.  طرفدولة  123ناك ه

لمحاكم ي سوريا أمام افبة يمكن السعي إلى المساءلة عن الجرائم الدولية المرتك ذلك،إذا أحال مجلس األمن الوضع إلى المحكمة. ومع اال المرتكبة في سوريا 

ءلة للجرائم المرتكبة دليل التدريب: آليات المسا ،IBAHRI: يرجى مراجعةالمحلية التي يمكنها مقاضاة هذه الجرائم على أساس الوالية القضائية العالمية )

 (.2018 سوريا،في 

 مصطلحات القانون الجنائي الدولي

ريف ون كيف يتم تعالحرب" و "الجرائم ضد اإلنسانية" فيما يتعلق بالوضع في سوريا. من المهم أن يفهم المشاركغالبًا ما تُستخدم مصطلحات مثل "جرائم 
 هذه المصطلحات وكذلك ما هي األفعال / التصرفات التي تندرج تحت هذه التعريفات.

 اإلبادة الجماعية

 :من اتفاقية اإلبادة الجماعية 2تعرف المادة 

 :تالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذهأي فعل من األفعال ال

 .قتل أعضاء من الجماعة .1

 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم ألعضاء الجماعة .2

 .إخضاع عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا .3

 .ألطفال داخل الجماعةفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب ا .4

 .نقل األطفال بالقوة من مجموعة إلى مجموعة أخرى .5

 من نظام روما األساسي تستخدم بالضبط نفس الصياغة لتعريف اإلبادة الجماعية. 6المادة 

 (: المواد ذات الصلة من قانون روما األساسي.9مذكرة )الرجاء مراجعة 

 الجرائم ضد اإلنسانية

ضد اإلنسانية في أي معاهدة محددة. اعتُرف بمفهوم الجرائم ضد اإلنسانية كجريمة بموجب القانون العرفي الدولي وفي النظام األساسي لم يتم تقنين الجرائم 

                                                      

 

 المواد 12)2( و13)أ( و14 من نظام روما األساسي. 23
 المادتان 12 )2 و3(، نظام روما األساسي. 24
 المادة 3 )ب( نظام روما األساسي. 25
 المادتان 1 و17  من نظام روما األساسي. 26
 لمادة 53 )1( )ج( من نظام روما األساسي. 27
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عديدة أيضا بتدوين  وقامت دولللمحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 
 الجرائم ضد اإلنسانية في تشريعاتها الجنائية.

موجه ضد أي  من نظام روما األساسي، فإن الجرائم ضد اإلنسانية هي أفعال معينة ارتكبت عمدا كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي 7وفقا للمادة 

ً منعزلة أو متفرقة بل هي جزء من سياسسكان مدنيين أو جزء محدد من السكان. قد تكون ارتكبت خالل السال ة أو ممارسة م والحرب. فهي ليست أحداثا
 واسعة من الفظائع التي تتغاضى عنها سلطة حكومية.

 (: المواد ذات الصلة من قانون روما األساسي.9مذكرة )الرجاء مراجعة 

 جرائم الحرب

 مكن العثور على قائمة جرائم الحرب في:ال توجد قائمة شاملة لجرائم الحرب. وهي تختلف من مصدر آلخر. ي

 ؛28اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها• 

 ؛29القانون الدولي العرفي• 

 ؛ و30نظام روما األساسي• 

 التشريعات الجنائية المحلية.• 

جسيمة يف، واالنتهاكات الة التفاقيات جنمن نظام روما األساسي، تعتبر جريمة الحرب انتهاًكا خطيًرا لقوانين الحرب، مثل االنتهاكات الجسيم 8وفقاً للمادة 

 لي.ولدالغير ابع لطاذات المسلحة ت اعاالصرو"الي" ولدالمسلح اع النزافي المشتركة في اتفاقيات جنيف، وكذلك "القوانين واألعراف السارية  3للمادة 

 

  

                                                      

 

28www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm.  
  .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule156قاعدة القانون الدولي اإلنساني العرفي 156 29
30 www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf.  

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule156
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule156
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
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 : القانون الدولي لحقوق األنسان7الجلسة 

 المدة

 دقيقة 190

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

 التدريبية المواد

 PowerPoint 

 ( قائمة المعاهدات التي صادقت عليها سوريا وتحفظاتها1المذكرة :) 
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 7محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 الجلسة، سيتمكن المشاركون من:بعد نهاية هذه 

 وصف نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛• 

 تحديد المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها سوريا وهيئة كل منها؛ و• 

 إجراء بحوث قانونية حول مسائل حقوق اإلنسان المتعلقة بسوريا.• 

 الرئيسية النقطة

ً للقانون الدولي لحقوالقانون الدولي لحقوق  كن ق اإلنسان، يماإلنسان هو مجموعة قوانين دولية التي تضع معايير وحقوق مضمونة لجميع البشر. وفقا
 للدول أن تحد أو تقيد نطاق التزاماتها بثالث طرق مختلفة:

 على المعاهدات؛التحفظات • 

 و التعاهدية؛من االلتزامات  االستثناءات• 

 زامات المعاهدات.صريحة على الت قيود• 

وكما هو  ذلك،والقانون الدولي اإلنساني خالل حاالت النزاع المسلح. ومع  القانون الدولي لحقوق اإلنساننطبق كل من يمن المقبول على نطاق واسع أن 
ال يمكن  القانون الدولي اإلنساني اماتلكن التزللدولة بتعليق عدد من حقوق اإلنسان في حاالت الطوارئ، القانون الدولي لحقوق األنسان  أعاله،مذكور 

 .31تعليقها

 تبر حقليويعت مماثلة. في معظم الحاالت، يوفر كالهما حماية مماثلة لحاال اإلنسان،عندما ينطبق كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق 
 القانون متكامالن.

ة ر حكومية السوريغياللم تشارك المنظمات  اآلن،احترام وحماية حقوق اإلنسان أثناء النزاع المسلح. حتى مدى ومن ثم يمكن آلليات حقوق اإلنسان رصد 
 بشكل كاٍف مع آليات القانون الدولي لحقوق اإلنسان لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة في سوريا.

 اإلنسان لحقوق الدولي القانون

 مقدمة

ن الدولي وما أن القانو. من المفهوم عمهو مجموعة القوانين الدولية التي تضع معايير وحقوق مضمونة لجميع البشرنسان القانون الدولي لحقوق اإل

أن الوثيقة نفسها  بعد الحرب العالمية الثانية. وفي حين 1948(، الذي اعتمد في عام UDHRلحقوق اإلنسان ينبع من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان )

ان ي لحقوق اإلنسبأن اإلعالن العالم يقرونإال أنها مهدت الطريق لمعاهدات ملزمة في المستقبل تحدد العديد من الحقوق. بعض العلماء  ليست ملزمة،
 وري هي:يشكل اآلن قانوًنا دولًيا عرفيًا. باإلضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، فإن أهم معاهدات حقوق اإلنسان في السياق الس

يز التنفيذ في عام حودخل  1966هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: تم إقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام الع• 

لدولية معاهدات ان الالتعذيب. إنها واحدة م عدممثل الحق في الحرية واألمن و لألفراد،. وهو يحدد الحقوق المدنية والسياسية الرئيسية الممنوحة 1976

 .1969األساسية لحقوق اإلنسان. صدقت سوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 

جتماعية والثقافية من (: يعد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالICESCRالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )• 

عية واالقتصادية . ويضمن الحقوق االجتما1976ودخل حيز التنفيذ في عام  1966المعاهدات األساسية لحقوق اإلنسان الدولية. كما تم اعتماده في عام 

 .1969مثل الحق في الغذاء والتعليم والصحة. صدقت سوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في عام 

بعد دعوة منظمات مثل  1984اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة: تم تبني االتفاقية عام • 

فإنها تعرض تعريفاً لهذه  تعذيب،ال. وباإلضافة إلى حظر 1987في عام  التنفيذمنظمة العفو الدولية إلى عقد اتفاقية خاصة بالتعذيب. ودخلت االتفاقية حيز 

                                                      

 

 لمثال على استثناء، انظر للمادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة 31
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 .2004األفعال. صدقت سوريا على االتفاقية عام 

سارية على . وهي تتضمن مجموعة من الحقوق المحددة ال1990ودخلت حيز التنفيذ في عام  1989اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت االتفاقية في عام • 

 .1993الجتماعية. صدقت سوريا على االتفاقية عام األطفال، مثل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية وا

فل في عام (: اعتمدت اتفاقية حقوق الطCRC-OP-ACالبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة )• 

وتجنيدهم لعدائية منع مشاركتهم المباشرة في األعمال ايو حمي أطفال لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمري. وهي 2002ودخلت حيز التنفيذ في عام  2000

 .2003إجباري في القوات المسلحة. صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل لعام  بشكل

األدنى من  ن الحد. وهي تتضم1981ودخلت حيز التنفيذ في عام  1979اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: اعتمدت االتفاقية في عام • 

 2003 فاقية في عامالمعايير المعترف بها دوليا المطبقة على المرأة، مثل حظر التمييز وحقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية. صدقت سوريا على االت

في عام  التي اعتمدت حقوق اإلنساناالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري: االتفاقية واحدة من أحدث معاهدات القانون الدولي ل• 

ي ما زالت تعمل . لم تصادق سوريا على االتفاقية، ولكن هناك معاهدات أخرى وقوانين دولية عرفية مختلفة الت2010ودخلت حيز التنفيذ في عام  2006

 ضد االختفاء القسري.

 ق مختلفة:ع المسلح، أن تحد أو تقيد نطاق التزاماتها بثالث طروفقاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، يجوز للدول، بما في ذلك أثناء النزا

 التحفظات على المعاهدات؛• 

 االستثناءات من االلتزامات التعاهدية؛ و• 

 قيود صريحة على التزامات المعاهدات.• 

 قيود على حقوق اإلنسان خالل نزاع مسلح

 تحفظات

وجب ن التزامها بمالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الوصول إلى معاهدة تحد الدول بموجبها مالتحفظات هي إعالنات انفرادية تصدر عند التوقيع أو 
من  ول،للدت الدولية المعاهدة ذات الصلة. يجب تضمين التحفظ في صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام أو إلحاقه به. وعند تقييم االلتزاما

 انت أي تحفظات قد صيغت مما يؤثر على نطاق التزامات الدولة المذكورة.المهم بالتالي التحقق مما إذا ك

 )ج( من اتفاقية فيينا، ال يجوز للدولة أن تضع تحفظا إذا: 19وتجدر اإلشارة إلى أنه وفقا للمادة 

 ]أي نظام روما األساسي[؛ محظور بموجب المعاهدة)أ( التحفظ 

 ال تشمل التحفظ المعني؛ أو التي ،ظات محددةتحف)ب( تنص المعاهدة على أنه ال يجوز إبداء 

 .يتعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة وغرضها)ج( في الحاالت التي ال تندرج تحت الفقرتين الفرعيتين )أ( و )ب(، 

 االستثناءات

نزاع المسلح في ال يزال القانون الدولي لحقوق اإلنسان ساري المفعول حتى أثناء النزاعات المسلحة التي ينطبق عليها القانون الدولي اإلنساني، مثل ال

-CRCسياسية أو سوريا. وكما سبق أن لوحظ، فإن سوريا طرف في العديد من معاهدات حقوق اإلنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال
OP-AC. 

لدولي الخاص اومع ذلك، في بعض الظروف الصارمة، قد تخرج الدول عن التزاماتها باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها. على سبيل المثال، يسمح العهد 
 ة األمة".بالحقوق المدنية والسياسية بفرض قيود على حقوق معينة أثناء حالة الطوارئ عامة معلنة رسمياً والتي "تهدد حيا

 

 االستثناءات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للدول باالنتقاص من مراعاة بعض التزاماتها الدولية: 4تسمح المادة 

ف في هذا رسميا، يجوز للدول األطرافي حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها  -1

هد، قتضى هذا العالعهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بم
يز ائها على تميشريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطو

 .مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي يكون

 .18و 16و 15و 11و( 2و 1الفقرتين ) 8و 7و 6ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد  -2
يق طر على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األطراف األخرى فورا، عن -3

ذي تنهى ي التاريخ الفاألمين العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، 
 فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذات.

 

 التالية: الخمسةيجب أن تتوافق االستثناءات مع المتطلبات 
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ال يُسمح باالنتقاص إال في  -حتى في النزاعات المسلحة  -( على أنه HRCنص مجلس حقوق اإلنسان )يوجود حالة طوارئ عامة: • 

فإن درجة االستثناء المسموح  ذلك،حالة وجود حالة طوارئ عامة. إن حالة الطوارئ العامة هي حالة "تشكل تهديًدا لحياة األمة". ومع 

 .32بها تعتمد على مدى التهديد الذي يتعرض له األمة

 .33: يجب أن تنتهي إجراءات عدم المشاركة بمجرد انتهاء النزاع المسلحمؤقت• 

 .34: يجب أن تكون التدابير مطلوبة بشكل صارم وال يمكن استخدامها إذا توفرت تدابير أخرى أقل تدخالً ضرورية وتناسبية• 

 .35الدوليلحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني يجب أن تكون متسقة مع القانون الدولي • 

: ال يمكن التحايل على الضمانات اإلجرائية التي تحمي الحقوق غير القابلة للتقييد )وهذا يعني أن الدولة مطالبة بـ يةئالضمانات اإلجرا• 

 . 36"توفير ضمانات إجرائية كافية" حتى في حالة الطوارئ(

التالي لتقييم نطاق االستثناء المشروع من التزاماته: إذا كان اإلجراء الذي اتخذته لقد وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية االختبار 

من العهد. باإلضافة إلى  4الدولة يجعل الجهات الفاعلة الفردية مسؤولة جنائيًا عن جريمة ضد اإلنسانية، فلن يجوز استخدام االستثناء الوارد في المادة 

 .37عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بطريقة "تؤدي إلى عدم التقيد بالحقوق الغير القابلة للتقييد"من ال 4ذلك، ال يمكن استخدام المادة 

حظر االحتجاز مثل حق المدنيين في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، و -بعض الحقوق األساسية )الحقوق غير القابلة للتقييد( 
ت الطوارئ يجب أن تحترم دائما، حتى في أوقا -إدانة الشخص بجريمة ال تشكل جريمة جنائية في الوقت الذي ارتكبت فيه  غير المعترف به، وحظر

 العامة.

 (( الحقوق التي يُحظر فيها االستثناء:2) 4يسرد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المادة 

 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية6: المادة حظر الحرمان التعسفي من الحياة• 

خاص بالحقوق المدنية العهد الدولي ال ،7: المادة حظر التعذيب؛ المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة؛ تجربة غير رضائية• 

 والسياسية

 لسياسية(، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا2-1) 8المادة  حظر االسترقاق والعبودية:• 

 السياسيةو، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 11: المادة حظر السجن بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتزام العقد• 

 مدنية والسياسيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق ال 15: المادة الحق في عدم إدانة أي فعل أو إغفال ال يشكل جريمة جنائية• 

 ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:16المادة  صيته أمام القانون:الحق في االعتراف بشخ• 

 ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية1) 18: المادة الحق في حرية الفكر والوجدان والدين• 

 

 لسوريةاالستثناءات من معاهدات حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الجمهورية العربية ا

 (2) 5: المادة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية• 

انون أو ال يجوز قبول أو تقييد أي حق من حقوق اإلنسان األساسية المعترف بها أو القائمة في أي بلد بحكم الق
 .أو أنه يعترف بها لحد أقلاالتفاقيات أو اللوائح أو العرف بحجة أن هذا العهد ال يعترف بهذه الحقوق 

                                                      

 

32  ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 47 (OHCHR, 2011) available at 
www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf; HRC, CCPR General Comment No. 29: Article 4: 
Derogations during a State of Emergency, 31 August 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, para. 3. 
33‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 48; ICCPR Article 4.1. 
34 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 48; ICCPR Article 4.1. 
35 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 48; ICCPR, Article 4.1; CCPR General Comment 
No. 29 (2001), para. 3. 
36 International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 48, 50; CCPR General Comment No. 29 (2001), 
para. 15. 
37 CCPR General Comment No. 29 (2001), para. 15. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict.pdf
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 (2) 2: المادة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة• 

سياسي  ال يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار
 كمبرر للتعذيب. أخرى،عامة  داخلي أو أي حالة طوارئ

 )عدم التقيد(. 2انظر أيضا التعليق العام للجنة مناهضة التعذيب على المادة 

 :82: المادة االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم• 

ممارسة  تفاقية. ال يجوزال يجوز التنازل عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المنصوص عليها في هذه اال
 أي شكل من أشكال الضغط على العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بهدف تخليهم أو تخليهم عن أي من الحقوق

لتدابير االمذكورة. ال يجوز االنتقاص بالعقد من الحقوق المعترف بها في هذه االتفاقية. تتخذ الدول األطراف 
 المناسبة لضمان احترام هذه المبادئ.

 (:4) 4: المادة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة• 

ولة طرف د... ال يجوز تقييد أو تقييد أي من حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها أو القائمة في أي 
أو  وقف بهذه الحقفي هذه االتفاقية وفقا للقانون أو االتفاقيات أو اللوائح أو العرف بحجة أن هذه االتفاقية ال تعتر

 الحريات أو أنها تعترف بها بدرجة أقل.

 : ال توجد أحكام بشأن عدم التقيد.االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري• 

 : ال توجد أحكام بشأن عدم التقيد.اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة• 

 : ال توجد أحكام بشأن عدم التقيد.اتفاقية حقوق الطفل• 

 لالطالع على قائمة المعاهدات التي صادقت عليها سوريا وتحفظاتها. 1نظر الى المذكرة ا

 إجراءات االستثناء

 ، يجب على الدولة:أو نزاع مسلح من أجل الخروج عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ظل حالة الطوارئ

 تحدة(.خاص بالحقوق المدنية والسياسية على الفور )من خالل األمين العام لألمم المالدول األطراف األخرى في العهد الدولي ال إبالغ• 

 للدول األطراف )من خالل األمين العام( األحكام التي لم تتقيد بها. ديحدت• 

 للدول األطراف )من خالل األمين العام(. أسباب عدم التقيد شرح• 

  38فيه االستثناء. سينتهيالتاريخ الذي  عنالدول األطراف )عن طريق األمين العام(  تخطريجب على الدولة المستقيلة أن • 

الخاص  العهد الدولي ولم تبلغه بنيتها في الخروج عن طوارئ،لم تقم الجمهورية العربية السورية بإخطار األمين العام لألمم المتحدة رسمياً بأي حالة 
 بالحقوق المدنية والسياسية.

 العدل الدولية التالي:حكمت محكمة 

من  4ال تتوقف حماية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في أوقات الحرب، إال من خالل تشغيل المادة 

  39العهد، حيث يمكن الخروج عن بعض األحكام في وقت الطوارئ الوطنية.

نون الدولي إلنسان والقاازاماتها في مجال حقوق اإلنسان، فإن القانون الدولي لحقوق وبما أن الجمهورية العربية السورية فشلت في عدم التقيد رسمياً بالت
 اإلنساني ينطبقان في النطاق السوري.

 قيود مصرحة على حقوق اإلنسان

 ة معينة.مشروع فرض قيود على حقوق اإلنسان لخدمة أهداف لكن من الممكنكما ذكر اعاله، االستثناءات ال يُسمح بها إال في ظروف استثنائية، 

ق اإلنسان التي يحتوي كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حقو
للتقييد مذكورة أعاله. تخضع بعض الحقوق باستثناء الحقوق غير القابلة للتقييد ال المسلحة،قد تكون محدودة بشكل قانوني في ظروف معينة مثل النزاعات 

  40مثل حرية التنقل والدين والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير. المصرح،

                                                      

 

 المادة 4)3(، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 38
39 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 226, 8 July 1996, para. 25.   
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دية حقوق االقتصاهناك ثالثة شروط لتقييد حقوق اإلنسان بشكل قانوني في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بال
 ية والثقافية:واالجتماع

 .42يجب على الدول الحد من أعمالها وفقًا لـ "لغة حكم المعاهدة" التحديد،وعلى وجه  ؛41القانونضرورًيا وينص عليه ( يجب أن يكون التقييد 1

 و ؛43""متوافًقا مع الحق نفسه وتعزيز الرفاه العام( يجب أن يكون التقييد 2

 .44أن يكون أقل أسلوب تدخلي للتقييدويجب  يتوافق التقييد مع مبدأ التناسب( يجب أن 3

ما  أخرى، وبعبارة بها،ء فإنه من الضروري التأكد إذا كانت الشروط الثالثة قد تم الوفا سوريا،عند تقييم إذا كانت انتهاكات حقوق اإلنسان قد ارتكبت في 
 نون الدولي.إذا كانت القيود تصل إلى حد االنتهاكات أو يمكن اعتبارها قانونية بموجب القا

 تداخل بين القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي

. ومع ذلك، وكما هو مذكور أعاله، القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني خالل حاالت النزاع المسلحمن المقبول أن ينطبق كل من 

  45بتعليق عدد من حقوق اإلنسان في حاالت الطوارئ، في حين ال يمكن تعليق القانون اإلنساني الدولي.يسمح القانون الدولي لحقوق اإلنسان للدولة 

مع ذلك، ت مماثلة. وعندما ينطبق كل من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، في معظم الحاالت، يوفر كالهما حماية مماثلة لحاال
أن  يصمبدأ التخص، يفترض تعارض القواعدكال حقلي القانون متعارضين ويوفران حماية / حل مختلفين. وفي حاالت في بعض الحاالت، قد يكون 

 القاعدة األكثر تحديداً تنطبق وليس القاعدة العامة.

 حددت محكمة العدل الدولية ثالث حاالت:

 نساني؛الحاالت التي قد تكون فيها بعض الحقوق مسألة حصرية للقانون الدولي اإل• 

 و اإلنسان؛الحاالت التي قد تكون فيها بعض الحقوق مسألة حصرية من القانون الدولي لحقوق • 

  46الحاالت التي قد تكون فيها بعض الحقوق مسألة تخص كال فرعي القانون الدولي.• 

 صرحت لجنة القانون الدولي:

نفسه من خالل حكمين؛ يجب أن يكون هناك بعض بالنسبة لتطبيق مبدأ التخصيص، ال يكفي أن يتم تناول الموضوع 

  47التناقض الفعلي بينهما، أو نية واضحة أن أحد األحكام هو استبعاد اآلخر.

ى الوضع كما ذكرت لجنة القانون الدولي أن قانون التخصيص ال ينطبق إال عندما تنتج القواعد المتعارضة نتائج مختلفة عند تطبيق هذه القواعد عل

 48نفسه.

في من مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، الرأي االستشاري"، ذكرت محكمة العدل الدولية أن الحق في عدم التعرض للحرمان التعسفي "

الحرمان  كليشمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( ينطبق على األعمال العدائية. غير أنه رأى أن اختبار ما  6حياة الشخص )المادة 

                                                                                                                                                                                  

 

40 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ pp 50-51. 
41 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 51; Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Report 2004, 9 July 2004, para. 136. 
42 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 51. 
43 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 51; Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Report 2004, 9 July 2004, para. 136. 
44 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 51; Legal Consequences of the Construction of a 
Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Report 2004, 9 July 2004, para. 136. 
45 For one exception see Article 5 of the Fourth Geneva Convention. 
46 Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of the Congo v. 
Rwanda), Judgment, ICJ Report 2006, 3 February 2006; Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Report 2004, 9 July 2004, para. 106.  
47 International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, November 
2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, commentary to article 55.  
48 HRC, Outcome of the Expert Consultation on the Issue of Protecting the Human Rights of Civilians in Armed Conflict: 
report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 4 June 2009, A/HRC/11/31, para. 13. 
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 التعسفي من الحياة ينبغي أن يحدده القانون الخاص المعني. وقد خلصت محكمة العدل الدولية:

ً من الحياة  معين،وبالتالي ما إذا كان فقدان حياة  ً تعسفيا من خالل استخدام سالح معين في الحرب، يعتبر حرمانا
ً للمادة  ستنتج من ملى القانون المنطبق في النزاع المسلح وليس من العهد، ال يمكن أن يقرر إال بالرجوع إ 6خالفا

  49شروط العهد نفسه.

 ل العدائية.وقررت محكمة العدل الدولية أن قانون التخصيص في هذه القضية هو القانون المنطبق في النزاع المسلح الذي صمم لتنظيم سير األعما

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان هو استخدام القوة المميتة ضد المقاتلين األعداء. أحد األمثلة التوضيحية األخرى على التناقض بين القانون 
من المشروع أن يستهدف المقاتلون األعداء "بغض النظر عما إذا كانوا يشكلون تهديًدا مباشًرا  (،بموجب القانون الدولي اإلنساني )في سياق نزاع دولي

ال يمكن استخدام القوة المميتة إال عندما يشكل  اإلنسان،بموجب القانون الدولي لحقوق   50سلموا أو أصبحوا عاجزين عن القتال.ما لم يست "،لحياة اإلنسان

فإن القيود المفروضة على استخدام القوة المميتة تعتمد على سياق الحالة )البعد عن النزاع المسلح( وليس  وهكذا،. 51الهدف "تهديًدا مباشًرا لحياة اإلنسان"

  52على الشخص باستخدام القوة القاتلة.

  53ن.القانو تنفيذبأنشطة ن لذين يقوموالعسكريين اد األفرن على اإلنساق الي لحقوولدن القانو، ينطبق امسلحاع نزل خالل، لمثااعلى سبيل • 

  54.نزاع مسلح دولياء جرء إثناأضد مقاتلين ة لقوام استخداعند ص خان قانو اإلنساني الدولين لقانويعتبر ا• 

. وبالتالي، في الحاالت التي يُعترف فيها 55حكمت محكمة العدل الدولية بأن القانون الدولي لحقوق اإلنسان مستمر في تطبيقه في حاالت النزاع المسلح

ساني الدولي على أنه قانون خاص، يستمر تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان على نحو أعم. وعلى هذا االساس من المسموح تغيير جوانب بالقانون اإلن
ادئ بَّق مبالقانون الدولي لحقوق اإلنسان فقط في هذه الحاالت. مثال على ذلك هو عندما يتعرض المدنيون لألذى أثناء هجوم في سياق نزاع مسلح. تُط

والسياسية تُطبق النسبية والتمييز في القانون الدولي اإلنساني على أنها قاعدة خاصة، لكن األحكام ذات الصلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  56كمقاييس تكاملية.

  

                                                      

 

49 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 226, 8 July 1996, para. 25. 
50 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’, p 64. 
51 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 64. 
52 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 64. 
53 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 64. 
54 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ p. 67. 
55 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 226, 8 July 1996, para. 25. 
56 ‘International Legal Protection of Human Rights in Armed Conflict’ pp 60-61. 



  

46 

 

 مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

48 

 

 البحث القانوني: مهارات 8لجلسة ا

 المدة

 دقيقة 60

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

 التدريبية المواد

 Power Point 

 ( كيف يمكن العثور على توصيات وقرارات آليات حقوق اإلنسان؟2مذكرة :) 

 ( كيف يمكن تقديم المعلومات إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم 6مذكرة :)المتحدة؟ 

 

 مقترحة تمارين

قوم قع الويب، سي: سيحصل المشاركون على دراسة حالة حول قضية قانونية محددة تتعلق بالنزاع السوري. بعد مقدمة للموارد القانونية وموادراسة حالة
لعرفية اات والقوانين اإلنسان والمعاهدات / االتفاقيالمشاركون بإجراء أبحاث قانونية خاصة بهم وتحديد القضايا ذات الصلة بموجب القانون الدولي لحقوق 

مجموعة. مونها إلى الذات الصلة. سيقوم المشاركون بعد ذلك بصياغة بيان شفهي يغطي أحكام القانون الدولي اإلنساني التي حددوها باعتبارها ذات صلة ويقد
 وسيتبع العرض استخالص للمعلومات ومناقشة.
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 8محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 استخدام األدوات والمهارات الالزمة إلجراء بحث قانوني فعال ودقيق حول القضايا أو األحداث المتعلقة بالنزاع السوري؛• 

 استخدام األسئلة الرئيسية أثناء بحثهم؛ و• 

 أبحاثهم القانونية.البحث عن الموارد المختلفة المتاحة عند إجراء • 

 الرئيسية النقطة

 تم تصميم هذه الجلسة لتزويد المتخصصين القانونيين بتوجيهات حول كيفية إجراء أبحاث قانونية فعالة ودقيقة.

 ين:نة أو حدث معيتنقسم الوحدة إلى ستة أجزاء المتكونة من األسئلة الستة التي يحب اجابتها المحترفون القانونيون عند البحث في قضية قانونية مع

 : ما هي المعاهدات / األحكام الدولية ذات الصلة التي تنطبق على هذه القضية؟المعاهدات المطبقة• 

 : هل الدولة المعنية طرف في المعاهدة؟دولة الطرف في المعاهدة• 

 : هل أبدت الدولة المعنية أي تحفظات على حكم من أحكام المعاهدة؟التحفظات• 

 فكيف يمكن أن تجد أي قاعدة سارية في القانون الدولي العرفي؟ صلة،: إذا لم تنطبق اتفاقية / حكم ذو يالعرف القانون• 

 هل هناك أي حكم من محكمة دولية أو محكمة ذات صلة بهذه القضية؟ السوابق القضائية:• 

لعامة لألمم الجمعية ال مثة لمتحداألمم ت امن آليات ستنتاجاأو اير رتقات أو بيانات أو عالناارات أو إقر تجد هل: الثابتالقانون الضعيف والقانون • 
 ة؟لمتحدالخاصة لألمم اءات اإلجرة أو المتحداألمم ة ادهمعات يئاأو هألمن امجلس ة أو لمتحدا

لبحثية المهارات  القانونية ا

 ة ذات صلة التي تنطبق على القضية؟المعاهدات المطبقة: ما هي المعاهدات/األحكام الدولي

عهد"، معاهدات )"الالمعاهدات، إلى جانب القانون الدولي العرفي، هي المصدر الرئيسي للقانون الدولي. بغض النظر عن األسماء المختلفة المستخدمة لل
ى الغير لدولية األخرجوز الخلط بين المعاهدات والصكوك افهي ملزمة للدول األطراف. ال ي (،"النظام األساسي" "،"البروتوكول "،"االتفاقية "،"الميثاق

 الملزمة مثل "القرارات" و "اإلعالنات" و "المبادئ" و "المبادئ التوجيهية" و "القواعد السلوكية".

 أين يمكنك العثور على معاهدات القانون الدولي لحقوق اإلنسان؟

 الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

( على قائمة غير شاملة لصكوك حقوق اإلنسان العالمية )ملزمة وغير ملزمة( OHCHRاألمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان )يحتوي موقع مفوضية • 

  57مقسمة حسب المواضيع )متوفرة بالعربية(.

وكوالتها االختيارية وهيئات يحتوي الموقع الشبكي لمفوضية حقوق اإلنسان أيضاً على قائمة صكوك حقوق اإلنسان األساسية لألمم المتحدة وبروت• 

  58المعاهدات المكلفة برصد تنفيذها )متاحة باللغة العربية(.

 الصكوك اإلقليمية لحقوق اإلنسان

  59الميثاق العربي لحقوق اإلنسان ملِزم ألعضاء جامعة الدول العربية الذين صّدقوا عليه )متوفر بالعربية(. سوريا طرف.• 

                                                      

 

57 www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx. 
58 www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx. 
59 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html. 

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx
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http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html
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والحريات األساسية هي أهم معاهدة حقوق إنسان أوروبية. وهو ملزم لجميع الدول األعضاء في مجلس أوروبا )متوفرة  اتفاقية حماية حقوق اإلنسان• 

  60باللغة اإلنجليزية(.

معظم الدول ل االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان هي المعاهدة الرئيسية لحقوق اإلنسان في القارة األمريكية )متوفرة باللغة اإلنجليزية(. وهو ملزم• 

  61األعضاء في منظمة الدول األمريكية )الواليات المتحدة ليست طرفًا(.

 أين يمكنك العثور على معاهدات القانون اإلنساني الدولي؟

 صكوك القانون اإلنساني الدولي

. وكما ذكر أعاله، من المهم  62للغة اإلنجليزية(يحتوي موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر على قائمة بجميع أدوات القانون الدولي اإلنساني )متوفرة با

النزاع  مالحظة أن معاهدات القانون اإلنساني الدولي المختلفة تنطبق على أي تصنيف النزاع: سواء كان النزاع دولي أو غير دولي. لقد كان تصنيف
 نزاع مسلح غير دولي. السوري مثاًرا للجدل، لكن الباحثين القانونيين بشكل عام وصفوا النزاع المسلح بأنه

بين  ة الثالثة فقطتنطبق المادة المشترك المثال،تذكير: ال تنطبق جميع صكوك وأحكام خاصة بالقانون الدولي اإلنساني على النزاع السوري. على سبيل 
 جميع األحكام األخرى الواردة في اتفاقيات جنيف األربع في النزاع السوري.

 افحة اإلرهاب؟أين يمكنك العثور على صكوك مك

  63يحتوي موقع األمم المتحدة على قائمة بجميع االتفاقيات الدولية المتعلقة باإلرهاب الدولي.

 الدولة الطرف في المعاهدة: هل الدولة طرف في المعاهدة؟

هدة بعدة طرفًا في معا يمكن للدول أن تصبحأحد المبادئ األساسية للقانون الدولي هو أن االلتزامات الناشئة عن المعاهدات ملزمة فقط ألطراف المعاهدة. 
 طرق: التوقيع النهائي والتصديق والقبول والموافقة واالنضمام.

 لتوقيع النهائي. في حاالت اعادة ما يكون توقيع معاهدة الخطوة األولى لالنضمام إلى معاهدة. ومع ذلك، فإن التوقيع البسيط ال يجعل الدولة طرفًا عادةً، إال

 لمثال، وقعت سوريا ولكن لم تصادق على نظام روما األساسي، وبالتالي فإن نظام روما األساسي غير منطبق على سوريا.على سبيل ا

 كيف يمكنك االكتشاف إذا كانت دولة طرف في معاهدة قانون دولي لحقوق االنسان؟

يق على االتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق اإلنسان )متوفرة باللغة يحتوي الموقع الشبكي لمفوضية حقوق اإلنسان على خريطة تفاعلية تبين حالة التصد• 

  64اإلنجليزية(.

 يحتوي موقع مجموعة معاهدات األمم المتحدة على معلومات تتعلق بحالة التصديق على المعاهدات المودعة لدى األمين العام )متوفرة باللغة• 

  65اإلنجليزية(.

 طرف في معاهدة قانون انساني دولي؟كيف يمكنك االكتشاف إذا كانت دولة 

القانون يمكنك العثور على حالة التصديق على معاهدة محددة للقانون الدولي اإلنساني من خالل النقر على المعاهدة ذات الصلة في قائمة معاهدات • 

  66األطراف" )متوفرة باللغة اإلنجليزية(. الدولي اإلنساني على موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر، ثم النقر فوق عالمة التبويب "الدول

 PDFولكن قائمة  العربية،قائمة بالمعاهدات األساسية للقانون الدولي اإلنساني والدول األطراف فيها متاحة باللغة العربية. )تم إدراج المعاهدات باللغة ال• 

  67الخاصة بالدول األطراف متوفرة باللغة اإلنجليزية فقط(.

                                                      

 

60 www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf. 
61 www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm. 
62 https://ihl-databases.icrc.org/ihl. 
63 www.un.org/ar/counterterrorism/legal-instruments.shtml. 
64 http://indicators.ohchr.org/. 
65 https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en. 
66 https://ihl-databases.icrc.org/ihl. 
67 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/party_main_treaties.htm. 
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https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en
https://ihl-databases.icrc.org/ihl
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 دمت الدولة المعنية أي تحفظات بخصوص احدى مواد المعاهدة؟التحفظات: هل ق

 : يمكن للدول أن تضع "تحفظات" على أحد أحكام المعاهدة للحد من نطاقها أو رفض تطبيقها.تذكير

 ى التزاماتها بخصوص القانون الدولي لحقوق االنسان؟أين يمكنك ان تجد ان قدمت دولة تحفظات عل

على الموقع الشبكي لمفوضية حقوق اإلنسان المذكورة أعاله أيضاً على قسم بشأن اإلعالنات والتحفظات التي أُجريت على  تحتوي الخريطة التفاعلية• 

  68المعاهدات ذات الصلة )متوفرة باللغة اإلنجليزية(.

فوضية حقوق اإلنسان )بعضها متاح باللغة وبدالً من ذلك، يمكن االطالع على قائمة بالتحفظات التي تجريها الدول األطراف على الموقع الشبكي لم• 

 69العربية(. بعد النقر على الرابط، اختر "التصديقات والتحفظات".

العام يحتوي موقع مجموعة معاهدات األمم المتحدة على معلومات تتعلق باإلعالنات / التحفظات التي أُجريت على المعاهدات المودعة لدى األمين • 

  70ة(.)متوفرة باللغة اإلنجليزي

 أين يمكنك ان تجد تحفظات دولة على التزاماتها بخصوص القانون اإلنساني الدولي؟

ن الدولي يمكنك العثور على تحفظات على معاهدة خاصة بالقانون الدولي اإلنساني من خالل النقر على المعاهدة ذات الصلة في قائمة معاهدات القانو

  71ثم النقر فوق عالمة التبويب "الدول األطراف" )متوفرة باللغة اإلنجليزية(. اإلنترنت،ألحمر على اإلنساني على موقع اللجنة الدولية للصليب ا

 (: قائمة المعاهدات التي صادقت عليها سوريا وتحفظاتها.1المذكرة )راجع 

انون ناسبة من القكانت المعاهدة/األحكام ذات صلة غير قابلة للتطبيق، كيف يمكنك أن تجد قاعدة م إذاالقانون الدولي العرفي: 
 الدولي العرفي؟

اعدة أم لتي تتضمن القابغض النظر عما إذا كانت الدولة قد صادقت على المعاهدة  -: القانون الدولي العرفي بالغ األهمية ألنه ينطبق على الجميع تذكير
دولي العرفي لة القانون المعظم القواعد الدولية العرفية في كل أنواع النزاعات. ومع ذلك، فإن تحديد ما هي القاعدة / القاعدة التي تصل إلى حاال. تنطبق 

 وليست متفق عليها دائماً. حساسةمسألة  يه

 أين يمكنك العثور على القانون اإلنساني الدولي العرفي؟

األحمر قاعدة بيانات لجميع قواعد القانون الدولي اإلنساني التي أصبحت اآلن جزءاً من القانون الدولي العرفي )متوفرة  أنشأت اللجنة الدولية للصليب• 

  73(pdfالعربية ) وأيًضا باللغة، 72باللغة اإلنجليزية

  74تشمل قاعدة البيانات أيضاً ممارسة الدول المتعلقة بكل قاعدة )متوفرة باللغة اإلنجليزية(.• 

لى للقوانين الجنائية والمجلس األع ارات المحاكم الجنائية الدولية، السيما المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لروانداقر• 
 هي مصدر مفيد للغاية للقانون الدولي اإلنساني العرفي، ومع ذلك فهي غير متوفرة باللغة العربية.

 على القوانين الدولية العرفية لحقوق اإلنسان؟ أين يمكنك العثور

ة قد وصلت إلى ت قاعدة دوليال توجد أداة مساوية لقاعدة بيانات القانون الدولي اإلنساني العرفي الخاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر. لمعرفة إذا كان -
 حالة القانون العرفي، يرجى االطالع على:

 )مثل محكمة العدل الدولية(؛أحكام المحاكم الدولية • 

 قرارات األمم المتحدة أو تقاريرها؛• 

 عمل وكتابات المعلقين.• 

                                                      

 

68 http://indicators.ohchr.org/. 
69 www.ohchr.org/AR/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx. 
70 https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en. 
71 https://ihl-databases.icrc.org/ihl. 
72 (https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul. 
73 www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_pcustom.pdf. 
74 https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul. 
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 : هل هناك حكم صادر عن محكمة دولية أو محكمة ذات صلة بالمسألة؟السوابق القضائية

لدولي. افسير القانون تعتبر أيضاً مصدراً هاماً لتفي حين أن المعاهدات والعرف هي أهم مصادر القانون الدولي، فإن المحاكم الدولية وقرارات المحاكم 
رغم قرار. على اليرجى مالحظة أن القرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية الدولية ملزمة فقط لألطراف في القضية التي يصدر فيها هذا ال

لقواعد ة وتفسيرها لة العدل الدولية، تشير عادة إلى قراراتها السابقمن عدم وجود سوابق قضائية في القانون الدولي، فإن المحاكم الدولية، مثل محكم
 الدولية.

 روابط مفيدة

 المحاكم والمحاكم الدولية التالية تحكم في مسائل القانون الدولي اإلنساني:

 ؛ 75محكمة العدل الدولية )متاحة باللغة اإلنجليزية( -

 (؛10المسؤولة عن تفسير معاهدات األمم المتحدة األساسية لحقوق اإلنسان )الجلسة آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة  -

 ؛ 76المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان )متوفرة باللغة اإلنجليزية( -

 . 77محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان )متوفرة باللغة اإلنجليزية( -

 

 ل القانون الدولي اإلنساني:المحاكم والمحاكم الدولية التالية تحكم في مسائ

 

 ؛ 78المحكمة الجنائية الدولية )متوفرة باللغة اإلنجليزية( -

 ؛ 79المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة )متوفرة باللغة اإلنجليزية( -

 ؛ 80المحكمة الجنائية الدولية لرواندا )متوفرة باللغة اإلنجليزية( -

 ؛ 81)متوفر باللغة اإلنجليزية( المحكمة الخاصة بسيراليون -

 . 82المحكمة الدولية الخاصة بلبنان )باللغة العربية( -

مم رف اليات األالقانون الغير ملزم )الضعيف( والقانون الثابت: هل هناك أي قرارات أو بيانات أو تقارير أو استنتاجات من ط
 المتحدة؟

ير ملزمة غرة أخرى فهي الستنتاجات الصادرة من آليات األمم المتحدة تعتبر قانونًا ضعيفًا؛ وبعباالقرارات أو اإلعالنات أو البيانات أو التقارير أو ا
 لي.انظر أدناه(. ومع ذلك، فإنها تلعب دورا أساسيا في تطوير قواعد جديدة للقانون الدو -)باستثناء بعض قرارات مجلس األمن الدولي 

عتبر اآلن يُ بيل المثال، م" إلى معاهدات ملزمة، بل وقد تصبح في بعض األحيان قانونًا دولًيا عرفيًا. على سوغالبا ما تتطور أدوات "القانون الغير الملز
دم توفر غاية في حالة عجزءاً من القانون الدولي العرفي. إن أدوات "القانون الغير ملزم" مفيدة لل -أداة غير ملزمة  -اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 قانون الدولي. وهي مفيدة أيضا لتفسير القواعد الحالية للقانون الدولي.قواعد ملزمة لل

ى جلس األمن عل: قرارات مجلس األمن الدولي عندما يتم اعتمادها في سياق الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة، والتي تتعلق برد فعل ممالحظة
 لزم.مملزمة للدول فحسب، بل تعتبر سائدة على أي التزام دولي آخر حتى ان كان التهديدات الموجهة إلى السالم أو أعمال العدوان، ليست 

                                                      

 

75 www.icj-cij.org/en/cases. 
76 http://hudoc.echr.coe.int/eng#. 
77 www.corteidh.or.cr/index.php/en. 
78 www.legal-tools.org/en/search/. 
79 www.icty.org/en. 
80 http://unictr.unmict.org. 
81 www.rscsl.org/. 
82 https://www.stl-tsl.org/ar/. 
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 روابط مفيدة

 ؛83وثائق األمم المتحدة -

 84قرارات الجمعية العامة -

 .85قرارات مجلس األمن -

 : 86(ECOSOCالقرارات التي اعتمدها المجلس االقتصادي واالجتماعي ) -

 المجلس  تدامة. يشاركالمجلس االقتصادي واالجتماعي هو المنبر المركزي لألمم المتحدة للتفكير والمناقشة والتفكير اإلبداعي في التنمية المس
يسية، صناع السياسات، والبرلمانيين، واألكاديميين، والمجموعات الرئ -االقتصادي واالجتماعي مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة 

ول التنمية في حوار مثمر ح -منظمة  3200ت، وممثلي قطاع األعمال، والمنظمات غير الحكومية المسجلة البالغ عددها أكثر من والمؤسسا

ب كل دورة المستدامة من خالل دورة برنامجيه لالجتماعات. ويسترشد عمل المجلس بالنهج القائم على القضايا، وهناك موضوع سنوي يصاح
 راء مناقشة مستمرة ومركزة بين أصحاب المصلحة المتعددين.مما يضمن إج برنامجيه،

 

 .87تحتوي مكتبة حقوق اإلنسان في جامعة مينيسوتا على وثائق باللغة العربية -

  

                                                      

 

83 www.un.org/ar/documents/index.html. 
84 www.un.org/arabic/documents/gares.htm. 
85 www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/. 
86 https://www.un.org/ecosoc/en/documents/resolutions. 
87 http://hrlibrary.umn.edu/. 
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 المتحدة: مقدمة عن نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم 9لجلسة ا

 المدة

 دقيقة 100

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

 التدريبية المواد

 Power Point 

 ( قائمة المعاهدات التي صادقت عليها سوريا وتحفظاتها1المذكرة :) 

 ( قائمة اإلجراءات الخاصة4المذكرة :) 

 

 الرئيسية الموارد

  88اإلنسان: تقديم التقارير إلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةدليل المفوضية السامية لحقوق 

  

                                                      

 

88 www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_Guide_PartI.pdf. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_Guide_PartI.pdf
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 9محتوى الجلسة 

  التعليمية األهداف

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 وصف نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ و• 

 الصلة بسوريا.تحديد آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ذات • 

 الرئيسية النقطة

لشاملة عة الدورية اهناك أربع آليات رئيسية لحقوق اإلنسان تابعة لألمم المتحدة )مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، هيئات المعاهدات، المراج
 ي تحسين حالةتوصياتها إلى الدول بهدف مساعدتها ف واإلجراءات الخاصة(. وتصدر هيئات المعاهدات والمراجعة الدورية العالمية واإلجراءات الخاصة

 حقوق اإلنسان.

 دولة تنتخبها الجمعية العامة. 47مجلس حقوق اإلنسان هيئة حكومية دولية داخل األمم المتحدة تتألف من 

 .وق اإلنسانطرف مجلس حق نمواإلجراءات الخاصة  ةالشامل ةالدوري المراجعةيتم إنشاء هيئات المعاهدات بموجب معاهدة لحقوق اإلنسان، ويتم إنشاء 

 دول األطراف اللتزامات معاهداتها.قب تنفيذ المستقلين تراء الخبرامن  وهي لجنترصد هيئات المعاهدات تنفيذ حقوق اإلنسان. 

 المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق نظام الى مقدمة

 نسان إلى مجموعتين:داخل منظومة األمم المتحدة، تنقسم آليات حقوق اإل

 . وهي تتألف من لجنة حقوق اإلنسان وآلياتها )المراجعة الدورية الشاملة واإلجراءات الخاصة(:89الهيئات القائمة بموجب ميثاق األمم المتحدة• 

 .هيئة حقوق اإلنسان هي هيئة حكومية دولية تتألف من الدول المسؤولة عن تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها 

 عة الدورية الشاملة آلية ا تنطوي على تقييم حالة حقوق اإلنسان لجميع الدول األعضاء في األمم المتحدة.تعد المراج 

 إلنسان اإلجراءات الخاصة هي تتألف من أشخاص معينين من قبل مجلس حقوق اإلنسان. فهم خبراء مستقلون مسؤولون عن اإلبالغ عن حقوق ا
 ي أو خاص ببلدان محددة.وتقديم المشورة بشأنها من منظور مواضيع

ت التزاماتنفيذ قبة التي تقوم بمرا مستقلينلجنة خبراء  تتألف منهيئات المعاهدات منشأة بموجب المعاهدات الدولية األساسية التسع لحقوق اإلنسان. و• 
 اف.ألطرول الداقبل  منالمعاهدات 

 رئيسياً في تفسير ورصد تنفيذ الدول لحقوق اإلنسان.تلعب جميع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة دوراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 وقع ميثاق األمم المتحدة في 26 يونيو 1945 ودخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر 1945. أنشأ الميثاق األمم المتحدة. 89
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 نظرة عامة على نظام األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 

Source: OHCHR 

 مجلس حقوق اإلنسان

في جميع أنحاء  وحمايتهادولة تنتخبها الجمعية العامة. وهي مسؤولة عن تعزيز حقوق اإلنسان  47هي هيئة حكومية دولية داخل األمم المتحدة تتألف من 

نيو نة )مارس ويوالعالم. ويمكنه معالجة انتهاكات محددة لحقوق اإلنسان وتقديم توصيات للدول. يجتمع في الجلسات العادية في جنيف ثالث مرات في الس
 نسان وحاالتلمعالجة انتهاكات حقوق اإل وسبتمبر(. إذا طلب ثلث الدول األعضاء ذلك، يمكن للجنة حقوق اإلنسان في أي وقت أن تقرر عقد جلسة خاصة

 الطوارئ.

مد الموضوع يعتمد المجلس قرارات حول دول ومواضيع محددة. تقترح القرارات مجموعة من الدول الراعية، ويتم تطويرها بالتشاور مع دول أخرى. يعت
صيات لمعايير والتوتوصيات سياسية تستخدم للتأثير على إنشاء القواعد واوتواتر القرارات على أولويات الدول. القرارات ليست ملزمة قانونا. وهي تشكل 

 الدولية لحقوق اإلنسان.

 وسوريامجلس حقوق اإلنسان 

الذي اعتمد  بشأن وضع حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية S-17/1القرار أحد األمثلة المهمة لقرارات المجلس المتعلقة بالنزاع السوري هو 

وكلفها بالتحقيق  لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية. أنشأ القرار 90في الدورة االستثنائية السابعة عشر لمجلس حقوق اإلنسان

اللجنة العليا لحقوق اإلنسان بتمديد والية  في الجمهورية العربية السورية. قامت 2011في االنتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان منذ مارس 

تقريًرا، باإلضافة إلى العديد من التحديثات الدورية،  20ومنذ إنشاءها، نشرت اللجنة أكثر من   2019.91اللجنة مراًرا وتكراًرا منذ إنشائها، حتى آخر مارس 

 .92من الشهود والضحايا 6000قابالت مع أكثر من فضًحا انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة في جميع أنحاء البالد بناًء على م

                                                      

 

90 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf. 
91  https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/068/00/PDF/G1806800.pdf?OpenElement, point number 
45.  
92 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/068/00/PDF/G1806800.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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الل اجتماعاتها خ، اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان العديد من القرارات المتعلقة بتدهور حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية 2011منذ عام 

 العادية واالستثنائية. في اآلونة األخيرة، اعتمدت الهيئة:

 و 93؛2018مارس  19، الذي اعتمد في بشأن حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية  / L.38A / HRC / 37القرار • 

  2018.94مارس  2، الذي اعتمد في بشأن تدهور حالة حقوق اإلنسان في الغوطة الشرقية A / HRC / 37 / /L.1القرار • 

( بشأن 2016ي سوريا هي الدورة الخاصة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق اإلنسان )أكتوبر كانت الجلسة الخاصة األخيرة التي عقدت فيما يتعلق بالوضع ف

يمكن االطالع على جميع   95في تلك الجلسة. S/1-25اعتمد القرار  تدهور حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية، والوضع األخير في حلب.

  96عن الجمهورية العربية السورية على موقع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.قرارات ومقررات لجنة حقوق اإلنسان الصادرة 

 روابط مفيدة

 ": بوابة القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق اإلنسان.(Universal Rights Groupالموقع الشبكي للمنظمة الغير حكومية "مجموعة الحقوق العالمية )• 

97 

 •YourHRC.orgمن ى خردرة أ: مبا( المنظمة المذكورة أعالهUniversal Rights Groupا ) على ل دورات اللجنة، خالالدول نشطة ألتي تصف

  98لتصويت عليها.ارات والقراح اقترل، المثااسبيل 

 •docs.org-Portal Right.99: أداة للبحث في وثائق اللجنة  

  100.(extranetع اللجنة واالكسترانت)انظر أيضا قائمة الوثائق التي نوقشت في كل دورة المتاحة على موق• 

 مالحظة: يمكن للجميع التسجيل للوصول إلى إكسترانت اللجنة.

 االستعراض الدوري الشامل

لغاية "استكمال" اآلليات الموجودة مسبقًا  2006تم تأسيس االستعراض الدوري الشامل من قبل األمم المتحدة تحت رعاية لجنة حقوق اإلنسان في عام 

 . إنها آلية فريدة لحقوق اإلنسان تابعة لألمم المتحدة.101التزام الدول وتشجيعها للوفاء بالتزامات حقوق اإلنسان من خالل تنفيذ التوصياتوتحسين 

ة عملية حكومي في تناقض حاد مع آليات حقوق اإلنسان األخرى )التي تنطوي على حوار بين الدول والخبراء المستقلين(، يعد االستعراض الدوري الشامل
 .يرةالنظالدول  من قبلدولية ويعمل بمثابة تقييم 

لية األساس الصكوك التا ونكتا أم ال. من الناحية العملية، يمكن أن ية قانونً سواء كانت ملزم واإلقليمية،الدولية  هماللتزامات احترام الدول االستعراض يقيم
ن عصيات الصادرة والمعايير الصادرة عن وكاالت األمم المتحدة، والتو اإلنسان،اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ومعاهدات حقوق  القانوني للتوصيات:

 .هيئات المعاهدات، والصكوك اإلقليمية

 لكتروني لالستعراض الدوري الشامل هو أكبر قاعدة بيانات تجمع معلومات عن حالة حقوق اإلنسان في جميع الدول األعضاء في األمم المتحدةالموقع اإل
الوصول يمكن التي يوفرها مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والمجتمع المدني وهيئات المعاهدات والوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة. و

  102إلى هذه الموارد بسهولة من خالل الموقع الشبكي لمفوضية حقوق اإلنسان.

ً للمناقشة )أي األسئلة والتعليقات والتوصيات التي تقدمها الدول (. يمكن للدولة التي تمت النظيرة وتنتهي العملية بنشر "تقرير النتائج" الذي يقدم ملخصا

                                                      

 

93 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/068/00/PDF/G1806800.pdf?OpenElement. 
94 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/054/85/PDF/G1805485.pdf?OpenElement. 
95 See https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/238/14/PDF/G1623814.pdf?OpenElement. 
96 http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&c=179&t=4. 
97 www.universal-rights.org/human-rights/human-rights-resolutions-portal/. 
98 http://yourhrc.org. 
99 www.right-docs.org. 
100 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx. 
101 UNHRC, ‘Institution-building of the United Nations Human Rights Council’ (18 June 2007) UN Doc A/HRC/RES/5/1, 
para 3(f). 
102 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/068/00/PDF/G1806800.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G18/054/85/PDF/G1805485.pdf?OpenElement
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?b=10&c=179&t=4
http://www.universal-rights.org/human-rights/human-rights-resolutions-portal/
http://yourhrc.org/
http://www.right-docs.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
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 ها.مراجعتها إما قبول التوصيات أو مراجعت

فقت علناً وايث أن الدول إال أنها تلعب دوراً أساسياً في التنفيذ المحلي لحقوق اإلنسان ح قانونياً،ورغم أن توصيات االستعراض الدوري الشامل ليست ملزمة 
تويات لك أعلى المسبما في ذ واسع، . كما أنها توفر تدابير تنفيذ ملموسة الحترام حقوق اإلنسان وحمايتها. تصل التوصيات إلى جمهورتوصياتها تنفيذ على

 الحكومية.

 هور.لدول متاحة للجممما يجعل الحوارات بين ا المناقشات،بث  من المعتاد على سبيل المثال، كانت المراجعة الدورية الشاملة عملية شفافة. تأسيسها،منذ 

 السورية والجمهورية العربيةاالستعراض الدوري الشامل 

  2011.103تعراض الدوري الشامل مكرسة لمراجعة حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية منذ عام كانت هناك دورتان لالس

 :2011أكتوبر  7جرت الدورة األولى في 

  2011.104سبتمبر  2تم تقديم التقرير الوطني لسوريا في • 

  105حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية.شكوى من أصحاب المصلحة )خاصة المنظمات غير الحكومية( عن  24تم تقديم • 

  2012.106يناير  24تم نشر التقرير النهائي في • 

 54ة العربية السورية توصية إلى الجمهورية العربية السورية، ورفضت الجمهوري 180وفداً من الدول ببيانات أثناء الحوار التفاعلي وقدم حوالي  51أدلى • 

 منها.

 :2016أكتوبر  31ثانية في جرت الدورة ال

  2016.107سبتمبر  28تم تقديم التقرير الوطني لسوريا في • 

  108حالة من أصحاب المصلحة )ومعظمهم من المنظمات غير الحكومية( بشأن حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية. 26قدمت • 

  2016.109ديسمبر  27تم نشر التقرير النهائي في • 

رية العربية السورية توصية إلى الجمهورية العربية السورية، ورفضت الجمهو 200وفداً من الدول ببيانات أثناء الحوار التفاعلي وقدم أكثر من  71أدلى • 

 منها. 28

 روابط مفيدة

ن مجموعة وتقارير المفوضية م( )التي تحتوي على بيانات مقدمة من مختلف أصحاب المصلحة، UPRRتتوفر قاعدة بيانات االستعراض الدوري الشامل )

 العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية( على العنوان التالي:

 •110UPR Info  111وOHCHR UPR. 

 على ما يلي: UPR Infoتحتوي صفحة اإلنترنت الخاصة بالمنظمات غير الحكومية  المراقبة،األهم من ذلك بالنسبة لعملية 

في "تقرير الفريق العامل" تحت عنوان "التبني في الجلسة العامة". يمكنك أيًضا البحث عن  المعنيةالمقدمة للدولة جميع التوصيات يمكن العثور على • 

 و 112؛ UPR Infoالتوصيات في قاعدة بيانات 

                                                      

 

103 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
104 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
105www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
106www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
107www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
108www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
109www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
110 www.upr-info.org/en/review. 
111 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx. 
112 www.upr-info.org/database. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx
http://www.upr-info.org/en/review
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://www.upr-info.org/database
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 المنظمات غير الحكومية: يتم تجميع التوصيات القطرية ضمن "مصفوفة" واحدة لتسهيل رصدها. اتمصفوفة تقديم• 

 • ً  Universal Human) الدوري الشامل باستخدام محرك البحث الخاص بمؤشر حقوق اإلنسان العالمي.االستعراض  العثور على توصيات يمكن أيضا
Rights Index) 

 .2015رير تقييم التنفيذ في ديسمبر اغير الحكومية قد توقفت عن إصدار تق UPR Infoيرجى مالحظة أن منظمة • 

 اإلجراءات الخاصة

غايته  "إجراء خاص" عندما تنشأ مخاوف بشأن احترام حقوق اإلنسان في بلد ما أو فيما يتعلق بمسألة محددة، فإن لجنة حقوق اإلنسان لديها السلطة إلنشاء
 أو كفرد )أي مقرر خاص أو خبير مستقل(. عمل،حقوق اإلنسان. يمكن تشكيل إجراء خاص إما كمجموعة  التزاماتمراقبة احترام 

 :كما يلية أي إجراء خاص والي

 تقارير سنوية تتضمن توصيات إلى الدول؛ تنشربتقييم المسائل المهمة والموضوعية في نطاق واليتهم  تقوم: التقارير السنوية• 

وتعلن  اتنتقل إليه : وهي مختصة بتلقي الشكاوى الفردية وإصدار االتصاالت من أجل "االستفسار عن أي ادعاءات جوهريةالشكاوى والبالغات الفردية• 

 ؛113"بشأنها اعن استنتاجاته

قضاة عني باستقالل التم تكليف المقرر الخاص الم المثال،حقوق اإلنسان في البالد. على سبيل  واحترام تنفيذ الزيارات، يتم تقييممن خالل  الزيارات:• 
 والمحامين بما يلي:

  والمحامين وموظفي المحاكم ولكن أيضا التقدم المحرز في حماية وتعزيز استقاللهم، تحديد وتسجيل ليس فقط الهجمات على استقالل القضاء

  114وتقديم ]توصيات[ محددة بما في ذلك توفير الخدمات االستشارية أو المساعدة التقنية عندما يطلب منهم الدولة المعنية.

تلف الدول"  عاليًا من مخفإنها تعتبر بمثابة "تعاليم المؤهلين تأهيالً  ذلك،ا. ومع يخبراء مستقلين. توصياتهم ليست ملزمة قانون تتكون مناإلجراءات الخاصة 

 ل الدولية.من النظام األساسي محكمة العد 38.1وتقف بين "الوسائل الفرعية لتحديد قواعد القانون" في مصدر القانون الدولي الوارد في المادة 

 اإلجراءات الخاصة والجمهورية العربية السورية

 .(: قائمة اإلجراءات الخاصة4المذكرة )مكن لعدد من اإلجراءات الخاصة معالجة االنتهاكات المرتكبة في سوريا. أنظر ي

 الزيارات للجمهورية العربية السورية المقدمة بموجب اإلجراءات الخاصة:

 ؛ 115(2016العربية السورية )البعثة في الجمهورية  -تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخلياً • 

 ؛ 116(2013تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخلياً بشأن حالة المشردين داخلياً في الجمهورية العربية السورية )• 

 . 117(2011تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية )• 

 وابط مفيدةر

 لقادم.تقدم كل صفحة على موقع المقرر الخاص قائمة بالتقارير السنوية وغالباً ما تشير إلى تركيز كل تقرير. يذكر البعض موضوع تقريرهم ا

 119للتفويضات ، بما في ذلك القائمة الشاملة118تتوفر المزيد من المعلومات حول اإلجراءات الخاصة في صفحة الويب الخاصة بلجنة حقوق اإلنسان• 

  122بحث االتصاالت. نظامو 121؛1998وقائمة بالزيارات القطرية المقبلة وقائمة الزيارات القطرية حسب البلد منذ عام  120السابقة والحالية.

                                                      

 

113 UNCHR, ‘Independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers’ Res 
41/1994 (4 March 1994) UN Doc E/CN.4/1994/132. 
114 UNCHR, ‘Independence and impartiality of the judiciary, jurors and assessors and the independence of lawyers’ Res 
41/1994 (4 March 1994) UN Doc E/CN.4/1994/132. 
115 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/068/54/PDF/G1606854.pdf?OpenElement. 
116 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/165/41/PDF/G1316541.pdf?OpenElement  
117 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/97/PDF/G1112197.pdf?OpenElement  
118 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 
119 http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/068/54/PDF/G1606854.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/165/41/PDF/G1316541.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/121/97/PDF/G1112197.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM
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دورة من دورات اإلجراءات الخاصة الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ثالث مرات في السنة تحضيراً لكل عن تنشر تقارير • 

  123التي يتم إرسالها كل أربعة أشهر من خالل اإلجراءات الخاصة. االتصاالتجمع ت يلجنة حقوق اإلنسان. وه

وني لكل لموقع اإللكترنشر نتائج واستنتاجات وتوصيات زيارات اإلجراءات الخاصة في تقارير البعثات إلى لجنة حقوق اإلنسان. تتوفر تقارير البعثة على ا• 
 اء خاص.إجر

  124ن.إلنساق العالمي لحقوابالمؤشر ص لخاا ادات البحثام لمتعلقة بالبلد باستخدا عن اإلجراءات الخاصة تلمعلومااعلى ر لعثوايضًا أيمكن • 

  هيئات المعاهدات

رئيسية الستعراض التزامات الدول األطراف المتعلقة بحقوق اإلنسان. تتكون هيئات المعاهدات  126وثالث آليات إقليمية 125عشر هيئات معاهداتتم إنشاء 

تستمر كل جلسة لمدة ثالثة أسابيع. خالل هذه الجلسة، تقوم كل لجنة بمراجعة عدد من الدول ، وتسمع  -من خبراء مستقلين. لديهم ثالث دورات في السنة 
 تعليق عام. عدًدا من الحاالت وتعمل على تطوير

 تفسر هيئات المعاهدات وتراقب تنفيذ المعاهدة التي أنشأتها:

تم تعريفها يقوق اإلنسان، الهيئات المعاهدات من خالل اعتماد "التعليقات العامة" أو "التوصيات العامة". هذه التعليقات العامة هي تفسيرات رسمية لح تفسر• 
 على النحو التالي:

  لمحتوى أحكام حقوق اإلنسان أو القضايا المواضيعية أو أساليب عملها. غالبا ما تسعى التعليقات العامة إلى توضيح واجبات تفسير هيئة المعاهدة

 .127اإلبالغ للدول األطراف فيما يتعلق ببعض األحكام واقتراح مقاربات لتنفيذ أحكام المعاهدة

 ل إجراءات اإلبالغ:هيئات المعاهدات حالة حقوق اإلنسان في بلد ما من خال ترصد• 

  في الفعل، ي. عند تقديم تقرير وطن سنوات،، كل ثالث أو أربع دولة: تستعرض هيئات المعاهدات تنفيذ كل معاهدة من قبل كل الدولاستعراض
ى و تعليقات علة أبسبب التأخير في تقارير الدولة. تنشر هيئات المعاهدات مالحظات ختامي األحيان،يتم استعراض الدول بشكل أقل في كثير من 

 وهي غير ملزمة قانونًا. الخبراء،تقارير الدول األطراف التي تحتوي على توصيات محددة. هذه توصيات 

 ئات . تعتمد هيضهاتفوي: يمكن أن تنظر هيئة المعاهدة أيًضا في حاالت انتهاك فردية عندما تقبل الدولة الدوليةإجراءات الشكاوى الفردية و
ان تعتبر ة )بعض البلدأو القرارات. فهي تعتبر شبه قضائية. وسيعتمد تأثيرها القانوني في الغالب على الدولة المعنية بالقضي المعاهدات "اآلراء"

ئيسياً في ونيون دوراً ريمكن أن يلعب المهنيون القان وبالتالي،قرارات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ملزمة قانونًا في نطاق واليتها الوطنية(. 
 زيز تنفيذ قرارات هيئات المعاهدات.تع

 :الزيارات ( اللجنة الفرعية لمنع التعذيبSPTمفوضة بزيارة جميع األماكن التي يكون فيها األشخاص محرومين أو محرومين م ) ن حريتهم في

اتها لدولة الطرف مالحظ توفروهي  ..نطاق سلطة الدول األطراف في البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والسيطرة عليه

ثوقة تشير إلى أن ( مكلفة أيضاً بإجراء زيارات إذا تلقت معلومات موCEDوتوصياتها السرية. كما أن اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري )

 دولة طرفاً تنتهك بشكل خطير أحكام االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري.

 و منهجية من أهيئات معاهدات مفوضة بإجراء تحقيقات عندما تتلقى معلومات موثوقة تشير إلى انتهاكات جسيمة  6: هناك تفسارإجراءات االس

، لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CATقبل دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في المعاهدة. وهي )لجنة مناهضة التعذيب)

(CEDAWلجنة الحقوق االقتصادية ،) ( واالجتماعية والثقافيةCESCR( لجنة حقوق الطفل ،)CRCلجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعا ،) قة

(CRPD( واللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري )CED)  .إجراء 

                                                                                                                                                                                  

 

120 http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx. 
121 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx 
122 https://spcommreports.ohchr.org/ 
123 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx. 
124 http://uhri.ohchr.org/en.  
125 HRC; CESCR; CERD; CEDAW; CAT; SPT; CRC; CMW; CRPD; and CED. 
 في أفريقيا، ترصد اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب والمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب االمتثال للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 126

د لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان االمتثال لالتفاقية األمريكية لحقوق والشعوب. وفي األميركتين، ترص
 اإلنسان. في أوروبا، ترصد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان االمتثال لالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
127 OHCHR, ‘Glossary of Treaty Body terminology’, www2.ohchr.org/english/bodies/treaty/glossary.htm. 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
http://uhri.ohchr.org/en
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 هيئات المعاهدات والجمهورية العربية السورية

قائمة القضايا  . اعتمدت لجنة حقوق الطفل2017لجنة حقوق الطفل في عام  غير تقريرها إلى 2012لم تقدم سوريا أي تقارير منذ عام  :استعراض دولة• 

 (.2019 فبراير 1 -يناير  14الدورة ) 2019( وسوف تعتمد مالحظاتها الختامية خالل يناير 2018يونيو  8-4) 2018الخاصة بها خالل جلسة يونيو 

 بشأن تقارير سوريا: أحدث المالحظات الختامية الصادرة عن هيئات المعاهدات األخيرة 

 ( 2014المالحظات الختامية التي أصدرتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)128  

  المالحظات الختامية المقدمة منCAT (2012)129  

 ( 2012المالحظات الختامية التي قدمتها لجنة حقوق الطفل)130  

 ا آلية الشكاوى الفردية ألي هيئة من هيئات المعاهدات.: لم تقبل سوريإجراءات الشكاوى الفردية والدولية• 

 (: قائمة المعاهدات التي صادقت عليها سوريا وتحفظاتها.1للمذكرة )أنظر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

128http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SYR/CO/2&Lang=En. 
129 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/SYR/CO/1/Add.2&Lang=
En. 
130http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/SYR/CO/3-4&Lang=En. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/SYR/CO/2&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/SYR/CO/1/Add.2&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/C/SYR/CO/1/Add.2&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/SYR/CO/3-4&Lang=En
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 أنشطة هيئات المعاهدات

 

 

Source: ISHR, A Simple Guide to the UN Treaty Bodies (2015), p 36 

36( ص. 2015لحقوق اإلنسان، دليل هيئات معاهدات األمم المتحدة )المصدر: الخدمة الدولية   
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 روابط مفيدة

 131المعاهدات هيئات من هيئةي بأوبلد ما التزام اض ستعرالتحديد متى يتم م تُستخد واتأدا هي: هيئات المعاهدةجداول االستعراضات التي تجرى من قبل • 

أداة للوصول إلى السوابق القضائية من هيئات معاهدات األمم المتحدة المسؤولة عن استعراض الشكاوى  :القضائية معاهداتالقاعدة بيانات هيئات • 

 :132الفردية

 .لجنة حقوق اإلنسان التبعة لألمم المتحدة 

 لجنة مناهضة التعذيب 

 لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 

 ؛يلجنة القضاء على التمييز العنصر 

 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. لجنة 

 اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري. 

 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 133.لجنة حقوق الطفل  

  134نظام بحث هيئات المعاهدات حسب البلد )التصديق وحالة اإلبالغ(. • 

  135اإلنترنت. يمكنك مشاهدة البث الشبكي للجلسة على تلفزيون األمم المتحدة على الويب.الجلسات العامة لهيئات المعاهدات: يتم بث كل جلسة على شبكة •  

 

  

                                                      

 

131 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En 
132 http://juris.ohchr.org. 
 النسبة لـلجنة العمال المهاجرين، فإن آلية الشكاوى الفردية لم تدخل بعد حيز التنفيذ. 133
134 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx 
135 http://webtv.un.org/meetings-events/treaty-bodies. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En
http://juris.ohchr.org/
http://webtv.un.org/meetings-events/treaty-bodies
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 في األمم المتحدة الدعوة: مقدمة الى 10الجلسة 

 : مقدمة للدفاع عن حقوق اإلنسان10.1الجلسة 

 المدة

 دقيقة 25

 المعدات

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

 التدريبية المواد

 Power Point 

 ( كيفية الحصول على ا5المذكرة :)؟لحضور دورات هيئات المعاهدات / مجلس حقوق اإلنسان / االستعراض الدوري الشاملات عتمادال 

 ( تخطيط فرص الدعوة القادمة على مستوى األمم المتحدة7المذكرة :) 

 ئيسيةالر الموارد

 ."136األمم المتحدة، "العمل مع المجلس االقتصادي واالجتماعي: دليل المنظمات غير الحكومية إلى المركز االستشاري 

 ( "2013الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان، "كتاب إعادة االنتقام.)137  

  

                                                      

 

136 http://csonet.org/content/documents/Brochure.pdf. 
137 www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_reprisals_handbook_web.pdf. 

http://csonet.org/content/documents/Brochure.pdf
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_reprisals_handbook_web.pdf
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 10.1محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 إجراء الدعوة لحقوق اإلنسان؛ و 

 .تحديد الخطوات واألنشطة المتطلبة للمشاركة على مستوى األمم المتحدة 

 

 الرئيسية النقطة

 :المعتمدة من تتمكن الجهةعلى مستوى األمم المتحدة. سوف  المرافعاتإجراء سيتيح المجلس االقتصادي واالجتماعي الحصول على االعتماد التشاوري من 

 المؤتمرات والفعاليات الدولية؛حضور • 

 المتحدة؛دخول مقر األمم • 

 في مقر األمم المتحدة؛ فعالياتتنظيم • 

 و المتحدة؛تقديم تقارير خطية وشفوية في اجتماعات األمم • 

 غير رسمية.الواالجتماعات  الجماعيةالمشاركة في المناقشات والحوارات التفاعلية ومناقشات • 

 عن طريقمتحدة في األمم ال المرافعةفإن أنشطتك ستكون محدودة ولكنك ستظل قادراً على  واالجتماعي،المجلس االقتصادي  تماد منفي حال عدم تواجد اع
 .المعنية إرسال التقارير إلى آليات األمم المتحدة

 سرية تقريرك. يجب أن تذكر بوضوح ما إذا كنت ترغب في الحفاظ على  اإلنسان،عند تقديم المعلومات إلى آلية حقوق 

إلى  هانمكنك اإلبالغ عي المتحدة،في نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم  المشاركةالمشاركة أو محاولة  الناتجة عنتعرضك ألعمال الثأر أو االنتقام  في حالة
 ألمم المتحدة.باإجراءات األمم المتحدة الخاصة ذات الصلة أو إلى آلية اإلبالغ الخاصة 

 

 اإلنسان حقوق عن للدفاع مقدمة

 (: تخطيط فرص الدعوة القادمة على مستوى األمم المتحدة7) المذكرةراجع 

 اعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعي 

 المنظمات الحاصلة على اعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة

 ن:ة المعتمدة متيح إجراء المرافعات على مستوى األمم المتحدة. سوف تتمكن الجهالحصول على االعتماد التشاوري من المجلس االقتصادي واالجتماعي سي

 ؛حضور المؤتمرات والفعاليات الدولية• 

 ؛دخول مقر األمم المتحدة• 

 ؛تنظيم فعاليات في مقر األمم المتحدة• 

 في اجتماعات األمم المتحدة؛ و تقديم تقارير خطية وشفوية• 

 والحوارات التفاعلية ومناقشات الجماعية واالجتماعات الغير رسمية.المشاركة في المناقشات • 

 3000كثر من أليمكن للمنظمات الغير حكومية أن تطلب الحصول على اعتماد استشاري من مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي. تم منح االعتماد 

ي عملية . الخطوات المتضمنة فhttp://csonet.orgلمنظمات الغير حكومية على منظمة غير حكومية. يمكنك التقديم عبر اإلنترنت من خالل فرع ا

 تقديم طلبك والمراجعة الالحقة والموافقة عليها من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي كما يلي:

 إنشاء ملف تعريف لمؤسستك.• 

 داعمة؛تقديم الطلب عبر اإلنترنت، والذي يتضمن استبيانًا ووثائق • 

 ؛الطلبغير حكومية لضمان اكتمال الص األول لطلبك من قبل فرع المنظمات الفح• 

ناير أو الدورة يغير حكومية في دورته العادية السنوية في اللجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي المعنية بالمنظمات  قبل المقدم من الطلب مراجعة• 
 مايو؛المستأنفة في 
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 من اللجنة؛ و اتتوصي• 

 بشأن طلبك في يوليو. المتخذار قرصد الري• 

 ؟شاملستعراض الدوري الالحصول على اعتماد لحضور دورات هيئات المعاهدات / مجلس حقوق اإلنسان / اال ية(: كيف5) للمذكرةأنظر 

 

 بدون اعتماد مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعيالمنظمات أو األفراد 

 :لألفراد أو للمنظمات من الممكنفليس في حال عدم وجود اعتماد المجلس، 

 محددة؛يمكن للمنظمات غير الحكومية طلب شارات مؤقتة فقط لحضور جلسات / أحداث  - سنوي إلى األمم المتحدةدخول طلب تصريح • 

 و المتحدة؛في مباني األمم  تنظيم األحداث• 

 أثناء جلسات لجنة حقوق اإلنسان. شفوية تصريحاتاإلدالء أو  تقديم بيانات مكتوبة• 

 :التفاعلبإمكانهم  ذلك،ومع 

 ظل؛من خالل تقارير  ،المعاهداتهيئات مع • 

 المصلحة؛من خالل تقديمات أصحاب  ،الشاملاالستعراض الدوري على مستوى • 

ة في حال ة الشكوىمن خالل آلي، أو من المجلس دةمعتمتقديم المساهمات المشتركة مع منظمة غير حكومية على مستوى لجنة حقوق اإلنسان، من خالل • 
 اإلنسان؛االنتهاك الجسيم لحقوق 

 و ؛الفرديةوالشكاوى  التشاورمن خالل  ،الخاصةاإلجراءات مع • 

 التي يمكنها تقديم الوثائق إلى لجنة حقوق اإلنسان وهيئات األمم المتحدة األخرى. ،اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق من خالل • 

 

 ؟ي الشاملاالستعراض الدورالحصول على اعتماد لحضور دورات هيئات المعاهدات / مجلس حقوق اإلنسان /  ية(: كيف5) المذكرةالى  أنظر

 إدارة مخاطر االنتقام والسرية

 سرية تقارير المنظمات الغير حكومية المقدمة الى أليات حقوق اإلنسان التبعة لألمم المتحدة

 إلى آلية حقوق اإلنسان، يجب أن تذكر بوضوح ما إذا كنت ترغب في الحفاظ على سرية تقريرك.عند تقديم المعلومات 

لخاصة اصفحة الويب  ما لم يُطلب غير ذلك، يتم نشر تقارير المنظمات غير الحكومية المقدمة إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ونشرها على
ً للدول األطراف. يجب أن يوضع هذا في الحسبان، خاصة بالنسبة للمنظمات غير اباآللية المعنية. وهذا يعني أن ال دمة من لحكومية القاتقارير متاحة أيضا

 الدول التي ال تستطيع منظمات المجتمع المدني العمل بحرية وتتعرض فيها للمضايقات من قبل السلطات.

لمعنية الدولة الطرف لتي ترسلها المنظمات غير الحكومية عبر اإلنترنت. ومع ذلك، إذا طلبت اإذا تم طلب وتبرير سرية التقارير، لن يتم نشر المعلومات ا
 نسخة، فال يمكن ألمانة اللجنة رفض الطلب.

 سرية اتصاالت المنظمات الغير حكومية بهيئات المعاهدات أو بالمقررين االخصاء 

اسم ظ على سرية إلى بلد ما، فسوف يتم دائًما الحفا اتصالالقضاة والمحامين( إلرسال  طلب من إجراء خاص )مثل المقرر الخاص المعني باستقاللال عند
 المنظمة الغير الحكومية. ومحتوى طلب

 من المهم للغاية أن تشير أيًضا إلى ما إذا كان الضحايا المزعومون و / أو عائالتهم قد وافقوا أو لم يوافقوا على:

 وئل إلى الحكومات أو المنظمات الحكومية الدولية أو الشركات أو الشركات العسكرية أو األمنية؛ الكشف عن أسماء الضحايا في الرسا• 

 الكشف عن أسماء الضحايا في تقرير عام إلى مجلس حقوق اإلنسان.• 

 

 خطر االنتقام وآلية االستجابة

عنها إلى  مكنك اإلبالغيكة في نظام حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، في حالة تعرضك ألعمال الثأر أو االنتقام الناتجة عن المشاركة أو محاولة المشار
عن قضية  . إن اإلبالغإجراءات األمم المتحدة الخاصة ذات الصلة أو إلى آلية اإلبالغ الخاصة باألمم المتحدة. باإلضافة إلى طلب نداء عاجل أو بيان صحفي

 وبالتالي يزيد من االهتمام باالنتهاكات التي ترتكبها الدولة. الحالة جالءإلى عدة هيئات مختلفة سيزيد من 

 أو أكثر من المتطلبات التالية: احدىالضحية مع  وضع يجب أن يتطابق

 يهم؛إلالسعي إلى التعاون أو التعاون مع األمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق اإلنسان أو الذين قدموا شهادات أو معلومات • 

ا مساعدة يع الذين قدموتفادة من اإلجراءات الموضوعة تحت إشراف األمم المتحدة لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ، أو االستفادة منها ، وجماالس• 
 قانونية أو غير ذلك لهم لهذا الغرض ؛
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ات لهم لهذا وجميع الذين قدموا مساعدة قانونية أو غيرها من المساعد اإلنسان،تقديم أو تقديم بالغات بموجب اإلجراءات التي وضعتها صكوك حقوق 
 الغرض ؛ و

 هم أقرباء ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو أولئك الذين قدموا المساعدة القانونية أو غيرها من المساعدة للضحايا.• 

ة لالنتقام التي االت المزعومالمتحدة. وتتكون هذه اآللية من تقرير سنوي يدرج الح يمكنك أيًضا تقديم حاالت االنتقام إلى آلية خاصة لتقديم التقارير من األمم
 تعرض لها من يتعاونون مع منظومة األمم المتحدة والتي لفتت انتباه األمم المتحدة إليها خالل العام الماضي.

إلنسان اعون عن حقوق المداف يواجهالومات عن األعمال االنتقامية التي يقدم هذا التقرير كل عام إلى لجنة حقوق اإلنسان وهو المصدر الرئيسي للمجلس للمع
 الذين يتعاونون أو يحاولون التعاون مع منظومة األمم المتحدة.

 .reprisals@ohchr.orgيمكن تقديم المعلومات إلى المفوضية في 

 

 البداية

ليات حقوق آة الخاص بك بعد مراجعة المعاهدات التي صدقت عليها بلدك وعمليات المراجعة الماضية والقادمة لبلدك من قبل يجب تحديد تخطيط الدعو
 اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.

  138األمم المتحدة.تقدم الصفحة اإللكترونية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان جميع المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بأنشطة بلدك السابقة في 

 .مم المتحدة: تخطيط فرص الدعوة القادمة في األ10مذكرة للعثور على معلومات حول المراجعات القادمة لبلدك في األمم المتحدة، يرجى مراجعة 

ضور دورات على اعتماد لح: كيفية الحصول 7قد يتطلب منك ذلك الحضور إلى جنيف لحضور جلسة أو حدث. قد تجد معلومات لوجستية مفيدة في المذكرة 

 هيئات المعاهدات / مجلس حقوق اإلنسان / االستعراض الدوري الشامل؟

                                                      

 

138 www.ohchr.org/EN/countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx. 

mailto:reprisals@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
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 اإلنسان: الدعوة أو المرافعة خالل جلسات مجلس حقوق 10.2الجلسة 

 المدة

 دقيقة 100

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب آلي 

 التدريبية المواد

 Power Point 

 ( كيفية تنظيم فعاليات جانبية3المذكرة :) 

 ( تخطيط فرص الدعوة القادمة على مستوى األمم المتحدة7المذكرة :) 

 المقترحة التمارين

 على دراسة الحالة التالية:: سيجيب المشاركون دراسة حالة

كالة أنباء ورداً على مزاعمك حول انتهاكات حقوق اإلنسان المختلفة ضد المعتقلين في السجون السورية، أعلن مسؤول حكومي سوري خالل مقابلة مع 
 يتعارض مع ن معاملتها للمحتجزين الدولية أن الحكومة تسعى إلى احترام جميع معاهدات حقوق اإلنسان والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، فإ

كومة، لمدنيين والحا دالتي كانت ضرورية بسبب الصراع الداخلي الذي أشعله اإلرهابيون المسلحون الذي يهد اإلرهاب،القوانين واألنظمة السورية لمكافحة 
ت لة عن انتهاكاوأن جماعات المعارضة اإلرهابية مسؤو ضة،المعارواستقرار ووحدة البالد. كما اعتبر مسؤول الدولة أن ادعاءاتك غير شرعية كعضو في 

 حقوق اإلنسان على نطاق أوسع.

 ؟ قم بصياغة بيان يوضح بالتفصيل الحجج التي ستقدمها شفهياً خالل جلسة لجنة حقوق اإلنسان.كرد كيف سيكون

ك فيها مهم أو التشكيدحض مزاع محاوالتم واالستجابة عندما يواجهون للدفاع عن أنفسه المشاركين: سوف يقوم هذا التمرين بإعداد سيناريو تمثيل األدوار
 د على أسئلةقاء بيان والرستقوم مجموعة مختارة من المتدربين بإل األدوار،أثناء المقابالت أو أثناء تقديم بيانات عامة أو عروض تقديمية. في سيناريو لعب 

 المشاركين.وبقية  المدرب سيتكون من ذي"الجمهور"، المناقضة وحادة من 
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 10.2محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 وصف دور ووالية لجنة حقوق اإلنسان؛• 

 تحديد األنشطة المتعلقة بإجراء الدعوة خالل جلسات المجلس؛ و• 

 استخدام توصيات حقوق اإلنسان الدولية على المستوى المحلي.• 

 الرئيسية النقطة

 ستوفر هذه الجلسة معلومات للمختصين القانونيين السوريين إلجراء الدعوة خالل جلسات لجنة حقوق اإلنسان.

 تابعة للمجلس يمكن لمنظمات قانونية، مثل المنظمات الغير حكومية، أن تساهم في المناقشات وصياغة القرارات. المنظمات الغير حكومية التي ليست• 
لمجلس لمعتمدة من ادي واالجتماعي لديها إمكانية محدودة للمساهمة، يمكنها أن تساهم من خالل الشراكة مع المنظمات الغير حكومية التابعة أو ااالقتصا

 الشفوية والكتابية. التقارير عن تريق تقديماالقتصادي واالجتماعي، 

 :لمعتمدةاغير حكومية الخالل جلسات لجنة حقوق اإلنسان، يمكن للمنظمات • 

 حضور دورات لجنة حقوق اإلنسان في قاعة الجلسات العامة واألحداث الجانبية المنظمة أثناء الجلسات؛ •

 األمم المتحدة؛ ائقوالتي ستصدر مع رمز وث الوثائق،تقديم  •

 اإلدالء ببيانات شفوية في إطار أي بنود موضوعية من جدول أعمال لجنة حقوق اإلنسان. •

 جانبية؛ تفعالياتنظيم  •

 المشاركة في اجتماعات الخبراء واألفرقة التي يفوضها المجلس؛ •

 موضوعي من خالل بعثات رعاية؛ و اتالدعوة إلى تبني قرار •

 المساهمة في صياغة القرارات قبل وأثناء جلسات لجنة حقوق اإلنسان. •

 

 اإلنسان حقوق مجلس جلسات خالل المرافعة

في المجلس  47ان ثالث جلسات عادية سنوياً في مارس ويونيو وسبتمبر/أكتوبر. تمثل كل جلسة فرصة للدول األعضاء الـ : يعقد مجلس حقوق اإلنستذكير

ي كل جلسة، على الرغم فقراًرا  30واعتماد عدد من القرارات المتعلقة بها )يتم اعتماد حوالي  بحقوق اإلنسان المتعلقةلمناقشة عدد من الحاالت والمواضيع 

 (.من محاولة تقليل عدد القرارات

لقضاة شأن استقالل ايتم تقديم القرار ب المثال،تتبع الجلسات بنود جدول األعمال )انظر أدناه(، ولكن كل جلسة تتناول مواضيع وبلدان محددة. على سبيل 
 والمحامين في جلسة يونيو كل عامين، ويتم تقديم القرار بشأن حالة حقوق اإلنسان في ميانمار في دورة مارس كل عام.

 بنود جدول أعمال جلسات لجنة حقوق اإلنسان

 . المسائل التنظيمية واإلجرائية.1البند 

 م.لسامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان وتقارير مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واألمين العا. التقرير السنوي للمفوض ا2البند 

 مية.بما في ذلك الحق في التن والثقافية،تعزيز وحماية جميع الحقوق اإلنسانية والمدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  -3البند 

 ب اهتمام المجلس.حاالت حقوق اإلنسان التي تتطل - 4البند 

 . هيئات وآليات حقوق اإلنسان.5البند 

 االستعراض الدوري الشامل. -6البند 

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى. - 7البند 

 (.VDPAمتابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل فيينا ) - 8البند 

 (.DDPAوكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان ) العنصرية والتمييز العنصريمتابعة  - 9البند 

 المساعدة التقنية وبناء القدرات. - 10البند 
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 .139"للحصول على وصف لجدول أعمال جلسات المجلس، يرجى مراجعة "مجلس حقوق اإلنسان: دليل عملي

جراءات ألخرى )أي اإلير التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أو آليات األمم المتحدة اوفي إطار كل بند من بنود جدول األعمال، ستناقش التقار
 الخاصة واألفرقة العاملة لالستعراض الدوري الشامل واللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان(.

 .أو أعمال اآلليات المعنية جدول األعمال يجب أن تتعلق التقارير المكتوبة والشفوية التي تقدمها المنظمات الغير حكومية ببند

قوق حلجنة  جلسةدء في حين أن التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق اإلنسان عادة ما تكون متاحة على الموقع اإللكتروني لمجلس حقوق اإلنسان قبل شهر من ب
اعاة مع مر ،التقارير عن مكتوبةغير حكومية من تقديم بيانات المنظمات لجنة حقوق اإلنسان. وقد يمنع ذلك ال جلسةالتقارير بعد بدء  قد تنشر بعضاإلنسان، 

 نترنت(.ق منه على اإلأنه يجب تقديم البيانات المكتوبة قبل أسبوعين من بدء جلسة لجنة حقوق اإلنسان )يتم اإلبالغ عن التاريخ قبل كل جلسة ويمكن التحق

 .webtv.un.orgيتم بث جميع جلسات لجنة حقوق اإلنسان على الشبكة العالمية وأرشفتها ويمكن مشاهدتها على موقع الويب 

 جلسات مجلس حقوق اإلنسان وما هي األنشطة التي يمكنك تنظيمها؟ إحدىهل يمكنك حضور 

ية، والمؤسسات غير مراقبة، والمنظمات الحكومية الدولالالدول تتكون من  الذي –المراقبة فيسمح لألطراف باإلضافة إلى الدول األعضاء في المجلس، 
 .ات المجلسفي جلسالمشاركة  -غير حكومية الالوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات 

 أن تساهم في المناقشات وصياغة القرارات. حكومية،غير المثل المنظمات  حقوقية،يمكن لمنظمات 

ي لمجلس االقتصادلالتابعة المعتمدة ومن خالل الشراكة مع المنظمات غير الحكومية  لمساهمةامجلس االقتصادي واالجتماعي لليمكن للمنظمات الغير تابعة 
 واالجتماعي في بياناتها الشفوية والكتابية.

 يمكن للمنظمات ذات المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي:

 الجلسات؛اعة الجلسات العامة واألحداث الجانبية التي تنظم أثناء لجنة حقوق اإلنسان في ق حضور دورات• 

 المتحدة؛التي سيتم إصدارها برمز الوثيقة لألمم  تقديم الوثائق• 

لس حقوق ئة العامة لمجفي إطار أي بنود من جدول أعمال لجنة حقوق اإلنسان. المشاركة من خالل رسائل الفيديو في مناقشات الهي اإلدالء ببيانات شفوية• 
 السنوية؛من قبل صاحب والية اإلجراءات الخاصة واألفرقة أو المناقشات ثات رير البعااإلنسان، والحوار التفاعلي بعد تقديم تق

 الجانبية؛ الفعالياتتنظيم • 

 المجلس؛المشاركة في اجتماعات الخبراء واألفرقة التي يفوضها • 

 من خالل البعثات الراعية؛ و اتقرارالالدعوة إلى تبني • 

 غير الرسمية لقرارات الصياغة والمساهمة في صياغة القرارات قبل وأثناء جلسات لجنة حقوق اإلنسان.الحضور االجتماعات • 

 :دون مركز استشارييمكن للمنظمات 

 عرض العام.مع شارة م بعد االعتماد من قبل المجلس العام،لجنة حقوق اإلنسان من المعرض حضور دورات • 

مشاركين منظمون قائمة لل)يرسل ال ةالجانبي الفعالياتبمجرد دعوتهم من قبل منظمي  اإلنسان،التي تقام خالل جلسات لجنة حقوق  حضور الفعاليات الجانبية• 
 (؛ والفعالياتالجانبية قبل ثالثة أيام من  فعالياتهمإلى 

 .ظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعيمكتوبة أو شفوية مقدمة من من تقارير المشاركة في• 

 يرجى مراجعة 

 ؟(: كيفية الحصول على اعتماد لحضور دورات هيئات المعاهدات / مجلس حقوق اإلنسان / االستعراض الدوري الشامل5المذكرة )

 (: تخطيط فرص الدعوة القادمة على مستوى األمم المتحدة.7المذكرة )

 تقديمات كتابية لمجلس حقوق اإلنسان

 .كلمة 2 000يجوز للمنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري الخاص أن تقدم بيانات مكتوبة تصل إلى 

يمكنها تقديم التي الوحيدة التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي هي  غير حكوميةالعلى الرغم من أن المنظمات كما ذكر أعاله، 

                                                      

 

139 www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-
Council-practical-guide_en, pp 8-10. 

http://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
http://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/publications/InternationaleOrganisationen/Uno/Human-rights-Council-practical-guide_en
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 غير حكومية التي ال تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي بما يلي:الظمات منإال أنه يمكن ربط ال رسميًا،بيان كتابي 

اشية حية في غير حكومالبيان مكتوب صادر عن منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي: سيظهر اسم المنظمة • 
 غير تابعةوال ة التابعةغير حكوميالللتقرير الكتابي. الحظ أن تنسيق التقارير الخطية يحدده مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان وأن اإلشارة إلى المنظمات 

 للمجلس االقتصادي واالجتماعي ال يمكن تعديلها.

 تقارير أو بيانات شفوية لمجلس حقوق اإلنسان

 لمناقشات(.ببيانات شفوية في جميع دورات جلسات لجنة حقوق اإلنسان )خالل المناقشات العامة، الحوارات أو األلواح التفاعلية وا يمكن اإلدالء

لتي ت البياناا ددعلظراً نفوية. و، من المتوقع أن تتفاعل اآللية المعنية بالبيان الشفوي أو تستجيب للنقاط التي أثيرت في البيانات الشالحوارات التفاعليةخالل 
 لتفاعلياوار لحل اخالرت ثيألتي القضايا ض ابعط فقول مة غالباً ما تتنادلمقت االستجابان افإون، قبرالمن واإلنساوق ايئة حقء هعضاألی بها أد

 ثانية حسب قيود الوقت. 90، ويمكن تقصيره إلى إلى ثالثة دقائق الوقت المخصص للبيان الشفوي هو دقيقتين

 :ثالث خطواتن شفوي عملية تتكون من يتبع تقديم بيا

يم البيانات خالل وذلك لضمان وقت محدد لتقد. حكوميةات الغير لشفوية للجمعيت البيانااتسجيل بياناتهم فوراً بعد افتتاح تسجيل ت لمنظماايجب على • 
  ع أن يكون لها وقت محدد.الجلسة. في العادة، فقط المنظمات التي تقوم بالتسجيل في الدقائق القليلة األولى قد تتوق

غير المات يُطلب من المنظ (،جنة حقوق اإلنسان قبيل انعقاد دورة لجنة حقوق اإلنسانل Extranetمتاحة على البمجرد تخصيص الفترات الزمنية )• 

تأكيد التسجيل. ال  ( التابعة للجنة حقوق اإلنسان من أجلXXغير حكومية في قاعة الجلسات العامة )الغرفة الحكومية الحضور والتوقيع في مكتب المنظمات 

 قبل الساعة السادسة مساًء. تقديم البيانات،ويجب إجراؤه في آخر يوم قبل تاريخ  الموقع،يمكن إجراء هذا التأكيد إال في 

 خدمات الترجمة الشفوية.غير حكومية من أجل المن المتوقع أن تقدم المنظمات نسخة واحدة من بيانها إلى مكتب المنظمات • 

 غير حكومية. الالمنظمات  ات منبيانتلك العند تلقي  ،على موقع اللجنة شفويةالبيانات ال بتوفير أمانة لجنة حقوق اإلنسان تقوموس

فهي شستمارة بيان أن تمأل ا يجب على المنظمات غير الحكومية ذات المركز االستشاري التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي المشتركة،في حالة البيانات 
تع ة التي ال تتميمكن ربط المنظمات غير الحكومي لوحظ،وأن ترسلها عبر البريد اإللكتروني أو أن تأخذها إلى قائمة المتحدثين شخصياً. وكما  مشترك،

كومية التي . يمكن للمنظمات غير الحستشاريابمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي ببيان شفهي مقدم من منظمة غير حكومية ذات مركز 
المجلس  تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي فقط أن "تنضم" رسميًا إلى بيان شفوي قدمته منظمة غير حكومية أخرى مع وضع

عن إال  جلساعتماد المير الحكومية التي ليس لها عن طريق ملء "نموذج البيان الشفهي المشترك". ال يمكن ذكر المنظمات غ واالجتماعي،االقتصادي 
 .طريق االرتباط بالبيان

 

أل استمارة بيان في حال تقديم البيانات المشتركة، يجب على المنظمات الغير الحكومية ذات المركز االستشاري التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن تم

أو أن تأخذها إلى مكتب قائمة المتحدثين شخصياً. وكما لوحظ، يمكن ربط منظمات الغير حكومية  141مشترك، وأن ترسلها عبر البريد اإللكتروني 140يوشف

لحكومية التي ال تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي ببيان شفهي مقدم من منظمة غير حكومية ذات مركز. يمكن للمنظمات غير ا
 معتمدة مناالقتصادي واالجتماعي فقط أن "تنضم" رسمًيا إلى بيان شفوي قدمته منظمة غير حكومية أخرى  التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس

 ال يمكن ذكر المنظمات الغير معتمدة إال كمرتبط في البيان. المجلس االقتصادي واالجتماعي، عن طريق ملء "نموذج البيان الشفهي المشترك".

 لجنة حقوق اإلنسانفعالية موازية أثناء جلسة تنظيم 

 (: كيفية تنظيم فعاليات جانبيًة؟3المذكرة )راجع 

ً( 1503شكوى إلى مجلس حقوق اإلنسان )األجراء   سابقا

في أي  سية التي تحدثللجنة حقوق اإلنسان أنماط ثابتة من االنتهاكات الجسيمة والموثقة لجميع حقوق اإلنسان وجميع الحريات األسا إجراء الشكاوىيعالج 
نسان أو لديها أنها ضحية النتهاكات حقوق اإلالمدعية  من قبل الجماعات والمنظمات واألفراد الشكاوى ء من العالم وتحت أي ظرف من الظروف. تقدمجز

 معرفة مباشرة وموثوق بها لمثل هذه االنتهاكات.

للضحايا  ااًل وموّجًهاالشكاوى الجديد ليكون محايًدا وموضوعيًا وفع تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. وقد تم تحسين إجراءلدف اجراءات الشكوى سرية وته
 ب.ويتم إجراؤه في الوقت المناس

                                                      

 

140 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx. 
141 hrcngo@ohchr.org. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
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: المشاركة في االستعراض الدوري الشامل10.3الجلسة   

 المدة

 دقيقة 100

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

 التدريبية المواد

 PowerPoint 

 ( كيفية الحصول على اعتماد لحضور دورات هيئات المعاهدات / مجلس حقوق اإلنسان / االستعراض الدوري الشامل؟5المذكرة :) 

 ( تخطيط فرص الدعوة القادمة في األمم المتحدة7المذكرة :) 

 الرئيسية الموارد

  2016الدوري الشامل للجمهورية العربية السورية لعام االستعراض  

 المقترحة التمارين

  : تحديد الفرص لالستعراض الدوري الشامل القادمناقش جماعي
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 10.3محتوى الجلسة 

 التعليمية األهداف

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 وصف دور ووالية االستعراض الدوري الشامل؛ 

  الخطوات المتطلبة لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء االستعراض الدوري الشامل؛ وتحديد 

 .استخدام توصيات االستعراض الدوري الشامل على المستوى المحلي 

 الرئيسية النقطة

 يمكنك المساهمة في االستعراض الدوري الشامل كما يلي:

 :قبل االستعراض الدوري الشامل، بواسطة 

 التقرير الوطني والمشاركة في عملية التشاور؛ في المساهمة 

 ( إعداد وتقديم تقرير ظلshadow report) مستقل إلى المفوضية؛ 

 لالتمهيدية جلسات المشاركة في ال(UPR Info؛ و ) 

 .الضغط على البعثات الدبلوماسية في بلدك، على المستوى اإلقليمي، و / أو في جنيف 

 مل للبلد، عن طريق:خالل االستعراض الدوري الشا 

  سوريا استعراضحضور. 

  من خالل: اإلنسان،الدوري الشامل من قبل لجنة حقوق  االستعراضخالل اعتماد تقرير 

  سورياأثناء الحوار التفاعلي مع القاء خطاب 

  من خالل: الشامل،جلسات االستعراض الدوري بين 

  الشامل؛لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري  الحكومة السوريةالتعاون مع 

  وخاصة  ئية،القضاتعزيز التبادالت حول قضايا حقوق اإلنسان والسوابق القضائية ذات الصلة بين نقابات المحامين الوطنية وأعضاء السلطة
 الشامل؛بين البلدان التي تتلقى توصيات مماثلة في االستعراض الدوري 

  ؛سوريانشر نتائج االستعراض الدوري الشامل في 

  و ؛كعملتعميم توصيات االستعراض الدوري الشامل في 

 .التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية 

  واإلقليمية الدولية المنظمات مع التعاون

 معلومات مهمة عن االستعراض الدوري الشامل

لى مصادر ملية الستعراض األقران، حيث تقوم الدول من خاللها بمراجعة بعضها البعض بناًء ع: إن االستعراض الدوري الشامل عبارة عن عتذكير
 معلومات متعددة األطراف.

 ع هذه المعلومات في ثالثة تقارير، اثنان منها من إعداد المفوضية:جمتم 

  االستعراض؛ تحتالتقرير المقدم من الدولة 

 ان الذي يجمع التوصيات الخاصة بآليات حقوق اإلنسان وهيئات األمم المتحدة؛ وتقرير مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنس 

 المقدم من المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين. ،تقرير المفوضية الذي يلخص التوصيات الخاصة بكل بلد 

 مراحل رئيسية: ةثالث االستعراض الدوري الشاملتضمن ي

  خالل جلسات االستعراض الدوري الشامل. لجنة حقوق اإلنسانبناًء على تقديم المعلومات من قبل أصحاب المصلحة المختلفين، تتم مراجعة البلد في 
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  البلد  راضتعاستم اعتماد تقرير وتوصيات االستعراض الدوري الشامل رسميا من قبل لجنة حقوق اإلنسان خالل جلسة عادية. بين ي أشهر،بعد أربعة

 ويشير ذلك إلى "،ان "التوصية مشار إليهأ يقال توصية،قبول أو رفض التوصيات. عندما ال تقبل دولة  االستعراضيجب على الدولة قيد  التقرير،واعتماد 
 رفض التوصية.

  مطلوب ن المطط لتنفيذ ورصد التوصيات. ، يتعين على الدولة أن تخجلسات االستعراض الدوري الشاملبين السنوات األربع والنصف التي تفصل بين

 قبلتها،منتصف المدة عن تنفيذ التوصيات التي في منها تقديم تقرير 

 مثال على الجدول الزمني لالستعراض الدوري الشامل لبلجيكا

 

 

  UPR Info المصدر: موقع 

 كيفية المساهمة في االستعراض الدوري الشامل

شامل عن طريق ، المشاركة في عملية االستعراض الدوري الاعتماد المجلس االقتصادي واالجتماعيمع أو بدون  ومنظماتهم،يمكن للمهنيين القانونيين 
 تقديم المعلومات ومراقبة تنفيذ التوصيات.

 لدوري الشاملا االستعراضالحصول على اعتماد لحضور دورات هيئات المعاهدات / مجلس حقوق اإلنسان /  ية(: كيف5) المذكرة مراجعةيرجى 

 مستوى األمم المتحدة. فيتخطيط فرص الدعوة القادمة  (:7المذكرة )و

 

 قبل االستعراض الدوري الشامل

 يمكنك:

 ستقل ل على أساس مالمساهمة في التقرير الوطني والمشاركة في عملية التشاور التي من المقرر أن تنظمها الحكومة للتحضير التقرير الوطني. إن العم

 لية التشاور الحكومية الرسمية سوف تضمن انعكاس تجربة المجتمع المدني ومنظوره في التقرير الوطني.مع عم

  ييم ي وضع قوي لتقفضمن نظام المحاكم، فإن المحترفين القانونيين  عملكإعداد وتقديم تقرير ظل مستقل إلى المفوضية. مع المعرفة المكتسبة من خالل

محددة  ونيون توصياتة العدل، مما يؤدي إلى مراجعة أكثر مصداقية تستند إلى األدلة. يمكن أن تشمل توصيات المحترفون القانحالة حقوق اإلنسان في إقام
 ودقيقة لمجموعة العمل الخاصة باالستعراض الدوري الشامل.

  المشاركة في الجلسات التمهيديةUPR Info  لدبلوماسية في اات الغير حكومية إلبالغ البعثات غير حكومية. إنها فرصة للمنظمالالخاصة بالمنظمات

 جنيف.

 

ور جلسات . يمكن للمنظمات الغير حكومية حضUPR-Infoيتم تنظيم الجلسات التمهيدية لالستعراض الدوري الشامل بمبادرة من المنظمة 

UPR-Info .في جنيف من خالل تقديمها على موقع االستعراض الدوري الشامل الخاص بالجلسات التمهيدية 

نسقة مع ممثلين لمنظمات غير حكومية لحضور الجلسة التمهيدية الخاصة بالدولة. لذلك يوصى بالتطبيق بطريقة م 6أو  5يتم اختيار 

 المنظمات غير الحكومية األخرى.

 التمهيدية قبل شهر من إجراء االستعراض الدوري الشامل للبلد.يتم تنظيم الجلسات 

 الجلسات التمهيديةقبل تتم عملية التقديم حوالي أربعة أشهر 

ت الواردة ورقة حقائق تلخص المعلومات والتوصيا يتحسن إعداد(، UPR) لالستعراض الدوري الشاملفي إطار التحضير للدورة التمهيدية 

 في تقرير الظل المقدم
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ً غير حكومية قبل الدورة، يُطلب منها إعداد بيان موجز وبيان شفوي )الوبمجرد تأكيد مشاركة المنظمات  ديم عرض تق من الممكن أيضا

PowerPoint .اختياري((. يمكن استخدام ورقة الحقائق كإحاطة ودعم للبيان الشفوي( 

بيانك المقدم  مع تفاصيل االتصال الخاصة بهم. نقترح أن ترسل إليهمقائمة بالبعثات الدائمة  UPR Info، سترسل لك التمهيديةبعد جلسة 

 ، باإلضافة إلى أي معلومات إضافية قد تكون لديكم.لالستعراض الدوري الشامل

  ن خالل:معلى المستوى اإلقليمي، و/أو في جنيف. من المستحسن إعداد استراتيجية للمرافعة والضغط على البعثات الدبلوماسية في بلدك 

o  تحديد البعثات الدبلوماسية المستهدفة. باستخدام مصفوفة المفوضية أو قاعدة بياناتUPR- Info ومية، يمكنك للمنظمات الغير حك

 تحديد البلدان التي قدمت توصيات تتعلق بأولوياتك خالل االستعراض الدوري الشامل األخير.

o  تلخيص السابقة. من المستحسنوتوصيات االستعراض الدوري الشامل إعداد ورقة حقائق للدعوة تلخص االلتزامات الدولية للبلد 
 توصياتباإلضافة ال الوضع في البلد والتقدم والفجوات والعقبات في تنفيذ التوصيات منذ االستعراض الدوري الشامل األخير؛

 الرئيسية بطريقة موجزة وواضحة.

 روابط مفيدة

  142الشامل.وثائق المعلومات األساسية لالستعراض الدوري  

  تتوفر المبادئ التوجيهية التقنية لمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في موقع االستعراض الدوري الشامل: "االستعراض الدوري الشامل

 143)الدورة الثالثة(: معلومات ومبادئ توجيهية للرسائل المكتوبة ذات الصلة من أصحاب المصلحة"

 :جهات االتصال 

o  مكتب المساعدة في تقديم تقارير االستعراض الدوري الشاملUPR: uprsubmissions@ohchr.org 

o :المؤسسات الوطنية للمفوضية واآلليات اإلقليمية والمجتمع المدني 

o  :المؤسسات الوطنية واآلليات اإلقليميةnationalinstitutions@ohchr.org 

o  :المجتمع المدنيcivilsociety@ohchr.org  0041229179656الهاتف: أو 

  144(2016التمهيدية لالستعراض الدوري الشامل ) الجلساتدليل  

  موقعUPR Info  >145التمهيدية القادمة. الجلسات  

 

 خالل استعراض البلد المعني

لة. ال ة في هذه المرح. ومع ذلك، يتم بث االستعراض عبر اإلنترنت وال يوفر حضور الجلسة أي فرصة أخرى للمرافعسوريايمكنك حضور استعراض 
 يمكن للمنظمات الغير حكومية المشاركة أثناء االستعراض.

 خالل اعتماد تقرير االستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق اإلنسان

عتماد تعراض خالل اقيد االسيمكنك المشاركة أثناء الحوار التفاعلي مع الدولة تحت االستعراض: يحق للمنظمات الغير حكومية التدخل مباشرة بعد الدولة 
 االستعراض من قبل الجلسة العامة للمجلس.

 بين جلسات االستعراض الدوري الشامل 

 :يستحسن

  والمساهمة في تطوير التشريعات واألطر المؤسسية والسياسات والبرامج من  الشامل،لتنفيذ توصيات االستعراض الدوري  سورياالتعاون مع

                                                      

 

142 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BackgroundDocuments.aspx. 
143 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx.  
144 www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_pre-
sessions_empowering_human_rights_voices_from_the_ground.pdf. 
145 www.upr-info.org/en/upr-process/pre-sessions/upcoming-pre-sessions. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BackgroundDocuments.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
http://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_pre-sessions_empowering_human_rights_voices_from_the_ground.pdf
http://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_pre-sessions_empowering_human_rights_voices_from_the_ground.pdf
http://www.upr-info.org/en/upr-process/pre-sessions/upcoming-pre-sessions
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 ومعالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بحقوق اإلنسان؛ التوصياتقبل الدولة قيد االستعراض الموجهة نحو تنفيذ 

 ا وال سيم ائية،القضالوطنية وأعضاء السلطة  تعزيز التبادالت بشأن قضايا حقوق اإلنسان والسوابق القضائية ذات الصلة بين نقابات المحامين
 بين البلدان التي تتلقى توصيات مماثلة في االستعراض الدوري الشامل؛

  ؛سوريااإلعالن عن نتائج االستعراض الدوري الشامل ونشرها في 

  ؛ وكتوصيات االستعراض الدوري الشامل في عمل واستخدام درج 

 مية.التعاون مع المنظمات الدولية واإلقلي 
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 : االشتراك في إجراءات األمم المتحدة الخاصة10.4الجلسة 

 المدة

 دقيقة 100

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

لتدريبية  المواد ا

 PowerPoint 

 ( قائمة 4المذكرة :)إجراءات األمم المتحدة الخاصة 

 ( تخطيط فرص الدعوة القادمة في األمم المتحدة7المذكرة :) 

 تمارين مقترحة

 : تحديد أفضل اإلجراءات الخاصة للدعوة على مستوى األمم المتحدة.نقاش جماعي
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 10.4محتوى الجلسة 

لتعليمية  األهداف ا

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 دور ووالية اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة؛ و وصف• 

 إلجراءات الخاصة لألمم المتحدة عن انتهاكات حقوق اإلنسان.اتحديد األنشطة ذات الصلة من أجل إبالغ • 

 النقطة الرئيسية

 توفر هذه الجلسة معلومات للمختصين القانونيين السوريين للتعامل مع إجراءات األمم المتحدة الخاصة.

 ك المشاركة مع إجراءات األمم المتحدة الخاصة من خالل:يمكن

 عن انتهاكات حقوق اإلنسان؛اإلبالغ • 

 بشأن قضية فردية أو موضوع محدد؛ رسالةمطالبة االجراءات الخاصة بإصدار • 

 ؛طلب الزيارات القطرية• 

 ، وكذلك ردود الدول؛التوعية بتقاريرهم واتصاالتهمدعم عملهم من خالل • 

 معهم؛ أو حوار مستمرالدخول في • 

 تشجيع المرشحين المتميزين على التقدم للعمل كمسؤول عن والية اإلجراءات الخاصة.• 

 االشتراك في إجراءات األمم المتحدة الخاصة

بلد معين.  ة محددة أو في: اإلجراءات الخاصة تتكون من خبراء مستقلين، تعينهم لجنة حقوق اإلنسان، لرصد تنفيذ حقوق اإلنسان في منطقتذكير
 لى لجنة حقوقينخرطون في زيارات قطرية )حوالي اثنين في السنة(، واالستجابة للحاالت الفردية النتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم بعض التقارير إ

 اإلنسان و / أو الجمعية العامة لألمم المتحدة بشكل سنوي.

 ة من أجل:يمكنك المشاركة مع إجراءات األمم المتحدة الخاص

د. يمكنك وطلب إجراء خاص إلصدار بالغ بشأن قضية فردية أو موضوع محد اإلبالغ عن االنتهاكات الفردية لحقوق اإلنسان •
 أيًضا تقديم معلومات حول التطوير اإليجابي أو السلبي المتعلق باالتصال.

 :طلب الزيارات القطرية •

  ؛اتمعين والضغط على الدول لقبول الزيارإلجراء الخاص لطلب زيارة لبلد لمن خالل اقتراح 

 ق قبل أو أثناء زيارة قطرية، عن طريق إرسال المعلومات والتحليل إلى اإلجراءات الخاصة بشواغل محددة تتعل
 بحقوق اإلنسان.

 في أي وقت: •

 بعةعن طريق التوعية بالتقارير واالتصاالت، وكذلك ردود الدول. يمكنك أيًضا متا دعم عمل اإلجراء الخاص 
برات التوصيات المقدمة من اإلجراءات الخاصة: يمكن أن تكون أحداث المتابعة مفيدة لتقييم التقدم، وتبادل الخ

 والتحديات في تنفيذ التوصيات؛

 نشطتك. . يمكنك دعوة المكلفين بواليات اإلجراءات الخاصة للمشاركة في أالدخول في حوار مستمر مع إجراء خاص
صة. من خاص طوال العام والمشاركة في االجتماع السنوي للمكلفين بواليات اإلجراءات الخا كما يمكنك مقابلة مقرر

قوق حالمهم اتباع جدول أعمال كل إجراء خاص وتحديد موضوع تقريرهم القادم وموعد تقديم هذا التقرير إلى لجنة 
 اإلنسان أو الجمعية العامة لألمم المتحدة.

الة صاحب لتقدم بطلب وظيفة صاحب والية اإلجراءات الخاصة عند إنشاء والية جديدة أو استقتشجيع المرشحين المتميزين على ا •
 الوالية.

 (: تخطيط فرص الدعوة القادمة على مستوى األمم المتحدة.7المذكرة )يرجى مراجعة 
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 روابط مفيدة

على سبيل المثال ، البلدان التي ستقوم بزيارتها االجراءات أو التي توفر قاعدة بيانات اإلجراءات الخاصة معلومات عن أنشطة اإلجراءات الخاصة، • 

  146طلبت زيارتها، وما إذا كانت عملية التشاور مفتوحة حالياً للمجتمع المدني.

ت الخاصة ضمن حدد الجلسة ذات الصلة للوصول إلى التقارير المقدمة من اإلجراءا  147تقارير اإلجراءات الخاصة المقدمة إلى لجنة حقوق اإلنسان.• 

تاريخ قد ال تتوفر بعض التقارير إال قبل أيام قليلة من ، ومع ذلك الجلسة؛بند "الوثائق". الحظ أن التقارير تبدأ قبل أسبوعين أو ثالثة أسابيع من بدء 
 .للجنة حقوق اإلنسانتقديمها في الجلسة العامة في 

 لدورة.ا( قبل بضعة أسابيع من بداية ODSعامة على موقع نظام الوثائق الرسمية )تقارير اإلجراءات الخاصة المقدمة في الجمعية ال تتوفر• 

 -ة التسجيل في االشتراك األسبوعي للمجتمع المدني لمفوضية حقوق اإلنسان للحصول على رسائل البريد اإللكتروني حول أنشطة اإلجراءات الخاص• 

  148الزيارات القطرية والمشاورات. المثال،على سبيل 

 اتصاالت اإلجراءات الخاصة طلب

 طبيعة وغرض اتصاالت اإلجراءات الخاصة

رية لشركات العسكاالتصاالت هي رسائل ترسلها اإلجراءات الخاصة إلى الحكومات والكيانات األخرى، مثل المنظمات الحكومية الدولية أو الشركات أو ا
 أو األمنية.

ة النتهاكات تقدم االتصاالت رؤيا أو توصياتها. بمجرد نشرها من قبل لجنة حقوق اإلنسان، ال تملك اإلجراءات الخاصة السلطة لفرض وجهات نظره
 .حقوق اإلنسان وتضع ضغوطا سياسية على الدولة / الشركة المعنية

 استناداً إلى المعلومات الواردة، يمكن للخبراء أن يرسلوا إلى الدولة / المنظمة نوعين من الرسائل:

 الطوارئ التي يكون فيها الضحية عرضة لخطر االنتهاك / اإلساءة ؛ و / أو ، لحاالتنداء عاجل• 

 في أي حاالت أخرى. رسالة ادعاء• 

والمحامين  يمكن أيًضا أن يختار اإلجراء الخاص إرسال نوع ثالث من الرسائل وهي "رسائل أخرى". وقد لجأت المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة

هذه "الرسائل األخرى" تقيم تشريعات   149مؤخراً ألول مرة برسالة عن حالة استقالل القضاة والمحامين في كازاخستان ثم أذربيجان.إلى هذه اآللية 

ألخرى" وسياسات البالد في ضوء المعايير الدولية. وعلى عكس النداءات العاجلة ورسائل االدعاء، التي تظل سرية لمدة شهرين ، تُنشر "الرسائل ا
 على الموقع الشبكي للمقرر الخاص. مباشرة

ات على جل( ل انتهاكإجراءات األمم المتحدة الخاصة هي اآللية الوحيدة لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة التي لديها إجراءات استجابة سريعة )نداء عا
 نتهاك.المعلومات موثوقة بأن الضحية ستتعرض  وشك الحدوث. يمكن استخدام الطعون العاجلة للضغط السياسي أو كإجراء وقائي عندما تكون هناك

وثوقة إلى على سبيل المثال، تم تقديم نداء عاجل إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب بعد أن أدت المعلومات الم
ديم الطلب، االعتقاد بأن مواطناً اعتُقل بصورة غير قانونية واحتُجز بصورة تعسفية للمرة الثانية وكان، وقت تق

 للتعذيب. وفي غضون يومين، تواصلت المقررة الخاصة مع الدولة عبر قنوات غير رسمية. وفي نهايةيتعرض 
 المطاف، أفرج عن الضحية بفضل تدخل المقرر الخاص.

 يمكن أن يقرر اإلجراء الخاص إرسال خطاب ادعاء ونداء عاجل.

فاء القسري لتعذيب واالختل وأيضاً على سبيل المثال، في حالة تعرض محامي للتهديد من قبل الدولة بسبب قيامه بواجباته القانونية المعتادة )رسالة ادعاء( 
 )نداء عاجل(.

 الغرض من اتصاالت اإلجراءات الخاصة هو:

 اإلنسان؛ة لحقوق لفت انتباه الحكومات والكيانات األخرى إلى االنتهاكات المزعوم• 

 مطالبة الدول بمنع، ووقف، والتحقيق في االنتهاكات، وتوفير سبل االنتصاف؛• 

وزيادة الوعي بالقضايا الفردية والجماعية ، فضالً عن التطورات التشريعية  الواردة،تقديم تقرير إلى لجنة حقوق اإلنسان عن الرسائل المرسلة والردود • 

                                                      

 

146 http://spinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx. 
147 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx.  
 .https://visitor.constantcontact.com/manage/optin?v=0015de0J6wWFJ5woeZbEcmRY9w-0zZjN0_6 للتسجيل 148
149 www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Legislation.aspx. 

http://spinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
https://visitor.constantcontact.com/manage/optin?v=0015de0J6wWFJ5woeZbEcmRY9w-0zZjN0_6
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 التي عالجتها. والسياسية

 ن يمكنه إرسال طلب اتصال ومتى؟م

جراء خاص في يمكن ألي فرد أو محام أو مجموعة أو منظمة للمجتمع المدني أو كيان حكومي دولي أو هيئات حقوق إنسان وطنية تقديم معلومات إلى إ
 الحاالت التالية:

 انتهاكات حقوق اإلنسان السابقة؛• 

 ان؛ ولحقوق اإلنس ةأو المحتمل ةالمستمر اتاالنتهاك• 

 الشواغل المتعلقة بالتشريعات أو السياسات أو الممارسات التي ال تتوافق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ومعاييره.• 

 منية.عسكرية أو أ منظمة وأتجارية،  ةشركو أ دوليةحكومية  ةمنظم وأ، دولة من قبلمنفذ  شعر رسمياً بشجبي ذال يمكن أن يكون االنتهاك

 .اتاستجابة سريعة ووقف االنتهاك ضمانالهدف هو 

 إلى أي إجراء خاص؟

. ( للحصول على قائمة اإلجراءات الخاصة ذات الصلة4المذكرة )يمكن توجيه طلب االتصال إلى واحد أو عدة إجراءات خاصة. يرجى االطالع على 

  150يمكنك أيضاً العثور على القائمة الكاملة على موقع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.

 محتوى الطلب

 يجب اإلشارة الى التالي في الطلب:موافقة وأسماء الضحايا : 

 بب الوضع ؛موافقة الضحية على طلب رسالة )في حالة تقديم الضحايا و / أو عائالتهم أو ممثليهم( ما لم يكن ذلك مستحيالً بس •

 موافقة أو عدم موافقة الضحايا على ما يلي: •

  اإلجراءات الخاصةالكشف عن أسمائهم في اتصال 

 .تظهر أسمائهم في تقرير عام إلى مجلس حقوق اإلنسان 

  ص الخا االجراءإذا اتضح من التقديم أن الشواغل المتعلقة بأمن الضحية المزعومة موجودة، فإن إبالغ
ر وتقرير البالغات لن يذكر الضحية )الضحايا( باالسم. وعلى أي حال، ال يتم أبدا الكشف عن اسم مصد

 المعلومات )مثل األسرة أو منظمة المجتمع المدني أو الضحية أو المحامي المزعوم(.

  يجب أن يحتوي االتصال على:بالتفصيلالحقائق : 

 والتي ينبغي أن تكون شاملة ومفصلة ودقيقة بقدر اإلمكان. اإلنسان، وصف وقائعي لالنتهاكات المزعومة لحقوق •

 حسب االقتضاء. بالطلب،ينبغي إرفاق أجزاء من التشريعات  •

 :من المهم أن تقدم في المرفق: األدلة 

 دعماً حكومية(  غيرالمات جميع التشريعات والوثائق )مثل النشرات الصحفية أو التقارير التي تنشرها المنظمات الحكومية الدولية أو المنظ 
 ؛ وللحقائق

  ات األمم في إحدى لغ غير ذلكو وجدت،ترجمة رسمية أو غير رسمية لجميع الوثائق الرئيسية )مثل قطع التشريع( باللغة اإلنجليزية إن
 المتحدة.

 المتطلبات األساسية لطلب االتصال

 ينبغي أال يكون البالغ بال أساس واضح أو ان ال يكون مسيس؛• 

 ينبغي أن يحتوي البالغ على وصف وقائعي لالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان؛

 يجب أال تكون اللغة في االتصال مسيئة؛• 

 اإلمكان؛ودقيقة بقدر  شاملة،ويجب أن تكون هذه المعلومات المقدمة ، ينبغي تقديم البالغ على أساس معلومات موثوقة ومفصلة• 

                                                      

 

150 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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 راً إلى التقارير التي تنشرها وسائط اإلعالم؛ال ينبغي أن يستند البالغ حص• 

ة نتصاف المحليعلى معاهدة دولية أو إقليمية لحقوق اإلنسان، أو أن الضحية المزعومة استنفدت سبل اال الدولة المعنية لن يحتاج الخبراء تصديق• 
 اآللية؛إلرسال بالغ. هذه هي واحدة من المزايا الرئيسية لهذه 

 كيفية التقديم

 /https://spsubmission.ohchr.orgتقديم المعلومات وطلب االتصال عبر اإلنترنت:  يمكنك

رسال إ. يمكن urgent-action@ohchr.orgإذا لم تكن قادًرا على إكمال النموذج عبر اإلنترنت، يمكنك إرساله عبر البريد اإللكتروني إلى 

 الطلبات البريدية إلى:

 OHCHR-UNOG ،8-14 Avenue de la Paix ،1211 Geneva 10 ،Switzerland. 

 لتتبع تقديمك، ننصحك باستخدام النموذج عبر اإلنترنت.

 يرجى مالحظة ما يلي:

و غير فاء القسري أتنطبق اإلجراءات والمتطلبات األخرى على الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحاالت االخت •
 حة على:الطوعي. طرق عملها متا

 و 151الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي؛ •

  152الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري. •

 متابعة االتصاالت

 سيقرر كل خبير ما إذا كان سيتخذ إجراًء بعد تلقي أي تقرير على أساس المعلومات الواردة ونطاق واليته.

الطلب. يمكن  تقديمها. ومع ذلك، قد يستغرق األمر وقتًا أطول، خاصةً عند عدم توفر معلومات كافية فيساعة من  24يمكن تناول الحاالت في غضون 

 شهر.الطعن في نداءات عاجلة في غضون ساعات أو أيام، وذلك في حاالت الطوارئ. يمكن إرسال رسالة االدعاءات إلى الدولة في غضون ستة أ

 نوية.ك التحقق مباشرة من أمانة اإلجراءات الخاصة والتحقق بانتظام من تقارير االتصاالت السلن يتم إخطارك باإلجراءات المتخذة. يمكن

عد ذلك بيوًما للرد على إجراء اإلجراءات الخاصة. وتنشر  60االتصاالت التي ترسلها اإلجراءات الخاصة سرية لمدة بضعة أشهر. تمنح الدول 

 (.سبتمبروويونيو قارير الثالثة التي تجمع البالغات إلى لجنة حقوق اإلنسان كل عام )في مارس إن وجدت، في أحد الت الدول،االتصاالت وردود 

 روابط مفيدة

  153تقديمات المفوضية إلى اإلجراءات الخاصة.• 

  154تقارير االتصاالت الخاصة باإلجراءات.• 

 الزيارات القطرية لإلجراءات الخاصة

 بدعوة رسمية من قبل البلد. يرسلون عادة طلبات لدول معينة لدعوتهم. ال يمكن لإلجراءات الخاصة بزيارة بلد إال

حة لتقييم الحالة، أسابيع. ثم يجتمع اإلجراء الخاص مع أصحاب المصل 3و 1يزور كل إجراء خاص واحًدا إلى ثالثة بلدان في السنة. تستمر الزيارة بين 

 على سبيل المثال، استقالل القضاة والمحامين في البالد.

 مساعدة اإلجراءات الخاصة في الزيارات القطرية، كيف ولماذا؟

ات هي توصيات حقوق اإلنسان وعدًدا من التوصيات ضمن النطاق المواضيعي للوالية. هذه التوصيبنود معاهدات يقدم كل تقرير قطري تقييماً لتطبيق 
ة لمحليين، وخاصيتم توجيهها ودعمها ومراقبتها من قبل أصحاب المصلحة ا فهي مفيدة في دعم التغييرات عندما ذلك،الخبراء بدون قوة قانونية. ومع 

 هيئات المعاهدات واالستعراض الدوري الشامل.ى، كآليات حقوق اإلنسان األخر تقوم بإفادةالمهنيين القانونيين. كما 

                                                      

 

151 www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx.  
152 www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/MethodsWork.aspx.  
153 https://spsubmission.ohchr.org. 
154 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx.  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/MethodsWork.aspx
https://spsubmission.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
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 يمكنك:

 لخاصة اءات اإلجربال التصااعن طريق أو حكومية ص مع منظمات غير لخااء اإلجرالتي ينظمها اقتراح زيارات قطرية أثناء المشاورات ا
 ة. من أجل تقييم مدى مالءمة الزيارة، من المهم التحقق من:مانته مباشروأ

ن يتم التخطيط أمؤخًرا، فمن غير المرجح  المعني البلدزارت اإلجراءات ما إذا كانت اإلجراءات الخاصة قد زارت البلد ومتى. إذا  •
 لزيارة أخرى؛

ت انات اإلجراءاتحقق من الزيارات القادمة باستخدام قاعدة بييمكن الاإلجراءات الخاصة األخرى تخطط لزيارة البلد )ما إذا كانت  •
جراء إ يقومحيث  بلد من المحتمل أن يقوم إجراء خاص بزيارةليس ف الخاصة،نظراً لعدد اإلجراءات  انظر أدناه(. -الخاصة 

 .بزيارته خاص آخر له والية قريبة نسبياً 

تي زيارة القطرية المكتب المدعي العام، لقبول ال المثال،، على سبيل الضغط على سلطات الدولةيمكنك  ما،بمجرد طلب اإلجراء الخاص دعوة من بلد • 
 طلبتها اإلجراءات الخاصة؛

اءات الخاصة. بحقوق اإلنسان إلى اإلجر وقبل أن يتم ذلك، يمكنك إرسال المعلومات والتحليالت بشأن شواغل محددة تتعلق بلد،عند جدولة زيارة • 
 يمكنك التقديم لاللتقاء باإلجراء الخاص أو التوصية بأفراد أو منظمات أو أعضاء نقابات المحامين في البلد؛

 كيفية االتصال بإجراء خاص

 هما.يمكن االتصال بكل إجراء خاص مباشرة من خالل تفاصيل االتصال المشار إليها على الموقع الخاص بكل من

 (: قائمة إجراءات األمم المتحدة الخاصة.4المذكرة )يرجى مراجعة 

 روابط مفيدة

  155قائمة بالزيارات القادمة وطلبات الدعوة المعلقة. قاعدة بيانات اإلجراءات الخاصةتوفر • 

مم معية العامة لألعلى الموقع اإللكتروني لكل إجراء خاص. قبل تقديمها الرسمي إلى مجلس حقوق األنسان أو الج تقارير الزيارات القطريةتتوفر • 
 المتحدة، يتوفر كل تقرير على الموقع اإللكتروني للدورة ذات الصلة.

 التقارير المواضيعية لإلجراءات الخاصة

ية متاحة رير المواضيعنة إلى لجنة حقوق اإلنسان و / أو الجمعية العامة لألمم المتحدة. التقايقدم كل إجراء خاص تقريراً أو تقريرين موضوعيين في الس
 على الموقع اإللكتروني لكل إجراء خاص.

موقف ب محددة ملحقة في ضوء الممارسة الحالية. ولديها سلطة تفسيرية محددة،يشكل التقرير المواضيعي تفسيراً للمعايير القانونية الدولية بشأن قضية 
 اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة. يمكن أن يكون موضوع التقرير واسعًا.

كثر تحديًدا، أ، خصصت المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين تقريرها إلى استقالل المحامين، أو 2016و 2009في  المثال،على سبيل 

 ساعدة القانونية.تدريب المهنيين القانونيين والقضائيين أو مسألة الم

 غاية المساهمة في صياغة تقرير مواضيعي

حددة ملى انتهاكات على الرغم من أن التقارير المواضيعية قد تشير إلى أنواع عامة من االنتهاكات، إال أنها قد تقدم معلومات خاصة بكل بلد وتشير إ
ى ات الجيدة، علاالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان، أو على العكس من ذلك، الممارستحدث في بلد ما. ويمكن أن توفر المساهمة فرصة للتوعية بشأن 

 المستوى المحلي.

 كيفية المساهمة في تقرير مواضيعي

وير ن أجل دعم تطإذا قام اإلجراء الخاص بتنظيم استشارة )عبر اإلنترنت و / أو في الموقع( تمهيدا إلعداد تقريره، يمكنك تقديم معلومات مباشرة م
 التقرير. هذه العملية التشاورية ليست منهجية، غير أنها تتكرر أكثر فأكثر.

في  -لموقع ، عقدت المقررة الخاصة المعنية باستقالل القضاة والمحامين مشاورات عبر اإلنترنت ومشاورتين في ا2016على سبيل المثال، في عام 

 .الجمعية العامةفي  2016تقريرها المقدم إلى دورة سبتمبر بشأن المحامين المهددين ، استعداًدا ل -بلغراد وجنيف 

لمفوضية حقوق  البريد اإللكتروني الخاص بالمجتمع المدنيعبر في قاعدة بيانات اإلجراءات الخاصة. يتم اإلعالن عنها  متوفرةالمشاورات الحالية 
 المدني.اإلنسان: ندعوك لالشتراك في تحديثات البريد اإللكتروني في قسم المجتمع 

                                                      

 

155 http://spinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx.  

http://spinternet.ohchr.org/SitePages/Home.aspx
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لتقرير اموضوع تقريرها المقبل. كما يمكن الحصول على معلومات عن  منشوراتها في تذكر بعض اإلجراءات الخاصة على موقعها على اإلنترنت أو
 بأمانة المفوضية لكل والية. ةغير رسميال تاالتصاال عن طريقالقادم 
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: االشتراك مع هيئات المعاهدات10.5الجلسة   

 المدة

 دقيقة 100

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

  جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

لتدريبية  المواد ا

 PowerPoint 

 ( كيفية الحصول على اعتماد لحضور دورات هيئات المعاهدات / مجلس حقوق 5المذكرة :)اإلنسان / االستعراض الدوري الشامل؟ 

 ( كيفية تقديم المعلومات إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؟6المذكرة :) 

 ( تخطيط فرص الدعوة القادمة على مستوى األمم المتحدة7المذكرة :) 

 التمارين المقترحة

 الدعوة.تحديد هيئات المعاهدات واألنشطة ذات الصلة من أجل نقاش جماعي: 
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 10.5محتوى الجلسة 

لتعليمية  األهداف ا

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 وصف دور ووالية هيئات معاهدة األمم المتحدة؛ 

 تحديد األنشطة ذات الصلة لإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان لهيئات معاهدة األمم المتحدة؛ و 

  اإلنسان على المستوى المحلي.استخدام التوصيات الدولية لحقوق 

 النقطة الرئيسية

 توفر هذه الجلسة معلومات للمختصين القانونيين السوريين للتواصل مع هيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة.

 يمكنك المشاركة مع هيئات المعاهدة:

  وتقديم  سورياض ضور الدورة التي يتم خاللها استعراقبل إجراء استعراض قطري؛ وحبالمراجعات القطرية إلرسال تقارير الظل فيما يتعلق
 معلومات خالل الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تنظمها كل هيئة من هيئات المعاهدات.

  هدف دعم ب تقديم معلوماتفي حالة حدوث انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق اإلنسان؛  إجراء تحقيقطلب في أي وقت من هيئات المعاهدات
نة اللجي اإلعاقة وحقوق األشخاص ذوب واللجنة المعنيةاإلنذار المبكر أو اإلجراءات العاجلة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري  إجراءات

 في ممارستك القانونية / القضائية. االعتماد على توصيات هيئات المعاهدات؛ المعنية بحاالت االختفاء القصري

 االشتراك مع هيئات المعاهدات

ية دة، من الناح: تتألف هيئات المعاهدات من خبراء مستقلين مسؤولين عن تفسير معاهدة محددة ومراقبتها. ويستعرضون تنفيذ كل دولة لكل معاهتذكير

 يرات في تقاريرأخسنوات، عند تقديم تقرير وطني. من الناحية العملية، يتم استعراض الدول بشكل أقل في كثير من األحيان، بسبب الت 5-4النظرية، كل 

امة تفسر عأو مالحظات  الدولة. يمكن أن تستمع هيئة المعاهدة أيًضا إلى حاالت انتهاك فردية عندما تقبل الدولة واليتها. وأخيراً، تضع الهيئات تعليقات
عدًدا  وتسمع الدول،ن مكل لجنة بمراجعة عدد  تستمر كل جلسة لمدة ثالثة أسابيع. خالل هذه الجلسة، تقوم -أحكام المعاهدة. تنعقد ثالثة جلسات في السنة 

 من الحاالت وتعمل على تطوير تعليق عام.

 يمكنك المشاركة مع هيئات المعاهدة:

  باستعراضات الدولفيما يتعلق: 

 إرسال تقارير ظل قبل إجراء مراجعة قطرية؛ و •

هيئة من  وتقديم معلومات خالل الجلسات الرسمية والغير رسمية التي تنظمها كل سورياحضور الدورة التي يتم خاللها استعراض  •
 هيئات المعاهدات.

 في أي وقت: 

 ؛156أن تطلب من هيئة المعاهدة إجراء تحقيق في حالة حدوث انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق اإلنسان •

 ة المعنيةواللجنلجنة القضاء على التمييز العنصري ل تقديم معلومات بهدف دعم إجراءات اإلنذار المبكر أو اإلجراءات العاجلة •
 اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القصري؛حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وب

 االعتماد على توصيات هيئات المعاهدات في ممارستك القانونية / القضائية. •

نظمات غير المعاهدات والفرص المتاحة أمام الم وقد أنشأت كل لجنة مهامها الخاصة. يلخص الجدول أدناه دور كل هيئة من هيئات •
 الحكومية للتعامل معها.

                                                      

 

156 This procedure is not available for the HRC, CERD and CMW. 
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 فرص المنظمات الغير حكومية للمشاركة مع هيئات المعاهدات

 

 36ص  (،2015دليل بسيط لهيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة ) ،ISHR :المصدر

 األمم المتحدةفي (: تخطيط فرص الدعوة القادمة 7)المذكرة يرجى مراجعة 

 المراجعة القطرية لهيئات المعادات

 تلتزم الدول بإبالغ هيئات المعاهدات كل ثالث إلى أربع سنوات بشأن تنفيذ المعاهدات التي صادقت عليها.

، لضعف المذكورةأعراض نقطة اومن الناحية العملية، يعد التأخير في اإلبالغ أحد نقاط الضعف الرئيسية في نظام هيئات المعاهدات. كإجراء للتخفيف 
 يمكن لهيئات المعاهدة أن تقرر مراجعة الدول في حال غياب التقرير لفترة طويلة من الزمن.

 المشاركة في االستعراض القطري من قبل هيئات المعاهدات، لماذا وكيف؟

 البلد. وق اإلنسان فيالمعاهدة والدولة بشأن كيفية تحسين حالة حقوكثيرا ما يصور االستعراض القطري الذي تقوم به هيئة معاهدة على أنه حوار بين هيئة 

نظر إليها التي ي عاهدة،المورغم أن المالحظات الختامية ال تملك سلطة قضائية وليست ملزمة قانوناً في حد ذاتها، فإنها تستفيد من السلطة الملحقة بأجهزة 
 عادة على أنها سلطة شبه قضائية.

 لقطريالتحضير لالستعراض ا

قد شرعت ولالستعراض.  بعد تقديم تقرير الدولة، تعد هيئة المعاهدة قائمة مسائل إلى الدولة قيد االستعراض استناداً إلى تقريرها األول من أجل التحضير

 (.List of Issues Prior to Reportingبعض اللجان في إجراء مبسط لبدء العملية بقائمة من القضايا قبل تقديم التقارير )

تها هيئة يمكنك أيًضا إرسال معلومات إلجراءات المراجعة من خالل تقديم تقرير ظل يراقب تنفيذ حقوق اإلنسان في البلد منذ آخر مراجعة قطرية أجر
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ت والمواد بعد تقديم يجب عليك تقديم المعلوما عام،لحقوق اإلنسان إلى أخرى. بشكل  تعاهديهالمعاهدة ذات الصلة. تختلف طرق تقديم المعلومات من هيئة 

 (.تقديم المعلومات إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ية(: كيف6) المذكرةراجع تقرير الدولة الطرف إلى هيئة المعاهدة وقبل النظر فيها )

دة واحفي مرحلة ة أو ومات في كال مرحلتي العمليعملية المراجعة. يمكنك اختيار إرسال المعلفي إلى الدولة و المرسلة قائمة المسائل المشاركة فييمكنك 
 فقط.

 

 مشاركة المنظمات الغير حكومية في عملية االستعراض القطري من قبل لجنة حقوق اإلنسان

 

 (2015) لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: المشاركة في عملية إعداد التقارير ،CCPR المصدر: مركز

 

 أثناء االستعراض القطري

جلس حقوق معلى اعتماد لحضور دورات هيئات المعاهدات /  الحصول ية: كيف5 المذكرةيجب أن يكون لديك اعتماد لحضور جلسة هيئة المعاهدة )راجع 

 ال يمكنك المشاركة في مراجعة البلد نفسها. ذلك،(. ومع االستعراض الدوري الشاملاإلنسان / 

 لمراجعة القطرية:ا ما قبلغير رسمية الجز أثناء االجتماعات الرسمية ويمكنك أن تطلع أعضاء هيئة المعاهدة على مو

  ظمات إلى لفت بيانات المن تهدفمن خالل أمانة هيئة المعاهدة.  رغبتها باإلدالء ببيان جلسات الرسمية، ستدعى المنظمات التي سجلتالخالل
ت د ذلك معلومابلد قيد االستعراض. وقد يطلب أعضاء هيئة المعاهدة بعانتباه أعضاء هيئة المعاهدة إلى الشواغل والمخالفات القائمة في ال

 تكميلية.

  تنسيق كبير  غير رسمية، ال تحتاج المنظمات غير الحكومية إلى التسجيل للحضور أو التدخل. يشبه هذا التنسيق إلى حدال للجلساتبالنسبة
 .للمنظمات ، لكن الفرصة إلجراء تدخل شفوي مفتوحةالجلسات الرسمية

 بعد االستعراض القطري

شبه قضائية  طة قضائية أوناتج الحوار بين هيئة المعاهدة والدولة هو اعتماد "المالحظات الختامية" من قبل هيئة المعاهدة. المالحظات الختامية ال تملك سل
 وليست ملزمة قانونًيا. وهي تشكل توصيات موجهة إلى الدول.

إطار زمني  بعض اللجان عملية الرصد الخاصة بها، وتطلب اآلن من الدولة إرسال تقرير الرصد عن تنفيذ توصياتها في وفي السنوات األخيرة، عززت
 اهدة أن يقوممتفق عليه أثناء االستعراض القطري. ال توجد عقوبة في حالة فشل الدولة في إرسال تقرير الرصد. يجوز ألي عضو من أعضاء هيئة المع

 ء على دعوة من الدولة الطرف، لمتابعة التقرير وتنفيذ المالحظات الختامية.بنا البلد،بزيارة 

 صيات لمناقشةيمكنك استخدام توصيات وقرارات هيئات المعاهدة من أجل تفسير القانون الدولي والوطني في ممارستها. يمكنك أيضا استدعاء هذه التو
 إصالح القانون أو اإلصالح في مجال إقامة العدل.

 الشكاوى الفردية
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 الشكاوى الفردية إلى هيئة معاهدة تمثل الحل األخير المتاحة لألفراد، بعد استنفاد جميع سبل االنتصاف في البلد.

 يجوز لقرار هيئة المعاهدة:

 االعتراف بمسؤولية الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان؛

 طلب التعويض للضحايا؛ 

 طلب ضمان عدم التكرار؛ و 

 ؤقتة لحماية الضحايا.طلب تدابير م 

لك بسبب يلة جًدا، وذتعد قرارات هيئة المعاهدة موثوقة ولكنها غير ملزمة. عملية الشكوى الفردية أمام هيئات المعاهدات هي شبه قضائية. إنها عملية طو
 "(.ه بـ "المشاهداتالتخاذ قرار )يشار إليط االستجابة المتوقعة على التوالي من الدولة ومقدم الشكوى. تستغرق اللجان حوالي أربع سنوات في المتوس

 ر يتجاهلها.ومن الممكن اعتبار قرارات هيئات المعاهدات كفقه دولي". وبينما تعترف بعض الدول بقوتها القانونية الملزمة، ال يزال البعض اآلخ

 قائمة هيئات المعاهدات التي يمكنها تلقي الشكاوى الفردية

 دات التالية في الشكاوى الفردية في ظل ظروف معينة:يمكن أن تنظر هيئات المعاه

 (؛لجنة حقوق اإلنسان )بشأن الحقوق المدنية والسياسية 

 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

 .لجنة القضاء على التمييز العنصري 

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. 

 لجنة مناهضة التعذيب. 

  والطفللجنة حقوق . 

 اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

 تذكير: لم تعترف الجمهورية العربية السورية باختصاص أي لجان لتلقي الشكاوى الفردية والنظر فيها.

 إجراء التحقيق

حالة  اء تحقيقات فيواإلجراءات العاجلة( أو إجرلدى بعض هيئات المعاهدات إجراءات محددة إما لالستجابة للتهديدات الوشيكة )إجراءات اإلنذار المبكر 
 حدوث انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق اإلنسان.

 يمكنك تشغيل أي من اإلجراءات عن طريق تقديم المعلومات إلى هيئة المعاهدة ذات الصلة.

 ل اإلجراءات.ب تعاون الدولة الطرف في جميع مراحإجراءات التحقيق متاحة اال في حال عدم موافقة الدولة المعنية إجراء التحقيق. وهي سرية ويطل

تي ي الحاالت الفاصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري إجراءات اإلنذار المبكر والتدابير العاجلة لمنع حدوث االنتهاكات ومنع استئناف الصراع 
حماية جميع لاالتفاقية الدولية ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقيمثل حدثت فيها من قبل. وقد أدرجت نفس اإلجراءات في المعاهدات األخيرة، 

 .األشخاص من االختفاء القسري

 تفسير معاهدات حقوق اإلنسان الدولية

 غاية المساهمة في تعليق عام

ة لحقوق حكام الدوليمعاهدات / األهيئات المعاهدات مسؤولة عن تفسير معاهدات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. "التعليق العام" يقدم تفسيراً موثوقاً لل
حظات العامة/المال اإلنسان. تلعب هيئات المعاهدات دوراً مركزياً في توفير تفسير متطور لحقوق اإلنسان في ضوء الممارسة على أرض الواقع. التعليقات

 توجه تنفيذ حقوق اإلنسان على المستوى القطري.

 معاهدات الدولية والتعليقات العامة ذات الصلة وتطبيقها معًا.يجب على المحترفين في مجال القانون قراءة ال

في  عب دور رئيسيلواضافة إلى ذلك، يعتبر المحترفون القانونيون في وضع أفضل للتأثير على تطوير أو مراجعة التعليقات العامة. وبإمكان القانونيون 
  والمعاصر لمعاهدات وتوصيات حقوق اإلنسان. تقديم معلومات مباشرة إلى هيئات المعاهدات بشأن التنفيذ المحلي
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 : تقديم التوصيات آلليات األمم المتحدة11الجلسة 

 المدة

 دقيقة 100

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

لتدريبية  المواد ا

 PowerPoint 

 ( كيفية العثور على توصيات وقرارات آليات حقوق اإلنسان؟2المذكرة :) 

 ( كيفية تقديم المعلومات إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؟6المذكرة :) 

 ( تخطيط فرص الدعوة القادمة على في األمم المتحدة7المذكرة :) 

 تمارين مقترحة

 ليات المناسبة للدعوة على مستوى األمم المتحدة: تحديد أفضل اآلدراسة حالة

نسب لدورة هي األاسوف يتلقى المشاركون قائمة بقضايا حقوق اإلنسان التي يتم تغطيتها خالل التدريب واختيار أي من اآلليات وطرق الدعوة المحددة في 
 نشاء نقاش.للدعوة. وسيقوم المشاركون بعد ذلك بمشاركة وتوضيح اختياراتهم مع المجموعة إل

 : إعداد استراتيجية المشاركةالدعوة

جب أن تتضمن ستقوم مجموعات مكونة من خمسة مشاركين يعملون في قضايا مماثلة بوضع استراتيجية مشاركة مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. ي
كين ع جميع المشارمموسة لكل آلية. ثم ستناقش هذه االستراتيجيات باإلضافة إلى أنشطة الدعوة المل -االستراتيجية اآلليات التي سيتم استهدافها وكيف 

 والمدربين.
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 11محتوى الجلسة 

لتعليمية  األهداف ا

 بعد نهاية هذه الجلسة، سيتمكن المشاركون من:

 إعداد الطلبات المقدمة إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؛ 

  على أساس نوع االنتهاكات؛ وتحديد اآلليات واإلجراءات ذات الصلة 

 .التأثير على توصيات حقوق اإلنسان الدولية 

 النقطة الرئيسية

 تهدف هذه الجلسة إلى دعم صياغة التوصيات التي سيتم تقديمها آلليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.

 يجب أن تلبي التوصيات ثالثة شروط:

 دولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان؛أن تستند إلى أكثر الصكوك والتوصيات ال• 

قانونية ة السياقات الترجمة مبادئ حقوق اإلنسان المتعلقة بعدم التمييز والمشاركة والوصول إلى المعلومات أو المساءلة إلى توصية ملموسة، مع مراعا• 
 والمؤسسية والمتعلقة بالميزانية في البلد؛ و

 التوصية المحددة المقدمة.بوضوح في مسؤوليات تحديد أصحاب الحقوق وال• 

 تقديم التوصيات آلليات األمم المتحدة

 اختيار اآللية المناسبة

 : سيحدد الضحايا وأنواع االنتهاكات آليات حقوق اإلنسان المناسبة:تذكير

 :ان كنت تبحث عن آلية استجابة سريعة تقدم الدعم الدولي في حالة انتهاك حقوق اإلنسان في بلدك 

o  انت قد الخاصة: تتاح عملية االتصال مع اإلجراءات الخاصة في جميع الظروف لجميع الدول، بغض النظر عما إذا كاإلجراءات
 ل بالغ.صدقت على معاهدة دولية أو إقليمية لحقوق اإلنسان، أو أن الضحية المزعومة استنفدت سبل االنتصاف المحلية إلرسا

o ل بها في بعضت التحقيق وإجراءات اإلنذار المبكر أو اإلجراءات العاجلة المعموهيئات المعاهدات: يمكنك أيضاً استخدام إجراءا 
 هيئات المعاهدات.

 تريد تقديم شكوى فردية على المستوى الدولي: ان كنت 

o في حالة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، يمكنك أيًضا استخدام آلية الشكاوى الخاصة بلجنة حقوق لجنة حقوق اإلنسان :

  157سان )يرجى مالحظة أن هذه اآللية لم تثبت فعاليتها حتى اآلن(.اإلن

  اإلنسان: ترغب في توجيه المعلومات إلى آليات حقوق اإلنسان من أجل دعم التوصيات المستندة إلى األدلة حول انتهاكات حقوقان كنت 

o .إجراء خاص: يمكنك إبالغ البلد بزيارة إجراء خاص 

o المعلومات في التحضير للمراجعة القطرية من قبل هيئة المعاهدة. هيئات المعاهدات يمكنك تقديم 

o .االستعراض الدوري الشامل: يمكنك تقديم المعلومات استعداًدا لالستعراض الدوري الشامل للبلد 

o (.ازٍ جلسات لجنة حقوق اإلنسان )أي بيان شفهي أو كتابي، حدث مو أثناء: يمكنك تنظيم أنشطة الدعوة لجنة حقوق اإلنسان 

                                                      

 

يرجى مالحظة أنه بما أن الجمهورية العربية السورية لم تعترف باختصاص اللجان في تلقي الشكاوى الفردية ، فال يمكنك استخدام آلية الشكاوى الخاصة  157

 بأجهزة المعاهدة.
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 سان في سوريا.تليها توصيات محددة حول كيفية صياغة التوصيات المتعلقة بحماية حقوق اإلن التقارير،تقدم األقسام التالية توصيات عامة إلعداد 

اإلنسان التابعة لألمم قوق ح(: كيفية تقديم المعلومات إلى آليات 6) المذكرةستتوقف المتطلبات المتعلقة بشكل التقديم على آلية حقوق اإلنسان المعنية. 

 وفر روابط إلى المعلومات ذات الصلة حول كل لجنة.ت المتحدة

 اصيلتفإلضافة إلى واألنشطة في البلد، با (،يجب أن يتضمن تقديم أي من بياناتك عرًضا للمنظمات غير الحكومية المعنية )بما في ذلك تفاصيل االتصال
 جمع المعلومات.عملية منهجية عن 

SMART القائمة على حقوق اإلنسان والتوصيات 

  158( لكي تكون قابلة للتنفيذ والمراقبة.SMARTيجب أن تكون توصياتك محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنياً )

 باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تتبع توصياتك نهًجا قائًما على حقوق اإلنسان، وبالتالي تفي بالشروط التالية.

ي أن يترجموا عني أنه ينبغي. أوالً، ينبغي عليهم البناء على المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتوصيات آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. وهذا 1

نية ياقات القانوراعاة السإلى توصيات محددة كل من مبادئ حقوق اإلنسان الخاصة بعدم التمييز والمشاركة والوصول إلى المعلومات أو المساءلة، مع م
 والمؤسسية والمتعلقة بالميزانية في البلد.

 فضالً عن أصحاب الواجبات وأصحاب الحقوق ذوي الصلة. "،و "ماذا" و "كيف للمشكلة،ثانياً، ينبغي أن تعالج األسباب الجذرية  -2

 . ثالثًا، يجب أن تستند توصياتك إلى الممارسات الجيدة.3

 

 (: كيفية العثور على توصيات وقرارات آليات حقوق اإلنسان2رة )المذكيرجى مراجعة 

 كتابة تقرير ظل )االستعراض الدوري الشامل/هيئات المعاهدات

 ئمة األسئلة )هيئات المعاهدات(قا

ائمة باألسئلة يين اقتراح قيين القانونعندما يهدف التقديم إلى التأثير على قائمة المسائل الذي طورته هيئات المعاهدات تحضيراً لمراجعة قطرية، يمكن للمهن
 إلى هيئة المعاهدة.

ن راض القطري أبعد اعتماد قائمة المسائل من هيئة المعاهدة، يجب على المنظمات الغير حكومية الراغبة في اضافة المزيد من المعلومات عن االستع
 االستعراض.سئلة بعد تقديم قائمة المسائل إلى البلد قيد األمعلومات أو التقدم 

 

 تقارير الظل أثناء استعراض قطري )االستعراض الدوري الشامل/هيئات المعاهدات(

بل آلية حقوق للبلد من ق استعراضمنذ آخر ورصد اي تغيرات  ماتهدف تقارير المنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقييم لحالة حقوق اإلنسان في بلد 
 ة المقدمة.ئمة على األدلقييماً للتقدم والفشل والعقبات المتعلقة بإعمال حقوق اإلنسان من خالل المعلومات القاالتقرير ت يجب أن يوفراإلنسان المعنية. 

 :على األسس التاليةيتم تقييم وضع حقوق اإلنسان في البالد 

 و الصلة؛ذات  المعايير الدولية واإلقليمية والوطنية• 

 من قبل آليات حقوق اإلنسان الدولية والوطنية واإلقليمية(. الماضية،)أي خالل السنوات الخمس  التوصيات التي قدمت مؤخراً • 

 يجب أن يتضمن التقييم معلومات حول:

 ؛في البلد والقانونيواالجتماعي  والوضع االقتصادي مستوى التمتع بالحقوق• 

 و تنفيذها؛ق اإلنسان، بما في ذلك التشريعات المحلية وكيفية لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقو التدابير التي اتخذتها الدولة• 

 التي تثبت فشل الدولة في الوفاء بحقوق اإلنسان وحمايتها واحترامها. االنتهاكات والقضايا• 

ومع . إلمكانا، قدر المعلوماتمصادر . يجب أن تحدد موضحة القضائية إجراءاتهامرحلة تكون وأن  ةمحدث امشار إليه يةقانونسوابق كون أي تيجب أن 
 يجب التأكد من مصداقية المعلومات.ذلك، 

                                                      

 

158 UPR Info, A guide for recommending states at the UPR (UPR Info 2015), 27. 
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ًحا بحلول ير الدولة متا، قد ال يكون تقراالستعراض الدوري الشامل: في حالة تذكيريجب أال تكون المعلومات مكررة للمعلومات الواردة في تقرير الدولة )
 .غير حكومية تقريرها(الالوقت الذي تقدم فيه المنظمة 

 متطلبات محددة لهيئات المعاهدات

 قبل إجراء أي تقديمات، يجب التحقق من:

  تحفظات الجهاتقد صادقت على المعاهدة المعنية، وأي تحفظات قد أبدتها الدولة على أحكامها. )بشكل عام، ال تحظر ال سورياما إذا كانت 
 (؛اللجنة الفاعلة في المجتمع المدني من معالجة قضايا محددة ومن عرضها على

o  سوف تجد المعلومات ذات الصلة المتعلقة بسوريا على لوحة المعلومات التفاعلية التابعة لمفوضية حقوق اإلنسان وفي األداة رقم

1.159  

  تصال اأن تكون على  لذلك من المهم ،موعد الجلسة القادمة للجنة المناسبة. تخضع هذه التواريخ للتغييروتاريخ تقرير الدولة المعنية القادم
 ات الفاعلة فيالقضايا الرئيسية قيد النظر. من المهم أن تتعرف الجهومنتظم مع أمانة اللجنة ذات الصلة في الفترة التي تسبق كل دورة 

 ؛ ئيةالقضا هاالختامية وقوائم هامالحظات باإلضافة الى ،لدول األطرافل السابقة تقاريرالالمجتمع المدني على محتويات 

 160على المعلومات ذات الصلة بحقوق اإلنسان في سوريا على الصفحة القطرية للمفوضية السامية لحقوق اإلنسانيمكنك العثور  •

 سوف تجد المعلومات المتعلقة بسوريا: الخصوص،على وجه  •

 :فيما يتعلق بالموعد النهائي لتقرير الوالية التالي بشأن 

 161لجمهورية العربية السورية"صفحة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان: "وضع التقارير ل 

 "162صفحة المفوضية: "المواعيد النهائية لتقديم الوثائق 

 :لتاريخ الجلسة التالية على 

 "163صفحة كل هيئة منشأة بموجب معاهدة: تحت "الجلسات 

 "164صفحة مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: "التاريخ المتوقع للنظر 

 قارير امية والقوائم السابقة من القضايا على صفحة المفوضية: "وضع التلتقارير الدول السابقة والمالحظات الخت
 للجمهورية العربية السورية"

 ة في مدني المساعدالمبادئ التوجيهية لإلبالغ الخاصة بكل هيئة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان )بحيث يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع ال
 رصد مدى تقيد الدول األطراف بها(.

 طلبات محددة لالستعراض الدوري الشاملمت

لمتحدة منذ ابعة لألمم اأثناء إعدادك لتقديم موجه لالستعراض الدوري الشامل، يجب أن تنظر إلى التقارير والتوصيات التي قدمتها آليات حقوق اإلنسان الت
يمية إلنسان اإلقلجوع إلى التوصيات التي قدمتها آليات حقوق ااالستعراض الدوري الشامل األخير لمراقبة تنفيذ توصياتها األخيرة. يمكنك أيًضا الر

 والمعلومات األخرى ذات الصلة.

 :2016في عام  األخيرة لسوريايمكنك العثور على التوصيات التي قدمتها آليات األمم المتحدة منذ جولة االستعراض الدوري الشامل 

 :لجميع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة 

o 165"دليل حقوق اإلنسان العالمي" للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية 

                                                      

 

159 http://indicators.ohchr.org/. 
160 www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/SYIndex.aspx. 
161 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
162 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx 
163 www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx. 
164 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En. 
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 بالنسبة لتوصيات االستعراض الدوري الشامل: •

o  166االستعراض الدوري الشاملصفحة الجمهورية العربية السورية على صفحة 

o قاعدة بيانات التوصيات" الخاصة بالمعلومات عن االستعراض الدوري" ( الشاملUPRللجمهورية العربية السورية )167 

 بالنسبة لتوصيات هيئات المعاهدات: •

o "168صفحة المفوضية: "وضع التقارير للجمهورية العربية السورية 

o  169هيئات المعاهداتبحث 

 بالنسبة للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية: •

o 170في تقارير اللجنة 

 بقرارات لجنة حقوق اإلنسان:فيما يتعلق  •

o  على بوابةUniversal Rights Group حدد "قرارات ،HRC”،  ثم حدد "أنواع الفالتر: البلد" و "الموضوع: الجمهورية

 171العربية السورية"

 لشامل )الدورةابشكل ومحتوى التقديم في المبادئ التوجيهية التقنية لمفوضية حقوق اإلنسان: "االستعراض الدوري  المتعلقةتتوفر جميع المتطلبات 
 الثالثة(: معلومات ومبادئ توجيهية لتقديمات خطية صريحة من أصحاب المصلحة".

 المتطلبات الرئيسية:

 صفحات( لتقديم مشترك. 10)حوالي  كلمة 5630وصفحات( لتقديم فردي  5كلمة )حوالي  2815: عدد الكلمات 

  ة مفوضية الساميفي أعقاب مصفوفة البلدان التي وضعتها ال للدولة،التركيز على قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية وتنفيذ التوصيات المقبولة
 لحقوق اإلنسان

  :172.تحقق من المواعيد النهائية بالضبط يجب .االستعراضأشهر قبل  8إلى  7الموعد النهائي  

  173على اإلنترنت. التابع لالستعراض الدوري الشامل يجب تقديم التقرير من خالل نظام تسجيل التقديمات •

 هيئات المعاهدات(للدعوة/المرافعة )االستعراض الدوري الشامل/ ورقة حقائقإعداد 

ة ولية ذات الصللحقوق اإلنسان في البلد والتوصيات الدورقة الحقائق للمرافعة هي عبارة عن بيان يلخص بطريقة واضحة وموجزة االلتزامات الدولية 
 الصادرة عن هيئات المعاهدات بشأن قضية محددة.

 وتعرض:

 أو أربعة التزامات أو توصيات دولية؛ ثالثة -1

                                                                                                                                                                                  

 

165 http://uhri.ohchr.org/EN/search/results?cc=SY. 
166 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SYindex.aspx. 
167  www.upr-
info.org/database/index.php?limit=0&f_SUR=170&f_SMR=All&order=&orderDir=ASC&orderP=true&f_Issue=All&searc
hReco=&resultMax=300&response=&action_type=&session=&SuRRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=Re
coOnly. 
168 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
169 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx. 
170 //www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx. 
171 www.universal-rights.org/human-rights/human-rights-resolutions-portal/. 
172 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NewDeadlines.aspx. 
173 https://uprdoc.ohchr.org. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NewDeadlines.aspx
https://uprdoc.ohchr.org/
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 التقدم والفجوات والمآزق في تنفيذ كل من هذه االلتزامات / التوصيات؛ -2

ن تتبع أأو أسئلة يطرحها على البلد من قبل هيئة المعاهدة في االستعراض الدوري الشامل. يجب أربع أو خمس توصيات رئيسية يتم طرحها  - 3

 توصيات الهيئة التعليمات الواردة في القسم أعاله.

 يرجى مراجعة:، ورقة حقائقللحصول على نموذج من 

 174 (2013) Factsheet no 3 UPR Advocacy Paper Template, UPR Info & Child Rights Connect 

 175غير حكومية".الالمنظمات  وثائقفي قسم "أوراق الحقائق على اإلنترنت عدداً من األمثلة على  Info-UPRموقع  يوفر

 إعداد البيانات الشفوية )االستعراض الدوري الشامل/هيئات المعاهدات(

 لى ورقةالستعراض الدوري الشامل أن يعتمد عاما قبل  التحضيرية UPR-Infoجلسات يمكن للبيان الشفهي المقدم إلى هيئات المعاهدات أو في 

 لدعوة المذكورة أعاله.ل الحقائق

 .لجلساتها التحضيريةإلعداد البيان الشفهي  UPR-Infoفيما يلي التعليمات المقدمة من قبل 

 هيكل البيان:

ملية في عالسابقة  ة المنظمة أو المجموعةذكر مشارك يجبالتي تمثلها.  المنظمة أو المجموعةلمنظمة )نظرة عامة موجزة عن لعرض  (1

 خطوط كحد أقصى. 4-3الدوري الشامل(:  االستعراض

 حد أقصى.بأم ال: خطان  من تمت دعوته( قد جرت متى، أين، كم،اشرح باختصار ما إذا كانت المشاورات الوطنية من أجل صياغة التقرير ) (2

 التي ستقوم بجمعها وبأي ترتيب.اعرض بإيجاز خطة بيانك. اذكر عدد القضايا  (3

لشعوب ال واألقليات واالنساء واألطفب تضمن القضايا المتعلقة. يمكن أن توالقضايا بجميع تفاصيلها. القضايا المسائلتناول القضايا: من المهم  (4
لمشكالت. اا محدوًدا من الكثير. حدد عددً  الفرعية مثل العنف والتمييز واالتجار والتعليم وغير ذلك االنتهاكاتاألصلية وما إلى ذلك العديد من 

 كما هو موضح أدناه. 3إلى  1كرر الخطوات من  مشكلة،لكل 

 هل تم تنفيذ هذه المسألة )ال تتردد في ذكر اسم الدول التي قدمت هذه التوصيات(.لتناول الماألول  االستعراض: قدم تحديثًا لتوصيات 1الخطوة 

ناك أية إذا لم تكن ه فهل كان ذلك بسبب نقص الموارد المالية أو اإلرادة السياسية؟ هل كانت التوصيات عامة أيًضا؟ ،كذلكالتوصيات؟ إذا لم يكن األمر 

 .2في البيان وانتقل إلى الخطوة  ذلك فأذكر المسألة،بشأن هذه  ستعراض السابقخالل اال اتتوصي

 لقوانين التي تماوأبرز اإلنجازات والفجوات المتبقية. أعط أمثلة على  استعراض،ر : صف كيف تطورت الحالة في تلك القضية في البلد منذ آخ2الخطوة 

 والتدابير التي اتخذتها الحكومة. ال تتردد في إعطاء بعض األرقام واألمثلة الملموسة. إلغاؤها،إقرارها أو 

ر محدد وأن وأن تحتوي على هدف محدد وتدبي المحددة،توصيات و / أو أسئلة. وينبغي أن تقتصر التوصيات على المسألة  3أو  2: اقتراح 3الخطوة 

 تأخذ في االعتبار توصيات االستعراض الدوري الشامل السابقة إن وجدت.

 .متحدةاألمم الفي (: تخطيط فرص الدعوة القادمة 7) المذكرة يرجى مراجعة

  

                                                      

 

174www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_fs3_supplemtaryadvocacytemplate_e.pdf.  
175 https://www.upr-info.org/en/how-to/documentation-for-ngos/advocacy. 
 

http://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_fs3_supplemtaryadvocacytemplate_e.pdf
https://www.upr-info.org/en/how-to/documentation-for-ngos/advocacy
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 الجزء الثالث: تقييم التدريب

 المدة

 دقيقة 45

 المعدات

 لوح أو سبورة 

 قلم مناسب 

 جهاز وشاشة عرض 

 حاسب الي 

لتدريبية  المواد ا

 PowerPoint 

 ( تقييم التدريب النهائي8المذكرة :) 

 الخاص بك تقييم التدريب

عادة بة تدريبك وإبتقييم التدريب طوال عملية التدريب، أي بعد نهاية كل جلسة. سيوفر التقييم المعلومات األساسية التي ستمكنك من مراق IBAHRIتوصي 

اضية قد تم ة للجلسة المرسالة الرئيسيأيًضا تقييم ما إذا كانت ال كتقييم األهداف التعليمية والمنهجية والمحتوى استناًدا إلى تعليقات المشاركين. ويمكن
 .التدريبية استيعابها. يجب ضمان وقت لهذا التقييم في جميع الجلسات

 (.8) المذكرةفي  . يمكن االطالع على نموذج تقييم التدريب النهائينفسه بعد نهاية التدريب، يجب أيًضا إجراء تقييم نهائي لكشف مدى فعالية التدريب

ا إذا كان ثناء التدريب، ومالمعرفة المكتسبة أ مستوىلتقييم  ،والطويلعلى المدى المتوسط  ات،يم بعد انتهاء التدريب بسلسلة من المتابعيجب أن يستمر التقي
 .ومنظماتهم المشاركين التدريب مفيًدا لعمل
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 المذكرات
 

 (: قائمة المعاهدات التي تم التصديق عليها من قبل سوريا وتحفظاتها1المذكرة )

 

 تصريحات/تحفظات شكاوى فردية التصديق المعاهدة

االتفاقية الدولية للقضاء على 
 جميع أشكال التمييز العنصري

(ICERD) 
1969 

ال توجد أي شكاوى 
 176فردية

خول ائيل أو الدالجمهورية العربية السورية إلى هذه االتفاقية ال يعني بأي حال من األحوال االعتراف بإسر"إن انضمام 
 في عالقة معها فيما يتعلق بأي مسألة تنظمها االتفاقية المذكورة".

 

يكون أي نزاع ينشأ والتي بموجبها  االتفاقية،من  22"ال تعتبر الجمهورية العربية السورية نفسها ملزمة بأحكام المادة 

بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق االتفاقية، بناء على طلب أي من األطراف. إلى 
ليتم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية التخاذ قرار بشأنها. وتقول الجمهورية العربية السورية إنه في كل حالة  النزاع،

 177جميع األطراف على هذا النزاع ضرورية إلحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية ". تكون موافقة حدة،على 

 

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية

(ICCPR) 

1969 
ال توجد أي شكاوى 

  178فردية

ي الدخول ف أو "إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى العهدين ال يعني بأي حال من األحوال االعتراف بإسرائيل
 عالقة معها فيما يتعلق بأي أمر ينظمه العهدين المذكورين".

من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  26من المادة  1"ترى الجمهورية العربية السورية أن الفقرة 

مقاصد وأهداف العهدين، فهي من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتنافى مع  48من المادة  1والثقافية والفقرة 

 179ال تسمح لجميع الدول، دون تمييز أو تفريق، بفرصة أن تصبح أطرافاً في العهدين المذكورين ".

                                                      

 

176 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
177 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en#EndDec. 
178 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en#EndDec
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
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ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

 (ICESCR) 

1969 
ال توجد أي شكاوى 

  180فردية

ي و الدخول فلسورية إلى العهدين ال يعني بأي حال من األحوال االعتراف بإسرائيل أ"إن انضمام الجمهورية العربية ا
 عالقة معها فيما يتعلق بأي أمر ينظمه العهدين المذكورين".

 

من العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  26من المادة  1"ترى الجمهورية العربية السورية أن الفقرة 

من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتنافى مع مقاصد وأهداف العهدين، فهي  48من المادة  1والثقافية والفقرة 

 181ال تسمح لجميع الدول، دون تمييز أو تفريق، بفرصة أن تصبح أطرافاً في العهدين المذكورين ".

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
  التمييز ضد المرأة

2003 
ال توجد أي شكاوى 

  182فردية

 15من المادة  4فقرة ، المتعلقة بمنح جنسية المرأة ألوالدها ؛ ال 9من المادة  2؛ الفقرة  2"..... بالتحفظات على المادة 

ة في الحقوق )ج( و )د( و )و( و )ز( المتعلقة بالمساوا 1، الفقرة  16، المتعلقة بحرية التنقل واإلقامة ؛ المادة 

لفقرة تمادها ؛ اخه فيما يتعلق بالوصاية، والحق في اختيار اسم األسرة وصيانتها واعوالمسؤوليات أثناء الزواج وعند فس
ية شريعة اإلسالمبشأن األثر القانوني لخطوبة الطفل وزواجه ، بما أن هذا الحكم ال يتماشى مع أحكام ال 16من المادة  2

 " بشأن التحكيم بين الدول في حالة حدوث نزاع. 29من المادة  1؛ والفقرة 

 

دخول ائيل أو ال"إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه االتفاقية ال يعني بأي حال من األحوال االعتراف بإسر
 في أي تعامل مع إسرائيل في سياق أحكام االتفاقية ..."

183 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 ينةالقاسية أو الالإنسانية أو المه
2004 

ال توجد أي شكاوى 

  184فردية

نة مناهضة من االتفاقية، ال تعترف الجمهورية العربية السورية باختصاص لج 28من المادة  1"وفقاً ألحكام الفقرة 

 منه". 20التعذيب المنصوص عليها في المادة 

"إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى هذه االتفاقية ال يعني بأي حال من األحوال االعتراف بإسرائيل أو الدخول 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

179 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec. 
180 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
181 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec. 
182 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
183 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#EndDec. 
184 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en#EndDec
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#EndDec
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
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 في أي تعامل مع إسرائيل في سياق أحكام هذه االتفاقية".
185 

 1993 اتفاقية حقوق الطفل
ال توجد أي شكاوى 

  186فردية

 لسورية ومع"لدى الجمهورية العربية السورية تحفظات على أحكام االتفاقية التي ال تتوافق مع التشريعات العربية ا

 المتعلقة بحق الطفل في حرية الدين ].. .[ " 14وال سيما محتوى المادة  اإلسالمية،مبادئ الشريعة 

187 

البروتوكول االختياري بشأن 
اشتراك األطفال في النزاعات 

 المسلحة

 

2003 
ال توجد أي شكاوى 

  188فردية

يل فاً بإسرائ"ال يعني التصديق على البروتوكولين االختياريين من جانب الجمهورية العربية السورية في أي حال اعترا
بية هورية العرولن يؤدي إلى الدخول في أي تعامل مع إسرائيل في المسائل التي تحكمها أحكام البروتوكولين. تعلن الجم
مح ورية ال يسالسورية أن النظام األساسي المعمول به والتشريع المنطبق على وزارة الدفاع في الجمهورية العربية الس

ال يسمح سنة باالنضمام إلى القوات المسلحة النشطة أو هيئات االحتياط أو التشكيالت و 18ألي شخص يقل عمره عن 

 بذلك التجنيد ألي شخص تحت هذا السن ".
189 

توكول االختياري بشأن بيع البرو
األطفال وبغاء األطفال والمواد 

 اإلباحية عن األطفال
2003 

ال توجد أي شكاوى 

  190فردية

بروتوكول من ال 3( من المادة 2)أ( ) 1والفقرة  3من المادة  5"... تحفظ على األحكام المنصوص عليها في الفقرة 

الن: ال لتبني. اإلعواستغالل األطفال في المواد اإلباحية، التي تتعلق بااالختياري المتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال 
 إسرائيل واليعني التصديق على البروتوكولين االختياريين من قبل الجمهورية العربية السورية في أي حال االعتراف ب

 ". يؤدي إلى الدخول في أي تعامل مع إسرائيل في المسائل التي تحكمها أحكام البروتوكولين
191 

االتفاقية الدولية لحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد 

ال توجد أي شكاوى  2005
 األحوال،بأي حال من  يعني،"... إن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى االتفاقية المذكورة من جانب حكومتها ال 

                                                      

 

185 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en#EndDec. 
186 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
187 http://indicators.ohchr.org/. 
188 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
189 http://indicators.ohchr.org/. 
190 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
191 http://indicators.ohchr.org/. 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en#EndDec
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
http://indicators.ohchr.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
http://indicators.ohchr.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
http://indicators.ohchr.org/
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 ذا القبيل مع األخيرة يخضع ألحكام االتفاقية".وال يؤدي إلى أي تعامل من ه بإسرائيل،االعتراف   192فردية أسرهم
193 

االتفاقية الدولية لحقوق 
 األشخاص ذوي اإلعاقة

2009 
ال توجد أي شكاوى 

  194فردية

ي سرائيل، بأإ"توقيعنا على هذه االتفاقية ال يعني بأي حال من األحوال االعتراف بإسرائيل أو الدخول في عالقات مع 

من الممثل  2006ديسمبر  5شكل، فيما يتعلق باالتفاقية". وقعنا اليوم على أساس التفاهم الوارد في الرسالة المؤرخة 

توي التي تح ة،اللجنئيًسا لمجموعة الدول العربية في ذلك الشهر، إلى رئيس الدائم للعراق إلى األمم المتحدة، بصفته ر

 .’المتعلقة بتفسير مفهوم "األهلية القانونية" 12على تفسير المجموعة العربية بشأن المادة 

195 

البروتوكول االختياري االتفاقية 
الدولية لحقوق األشخاص ذوي 

 اإلعاقة
2009 

ال توجد أي شكاوى 
  196فردية

عاقة )" "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية أنها ال تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإل
ن هذا أمن االتفاقية.  8وفقاً للمادة  االختياري،البروتوكول  من 7و 6اللجنة "( المنصوص عليها في المادتين 

نضمام د التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو االعن طرف،الذي ينص على أنه يجوز لكل دولة  البروتوكول،

 . "7و 6أن تعلن أنها ال تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين  إليه،

197 

                                                      

 

192 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
193 http://indicators.ohchr.org/. 
194 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
195 http://indicators.ohchr.org/. 
196 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN. 
197 http://indicators.ohchr.org/. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
http://indicators.ohchr.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
http://indicators.ohchr.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SYR&Lang=EN
http://indicators.ohchr.org/
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 (: كيفية العثور على توصيات وقرارات آليات حقوق اإلنسان2المذكرة )

 

 مصدر الطبيعة القانونية انتاج عملية آلية حقوق اإلنسان

 قاعدة بيانات جميع اآلليات

توصيات هيئات المعاهدات 
 وقراراتها

 توصيات المقررين الخاصين

توصيات االستعراض 
 الدوري الشامل

 

المؤشر العالمي لحقوق 
 اإلنسان

198  

 هيئات المعاهدات

 تفسير المعاهدة

 

"التعليقات العامة" أو 
 "التوصيات العامة"

 (CEDAW/CERD) 

 التفسير الرسمي للمعاهدة

 

هيئات معاهدات حقوق 
 التعليقات العامة -اإلنسان 

199  

عملية استعراض 
 الدول

 

 مالحظات ختامية

توصيات الخبراء )غير 
 ملزمة قانونًيا(

 

جدول المراجعات القطرية 
 من قبل هيئة المعاهدة

200  

قاعدة بيانات قرارات 
 هيئات المعاهدات 

201  

البحث على موقع صفحة 
 هيئة المعاهدة

202  

 قرارات آليات الشكاوى
"الفقه الدولي" )قرارات 

 شبه قضائية(

  تقارير التحقيق عملية التحقيق
 موقع هيئة المعاهدة

 

 اإلجراءات الخاصة

 توصيات الخبراء  تقارير سنوية

موقع المقررين الخاصين 
)يمكن الوصول إليه من 
خالل بوابة اإلجراءات 

 الخاصة(
203 

تقارير الزيارات 
 القطرية

 توصيات الخبراء 

موقع المقررين الخاصين 
)يمكن الوصول إليه من 
خالل بوابة اإلجراءات 

 الخاصة(
204 

                                                      

 

198 http://uhri.ohchr.org/en. 
199 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/233/20/pdf/G1523320.pdf?OpenElement. 
200 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En. 
201 http://juris.ohchr.org/.  
202 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx. 
203 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 
204 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx. 

http://uhri.ohchr.org/en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/233/20/pdf/G1523320.pdf?OpenElement
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En
http://juris.ohchr.org/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/TBSearch.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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موقع مفوضية األمم 
المتحدة السامية لحقوق 
اإلنسان "حقوق اإلنسان 

 حسب البلد"
205  

 توصيات الخبراء  االتصاالت )فردية(

من تقارير االتصاالت 
 اإلجراءات الخاصة

206  

االستعراض الدوري 
 الشامل

 االستعراض القطري

 

 

 توصيات الدول
 التوصيات السياسية

 

 UPR Infoقاعدة بيانات 
207 

الفريق العامل المعني 
بالتقرير القطري 

لالستعراض الدوري 
 الشامل

تقارير قطرية إلى 
 االستعراض الدوري الشامل

تقديم التقارير من قبل 
 الدولة

 

موقع االستعراض الدوري 
 الشامل

 UPR Info موقع 

208 

توصيات المنظمات الغير 
 حكومية

 مصدر المعلومات
 UPR Info موقع 

209 

UN bodies report 
Information 

source 

موقع االستعراض الدوري 
 الشامل 

 UPR Info موقع 

210 

 الجلسات العادية لجنة حقوق اإلنسان
القرارات 

 القطرية/المواضيعية 

 القرارات السياسية

 

 بوابة

 Universal Rights 
Group  إلى القرارات

التي اعتمدتها لجنة حقوق 
 اإلنسان

211  

212Righthoods 

                                                      

 

205 www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx. 
206 www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx. 
207 www.upr-info.org/database. 
208 www.upr-info.org/en. 
209 www.upr-info.org/en. 
210 www.upr-info.org/en. 
211 www.universal-rights.org/human-rights/human-rights-resolutions-portal. 
212 www.right-docs.org. 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CommunicationsreportsSP.aspx
http://www.upr-info.org/database
http://www.upr-info.org/en
http://www.upr-info.org/en
http://www.upr-info.org/en
http://www.universal-rights.org/human-rights/human-rights-resolutions-portal
http://www.right-docs.org/
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 جانبية/موازية فعاليات(: كيفية تنظيم 3مذكرة )

 الجانبية خالل جلسات هيئات المعاهدة. يرجى مالحظة أنه ال يمكن تنظيم األحداث

 الشخص الذي يمكن االتصال به الموعد النهائي لحجز الغرفة اآللية

 لجنة حقوق اإلنسان

فعالية جانبية أثناء 
جلسات مجلس حقوق 

 اإلنسان

الموعد النهائي لحجز الغرف متاح قبل بضعة أسابيع من الجلسة على 
العنوان التالي: 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/N
goParticipation.aspx 

 

نظام الحجز عبر اإلنترنت: نموذج طلب غرفة 
 األحداث الجانبية للمنظمات الغير حكومية.

213 

يُطلب من منظم الحدث الموازي تزويد األمانة بقائمة كاملة بضيوفها 

الشارة، قبل يومين من االجتماع. بعد ذلك، لن يتم  214في نموذج طلب

قبول أي تغييرات أخرى. يجب أن تكون القائمة مصحوبة برسالة 
 رسمية موقعة تطلب االعتماد.

 

 االستعراض الدوري الشامل

اجتماع إعالمي حول 
عملية االستعراض 

 الدوري الشامل

 

ويغلق قبل نظام حجز الغرف مفتوح قبل بضعة أشهر من كل جلسة 
بضعة أسابيع من بدء الجلسة. يرجى مراجعة القسم "المنظمات الغير 
حكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان" على الموقع الشبكي 
لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان للحصول على آخر 

 موعد نهائي.

215 

 

 نظام التسجيل عبر اإلنترنت:

www.ohchr.org/en/hrbodies/upr
/pages/NgosNhris.aspx 

  

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بوحدة 
االتصال مع المنظمات الغير حكومية التابعة ألمانة 

مجلس حقوق اإلنسان على العنوان التالي: 

hrcngo@ohchr.org 

 

 يرجى االطالع على: الموازية، أو الفعاليات لمزيد من المعلومات حول حجز الغرفة لألحداث

 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/RoomReservation.aspx 

                                                      

 

213 www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx. 
 قم بتنزيل نموذج طلب شارة في 214
 www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/BadgeRequestForm.xls. 
215 www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session30/Pages/RoomReservation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/BadgeRequestForm.xls
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
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ً من 4مذكرة )  (2017ديسمبر  31(: قائمة اإلجراءات الخاصة )السارية اعتبارا

 يمكنك العثور على القائمة الكاملة لإلجراءات الخاصة هنا:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx 

 السورية: ورية العربيةاضيعية يمكن االتصال بهم فيما يتعلق بحالة حقوق اإلنسان في الجمهأمثلة على المقررين الخاصين الذين لديهم واليات مو

 المقررون الخاصون
اسم المقرر الخاص الحالي 

 وتاريخ التعيين
 الوالية

Contact 
Information 

المقرر الخاص المعني بحاالت 
اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات 

 موجزة أو اإلعدام التعسفي

 

Dr. Agnes Callamard 
was appointed on 1 

August 2016. 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Executions/Pages/Ov

erview.aspx 

 

 :للحصول على نموذج شكوى

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Executions/Pages/M

odelQuestionnaire.aspx 

eje@ohchr.or
g 

المقرر الخاص المعني بالحق في 
 الغذاء

Ms. Hilal Elver was 
appointed in May 2014 

and assumed her 
functions on 2 June 

2014. 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Food/Pages/Overvie

w.aspx 

srfood@ohchr
rgo. 

المقرر الخاص المعني بحق كل 
إنسان في التمتع بأعلى مستوى 
 ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 

Mr. Dainius Pūras was 
appointed in June 

2014. 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Health/Pages/Overvi

xewMandate.asp 

 

 

srhealth@ohc
hr.org 

المقرر الخاص المعني بالتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 
 المهينة

 

Prof. Nils Melzer was 
appointed on 1 
November 2016 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Torture/SRTorture/P
ages/SRTortureIndex.aspx 

-sr
torture@ohch

r.org 

المقرر الخاص المعني بالعنف ضد 
 المرأة وأسبابه وعواقبه

 

Ms. Dubravka 
Šimonovic was 

appointed as UN 
Special Rapporteur on 

violence against 
women, its causes and 
consequences in June 

2015 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Women/SRWomen/P

ages/Complaints.aspx 

 

 

vaw@ohchr.o
rg 

المقرر الخاص المعني بحقوق 
 األشخاص ذوي اإلعاقة

 

Ms. Catalina Devandas 
Aguilar (Costa Rica) was 

appointed on 1 
December 2014. 

 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Disability/SRDisabiliti
es/Pages/SRDisabilitiesInde

x.aspx 

sr.disability@
chr.orgoh 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Currentmandateholders.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/Overview.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/Overview.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/Overview.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/ModelQuestionnaire.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/ModelQuestionnaire.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/ModelQuestionnaire.aspx
mailto:eje@ohchr.org
mailto:eje@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Overview.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Overview.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Overview.aspx
mailto:srfood@ohchr.org
mailto:srfood@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/OverviewMandate.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/OverviewMandate.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/OverviewMandate.aspx
mailto:srhealth@ohchr.org
mailto:srhealth@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
mailto:sr-torture@ohchr.org
mailto:sr-torture@ohchr.org
mailto:sr-torture@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx
mailto:vaw@ohchr.org
mailto:vaw@ohchr.org
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabilities/Pages/SRDisabilitiesIndex.aspx
mailto:sr.disability@ohchr.org
mailto:sr.disability@ohchr.org
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المقرر الخاص المعني بتعزيز 
وحماية الحق في حرية الرأي 

 والتعبير

 

Mr. David Kaye was 
appointed in August 

2014. 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/FreedomOpinion/Pag

es/OpinionIndex.aspx 

 

  للحصول على نموذج شكوى:
http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/FreedomOpinion/Pag
es/OpinionQuestionnaire.a

spx 

freedex@ohch
r.org 

المقرر الخاص المعني بحالة 
 المدافعين عن حقوق اإلنسان

 

In June 2014, Mr. 
Michel Forst (France) 
was appointed by the 
President of the HRC. 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/SRHRDefenders/Page

s/Mandate.aspx 

 

 :للحصول على نموذج شكوى
http://www.ohchr.org/Doc
uments/Issues/Defenders/T
emplateforsubmissionofalle

gation_EN.doc 

defenders@o
hchr.org 

المقرر الخاص المعني بالحق في 
حرية التجمع السلمي وتكوين 

 الجمعيات

Ms. Annalisa Ciampi 
(Italy) was appointed 
from  May 2017-30 

November 2017 

http://www.ohchr.org/EN/I
enders/Pagessues/SRHRDef

s/Mandate.aspx 

 

freeassembly
ohchr.org@ 

المقرر الخاص المعني بتعزيز 
وحماية حقوق اإلنسان والحريات 

األساسية في سياق مكافحة 
 اإلرهاب

 

Ms. Fionnuala Ní Aoláin 

(Ireland): appointed at 
on June 2017 

http://www.ohchr.org/EN/I
ssues/Terrorism/Pages/SRT

errorismIndex.aspx 

srct@ohchr.or
g 
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 بالحالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية:مجموعات العمل التي يمكن االتصال بها فيما يتعلق 

 مجموعات العمل

 
 الوالية أعضاء مجموعة العمل

 معلومات االتصال

 

الفريق العامل 
المعني باالحتجاز 

 التعسفي

 

Mr. Seong-Phil HONG 
(Republic of Korea) 

Mr. José GUEVARA (Mexico) 

Mr. Sètondji Roland ADJOVI 
(Benin) 

Ms. Leigh TOOMEY  

(Australia) 

Ms. Elina STEINERTE (Latvia) 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/
Detention/Pages/Complaints.aspx 

 

اعتمد الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي 
حديد ما إذا كان الحرمان من الحرية معايير لت

 تعسفياً 

 راجع 
http://www.ohchr.org/Documents

 Publications/FactSheet26en.pdf/ 

wgad@ohchr.or
g 

 الفريق العامل
المعني بحاالت 

االختفاء القسري أو 
 غير الطوعي

 

Mr. Luciano HAZAN 

(Argentina) 

Mr. Bernard DUHAIME 
(Canada) 

Mr. Henrikas MICKEVIČIUS 

(Lithuania) 

Ms. Houria ES-SLAMI 
(Morocco) 

Mr. Tae-Ung BAIK (Republic of 
Korea) 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/D
isappearances/Pages/Mandate.asp

x 

wgeid@ohchr.
org 

الفريق العامل 
المعني باستخدام 
المرتزقة كوسيلة 

وق النتهاك حق
اإلنسان وإعاقة 
ممارسة حق 

الشعوب في تقرير 
 المصير

 

Ms. Elzbieta KARSKA (Poland) 

Ms. Patricia ARIAS 

(Chile) 

Mr. Anton KATZ (South Africa) 

Mr. Gabor RONA 
(USA/Hungary) 

Mr. Saeed MOKBIL (Yemen) 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/
Mercenaries/WGMercenaries/Page

s/WGMercenariesIndex.aspx 

mercenaries@
ohchr.org 
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(: كيفية الحصول على االعتماد لحضور جلسات هيئات المعاهدة/مجلس حقوق اإلنسان/االستعراض 5ذكرة )الم

 الدوري الشامل

هيئات المعاهدات/االستعراض الدوري  الحصول على اعتماد للوصول إلى مقر األمم المتحدة وحضور جلسات

 الشامل/مجلس حقوق اإلنسان

شارة  . يجب عليك التسجيل للحصول علىUNOG-INDICOقامت األمم المتحدة بإنشاء نظام اعتماد جديد لجميع االجتماعات التي تعقد في جنيف في 

 أمنية للوصول إلى مقر األمم المتحدة.

 

 :يمكنك االستطالع على وصف موجز لعملية التسجيل هنا

http://csonet.org/content/documents/Indico_Quick_Guide_for_NGO_Participants.pdf 

 )واحد لكل فرد(. https://reg.unog.ch/user/registerهنا:  INDICO: ستحتاج إلى إنشاء حساب على 1الخطوة 

 ئٍذ للتسجيل للحدث بشكل منفصل، باستخدام الرابط المقدم على الموقع اإللكتروني للحدث.: ستحتاج عند2الخطوة 

 : سوف تتلقى إذن األمم المتحدة إلكترونيًا بعد بضعة أيام من الجلسة.3الخطوة 

ً  دخولالتصريح  من الممكن استالمبعد ذلك و  كشك األمن: من شخصيا

 :(Palais des Nations) لقصر األمم• 

 Pregny Gate, 8 - 14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland  ؛ 

  من االثنين إلى الجمعة(17:00حتي  8:00ساعات العمل هي ، 

 (:Palais Wilsonلقصر ويلسن )• 

 2 rue des Pâquis, 1201 Geneva, Switzerland 

  من االثنين إلى الجمعة18:00 حتى 9:00ساعات العمل هي ، 

 
خطاب وسفر وطني ساري المفعول أو بطاقة هوية حكومية تحمل صورة شخصية،  اإللكتروني، جوازعليك إحضار تصريح الدخول األمم المتحدة  يتعين

   اعتماد إذا كان مناسبًا

 .األمم المتحدةمباني ل عند كل زيارةيرجى مالحظة أنه يجب على المتقدمين إحضار جوازات سفرهم )أو بطاقة هوية صادرة عن الحكومة( 

 

 الحصول على تصريح مؤقت أو سنوي

أشهر  ( أن تطلب تصاريح دخول سنوية أو مؤقتة )تصل إلى ثالثةECOSOCيمكن للمنظمات الغير حكومية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي )

 ا.وقابلة للتجديد مرة واحدة(. ال يوجد حاليًا حد أقصى لعدد تصاريح الدخول التي يمكن طلبه

 يجب طلب تصريح قبل ثالثة أيام من أول دخول إلى مقر األمم المتحدة.

 جميع المعلومات ذات الصلة لطلب الحصول على تصاريح متاحة على موقع األمم المتحدة والمجتمع المدني< "االعتماد":

https://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/205B83FEAF802AF880256EF4002BD3EA?O
penDocument 

https://protect-eu.mimecast.com/s/fwqoC6RpxF0GjOI9Pkqw?domain=csonet.org
https://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/205B83FEAF802AF880256EF4002BD3EA?OpenDocument
https://www.unog.ch/80256EE60057E07D/(httpPages)/205B83FEAF802AF880256EF4002BD3EA?OpenDocument
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 مات إلى آليات حقوق اإلنسان التابعة ألمم المتحدة(: كيفية إرسال المعلو6المذكرة )

 المعلومات المقدمة إلى هيئات المعاهدات

اح لهم كتوب. كما تتمينشر الجدول الزمني لكل دورة للجنة على الصفحة اإللكترونية لهيئة المعاهدة. تُمنح المنظمات الغير حكومية الفرصة إلرسال تقرير 
 لعامة والخاصة التي تنظم خالل دورة اللجنة.فرصة المشاركة في االجتماعات ا

 وب.لتقرير المكتنظرا لكمية العمل الكبيرة لكل هيئة من معاهدات، من المهم أن ترسل تقريرك في أقرب وقت ممكن. تقدم كل لجنة توجيهات محددة لشكل ا

 مع وصف موجز لوالية المنظمة أو طبيعتها. ت،محتوياصفحة ملخص وجدول لجنة القضاء على التمييز العنصري على سبيل المثال، تتوقع 

 كلمة للمساهمات الفردية. 3 300يبلغ  أقصى تذكر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حد

لمعلوماتية بإعداد مذكرة معلومات لمشاركة المجتمع المدني قبل كل دورة. تذكر المذكرة ا (،CMWمثل لجنة العمال المهاجرين ) اللجان،تقوم بعض 

 المواعيد النهائية وعملية المشاركة. وهي متاحة على صفحة الويب الخاصة بهيئة المعاهدات.

 :لومات التاليةالمع غير حكوميةالالتعليقات الكتابية للمنظمات  تحتوييجب أن  المعاهدات،بالنسبة لجميع هيئات 

 ؛ةاإلشارة إلى االسم الكامل للمنظم• 

 ؛المقدمةدولة الطرف المقرر النظر فيها والتي تتعلق بالمعلومات  االشارة الى•

على  ةكسري م تحديدهاالتي لم يت على موقع اللجنة على اإلنترنت. ستنشر جميع الطلبات وامكانية نشرهيرجى بيان ما إذا كان ينبغي اعتبار التقديم سريا • 
 موقع اللجنة على اإلنترنت؛

 (؛ع المدنيلحة في المجتمتقديمها قدر اإلمكان باإلنكليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية )يرجى مالحظة أن األمانة ال تترجم الوثائق المقدمة من أصحاب المص• 

الموقع  كون متاحة علىومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية والتي ستأن تحال إلى األمانة في المواعيد النهائية المبينة أدناه أو في مذكرة المعل• 
 و الصلة؛ذات  الجلسةالشبكي للجنة في إطار 

 إلى:ر البريد عب)إذا لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك( عن طريق البريد اإللكتروني )انظر الجدول أدناه( أو  Wordتقديم المعلومات المكتوبة بصيغة • 

 

[ المعاهدة المعنيةاسم هيئة  ] 
Human Rights Treaties Division (HRTD) 

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 
Palais Wilson – 52, rue des Pâquis 

CH-1201 Geneva (Switzerland) 
Tel: +41 22 917 97 06 
Fax: +41 22 917 90 08 
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في  لمجتمع المدني، عادة ما تقدم اللجان فاصل زمني في برنامج عملها من أجل اجتماع عام غير رسمي مع منظمات ابالمحاضرات غير الرسميةفيما يتعلق 

 .اللجنةأعضاء  اليوم األول من الدورة. خالل االجتماعات غير الرسمية، يمكن لمنظمات المجتمع المدني تقديم تقاريرها الكتابية واإلجابة عن أسئلة

 داء.لغت اساعال خالعقد غالباً ما ت، وسميةر رعالمية خاصة غيت إجلسال للجنة خالالی ت إماولمعلم ايدني تقدلمالمجتمع ت اماظلمنن کما يمک

ا ن. يمكنك أيضويتم إبالغ جميع أعضاء اللجنة من قبل األمانة عند إجراء المحاضرات، ولكن األمر متروك ألعضاء اللجنة لتحديد ما إذا كانوا سيحضر 

 ساعة واحدة. المحاضرات في العادةتستغرق  المحاضرة.دعوة أعضاء اللجنة شخصيا إلى 

أن أعضاء  األخذ بعين االعتباريجب  ذلك،يمكن أن تحاول الجهات الفاعلة في المجتمع المدني إجراء اتصاالت غير رسمية مع أعضاء اللجنة. ومع  وأخيراً،

.ةول مزدحمالديهم جد اللجنة
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 المنظمات الداعمة معلومات اتصال المفوضية الموعد النهائي لتقديم المعلومات هيئة المعاهدة

لجنة مناهضة 
 التعذيب

يجب أن تتسلم األمانة العامة معلومات مكتوبة من منظمات المجتمع المدني، في شكل 
ائم وقو سائلالمإلكتروني، وذلك قبل ثالثة إلى أربعة أشهر من انعقاد الجلسة التي تعتمد قائمة 

 (.CATالمسائل المتعلقة باإلبالغ المسبق )يرجى بانتظام مراجعة صفحة ويب 

 )استعراضات قطرية(:مالحظات ختامية 

يجب أن تتسلم األمانة العامة معلومات مكتوبة من منظمات المجتمع المدني، في شكل 
 إلكتروني، قبل أربعة أسابيع على األقل من بدء الجلسة التي تستعرض البلد.

 بيانات مقدمة خالل الجلسة:

 الحكومية مع من أجل المشاركة في المحاضرات غير الرسمية التي تعقدها المنظمات غير
عين أعضاء لجنة مناهضة التعذيب، يجب أن تكون منظمات المجتمع المدني معتمدة قبل أسبو

ن ععلى األقل من الجلسة وأن تسجل في االجتماعات اإلعالمية التي تعقد أثناء الجلسة 

 وأمانة اللجنة(، cat@omct.orgطريق االتصال بالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب )

(chr.orgcat@oh.) 

 Wordيجب إرسال التقديمات المكتوبة بتنسيق 

 cat@ohchr.orgإلى: 

 

اتصل بأمانة لجنة مناهضة  العامة،لالستفسارات 
 التعذيب:

 86 98 917 22 41+هاتف: 

 0041229179008الفاكس: 

 cat@ohchr.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 

تساعد المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 

(OMCT في ) تنسيق مشاركة المنظمات غير

 الحكومية في الدورات.

 

OMCT 

PO Box 21 

8, rue du Vieux-Billard 

1211 Geneva 8 

Switzerland 

Tel: + 41 22 809 4939 

Fax: + 41 22 809 4929 

Email: omct@omct.org 

 

اللجنة المعنية 
بحاالت االختفاء 

 القسري

 )مالحظات ختامية(:قائمة المسائل/االستعراضات القطرية 

مذكرة  يجب على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني مراعاة المواعيد النهائية المبينة في
إطار  المعلومات للمنظمات غير الحكومية والتي ستكون متاحة على الموقع الشبكي للجنة في

 لتقاريرقة االجلسة ذات الصلة. إن "التقارير البديلة" للمجتمع المدني، التي تتبع نفس سيا
مة قائ. يمكن تقديم المدخالت قبل اعتماد مرحب بها ،المقدمة من الدولة الطرف المعنية

المدني  و / أو مراجعة تقرير الدولة الطرف. كما يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع المسائل
في علة إرسال معلومات تتعلق بمتابعة إجراء المالحظات الختامية. ويتم تشجيع الجهات الفا

 المجتمع المدني على أن تأخذ تقارير الدولة الطرف في االعتبار عند نقل مدخالتها.

 بيانات مقدمة خالل الجلسة:

سيكون بإمكان ممثلي المجتمع المدني مخاطبة اللجنة خالل االجتماعات الرسمية )مع ترجمة 
في برنامج العمل فورية باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(. وترد هذه االجتماعات 

. كما يجوز لممثلي المجتمع المدني تنظيم جلسات غير رسمية الجلسةوتجري عادة في بداية 
)بدون ترجمة شفوية( مع أعضاء اللجنة. وعادة ما يتم تنظيم هذه االجتماعات في الساعة 

. سيكون هناك غرفة المعنية طرفالدولة  الستعراضفي اليوم السابق  15:00إلى  14:00

. بالنسبة ألصحاب المصلحة في المجتمع المدني الذين لعرض هذه البياناتصصة مخ
يجوز لألمانة تنظيم  جنيف،يرغبون في مخاطبة أعضاء اللجنة ولكن ال يمكنهم السفر إلى 

تقديم المعلومات / التقرير في كل من تنسيقات 

PDF وWord أمانة اللجنة المعنية  إلى

 بحاالت االختفاء القسري

.ced@ohchr.org 

 

 اتصل بأمانة اللجنة المعنية العامة،لالستفسارات 
 بحاالت االختفاء القسري على:

Tel: +41 22 917 91 89 

Fax: +41 22 917 90 08 

Email: ced@ohchr.org 
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 المنظمات الداعمة معلومات اتصال المفوضية الموعد النهائي لتقديم المعلومات هيئة المعاهدة

 .عبر الفيديومؤتمرات 

على العنوان  اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسرييرجى االتصال بأمانة 

ced@ohchr.org،  لتأكيد حضور اجتماع  الجلسة،على األقل قبل شهر واحد من بداية

 مع أعضاء اللجنة. اجتماعاتترتيب لو / أو 

لجنة القضاء على 
جميع أشكال 

 التمييز ضد المرأة

 

كلمة  6 600كلمة )أي  3 300 المنظمات غير الحكومية المكتوبة تقديماتيجب أال تتجاوز 

 .Wordتنسيق لتقديمها من قبل ائتالفات المنظمات غير الحكومية( وينبغي إرسالها في 

 (:جلسة)الفريق العامل لما قبل  المسائلقائمة 

ى ينبغي استالم طلبات المنظمات غير الحكومية في شكل إلكتروني قبل ستة أسابيع عل• 
 .الجلسةاألقل من الفريق العامل لما قبل 

 يمكن أيًضا إرسال النسخ المطبوعة )اختياري(• 

 حوار بناء )في الجلسة العامة(

 سابيع.أجنة بثالثة ، قبل بدء الدورة بأمانة اللWordتنسيق ينبغي استالم جميع الطلبات في 

 :خالل الجلسةالمحضرات 

ء : يجوز للمنظمات غير الحكومية تقديم عرض شفوي ألعضاللجلسةالفريق العامل السابق 
ي فن البيان . وينبغي تقديم نسخة خطية مالجلسةاللجنة في اليوم األول للفريق العامل لما قبل 

 .البيان عرض نسخ( في يوم 10نسخة مطبوعة )

 التقديمات المكتوبة إلكترونيًا بتنسيق يجب إرسال

Word :إلى 

 cedaw@ohchr.org. 

إذا كانت المنظمات غير الحكومية ترغب أيًضا 
في تقديم المعلومات في شكل نسخة مطبوعة، 

فعليها إرسال عشرة )في حالة قائمة المسائل( أو 

)في حالة الحوارات البناءة( نسخ مطبوعة  15

 من تقديمها إلى:

 

لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد أمانة 
 المرأة

OHCHR – Palais Wilson 

52, rue des Pâquis 

CH-1201 Geneva 10 

Switzerland 

 اتصل بأمانة اتفاقية القضاء العامة،لالستفسارات 
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

Tel: +41 22 917 94 43 

Fax: +41 22 917 90 08 

Email: cedaw@ohchr.org 

 يجب على المنظمات غير الحكومية االتصال بـ 

IWRAW Asia-Pacific 

 إذا كانت ترغب في تقديم بيان شفوي.

 ويمكنهم أيًضا طلب الدعم من 

IWRAW-Asia Pacific  

( إلى Wordلتقديم معلوماتهم المكتوبة )بتنسيق 

ى يرجاألمانة. لمزيد من التفاصيل والمواعيد النهائية، 
 االتصال بالمنظمة على:

 

IWRAW-Asia Pacific 

10-2, Jalan BangsarUtama 9 

BangsarUtama 

59000 Kuala Lumpur, Malaysia 

Tel: +60 322 822 255 

Fax: +60 322 832 552 

Email: iwraw-ap@iwraw-ap.org 
or 

iwraw_ap@yahoo.com 

 

 

لجنة القضاء على 
 التمييز العنصري

 المسائلقائمة 

إلى حكومات الدول المعنية ونشرها من قبل لجنة القضاء  المسائلعادة ما يتم إرسال قائمة 

 يجب إرسال التقديمات المكتوبة إلكترونيًا بتنسيق

Word :إلى 

تقدم الحركة الدولية ضد جميع أشكال التمييز 

( الدعم والمعلومات حول IMADRوالعنصرية )
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على التمييز العنصري بين أربعة إلى ستة أسابيع من تاريخ الجلسة ذات الصلة. من 
المستحسن عموماً أن تبدأ الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، إذا رغبت في تقديم معلومات 

مواضيع، في التحضير وتقديمها إلى األمانة في أقرب وقت ممكن. عند خاصة بقائمة ال
تقديمها، يجب اإلشارة بوضوح إلى أن اإلدخال هو لقائمة المواضيع لكي تتم معالجتها في 

 الوقت المناسب.

ة بل الجلساالستعراض القطري: ينبغي إرسال تقارير بديلة إلى األمانة في آخر ثالثة أسابيع ق
 ذات الصلة.

 المحاضرات أثناء الجلسة

على  ينبغي للمنظمات غير الحكومية التي ترغب في المشاركة االتصال بأمانة لجنة القضاء
 لتي تعقدالتمييز العنصري قبل الجلسة المعنية. وتعقد هذه االجتماعات في قاعة المؤتمرات ا

المؤتمرات فيها لجنة القضاء على التمييز العنصري جلساتها الرسمية وتفّسرها خدمة 
لمنظمات باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والروسية والصينية. اعتمادا على عدد ا

 غير الحكومية التي ترغب في المشاركة، سيختلف الوقت المحدد لسماع المتحدثين.

ي وينبغي للمنظمات غير الحكومية الراغبة في المشاركة في اجتماعات غير الرسمية الت
 استراحة الغداء )ساعة واحدة( أن تبلغ أمانة االتفاقية.تجري أثناء 

 cerd@ohchr.org 

 

القضاء  لجنةلالستفسارات العامة، اتصل بأمانة 
  التمييز العنصريعلى جميع أشكال 

Tel: +41 22 917 97 57 

Fax: +41 22 917 90 08 

Email: cerd@ohchr.org 

 عمل لجنة القضاء على التمييز العنصري.

 

 

IMADR 

International Secretariat 

6 Floor, 1-7-1, Irifune, Chuo-ku, 
Tokyo 104-0042, Japan 

Tel: (81 3) 6280 3101 

Fax: (81 3) 6280 3102 

Email: imadr@imadr.org 

 

 مكتب جنيف

150, route de Ferney, CP 2100 

1211 Geneva 2, Switzerland 

Tel: (41 22) 791 6263 

Fax : (41 22) 791 6480 

Email : Geneva@imadr.org 

لجنة الحقوق 
االقتصادية 
واالجتماعية 

 والثقافية

 )مالحظات ختامية(قائمة المسائل/االستعراضات القطرية 

 فية:ينبغي أن تكون التقارير المقدمة إلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا

ص / أو ملخ باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية. من المفيد للغاية تقديم تقرير و• 
هذه  تترجم مترجم باللغة اإلنجليزية. يرجى مالحظة أن األمانة العامة لألمم المتحدة ال

 التقارير.

 3و6غضون  والثقافية فيمحالة إلى أمانة اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية • 
تنطبق مهلة ثمانية إلى عشرة أسابيع على عروض مجموعات  الجلسة.اسابيع قبل بداية 

 .الجلسة ما قبلالعمل 

 المحاضرات أثناء الجلسة

 يجب إرسال التقديمات المكتوبة إلكترونيًا بتنسيق

Word :إلى 

cescr@ohchr.org 

 

لجنة الحقوق لالستفسارات العامة، اتصل بأمانة 

 :االقتصادية واالجتماعية والثقافية

Tel: +41 22 917 95 29 

Fax: +41 22 917 90 08 
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ي فية التي ترغب في المشاركة في االجتماع الذي يعقد ينبغي على المنظمات غير الحكوم
 اليوم األول من كل جلسة إبالغ أن تسجل رغبتها عند أمانة لجنة الحقوق االقتصادية

 واالجتماعية والثقافية.

Email: cescr@ohchr.org 

 

اللجنة المعنية 
 بالعمال المهاجرين

 االستعراضات القطرية

 .ة الجلسةينبغي أن تصل جميع التقديمات الخطية إلى أمانة اللجنة قبل ثالثة أسابيع من بداي

اللغة يجب أن تكون تقديمات منظمات المجتمع المدني / المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ب
 تتجاوز عشرة صفحات. أالاإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية ويجب 

 ين.يجب تقديم جميع المعلومات إلكترونياً إلى أمانة اللجنة المعنية بالعمال المهاجر

 

  المحاضرات أثناء الجلسة:

علومات تتاح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي قدمت معلومات خطية الفرصة لتقديم م
دول وكذلك لل الطرف،شفوية إلى اللجنة في جلسة علنية قبل نظر اللجنة في تقرير الدولة 
 التي ستعتمد اللجنة قوائم المسائل المتعلقة بها.

انات نية لحقوق اإلنسان التي تدلي ببييجب على منظمات المجتمع المدني / المؤسسات الوط

 دقائق. 10أن هذه التدخالت يجب أال تتجاوز  تأخذ بعين االعتبارشفوية أن 

 بناًء على عدد المتحدثين. أكثر أو أقلتوفير وقت لرئيس الجلسة يمكن 

كما ينبغي لمنظمات المجتمع المدني / المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان إحضار خمس 

 لتفسير.دقيقة على األقل من االجتماع ألغراض ا 15بياناتها / نقاطها الشفوية قبل نسخ من 

رسال إ، يُطلب من منظمات المجتمع المدني / المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان البيانقبل 

إلى:  Wordنسخة إلكترونية من بياناتها / نقاط الحوار الخاصة بها بتنسيق 

cmw@ohchr.org. 

 هنا للتقديم PDFو Word يجب إرسال نسخ
cmw@ohchr.org 

 

 لالستفسارات العامة، اتصل بأمانة اللجنة المعنية

 :بالعمال المهاجرين

Tel: +41 (0) 22 917 9335 

Fax: +41 (0) 22 917 9008 

Email: cmw@ohchr.org 

 

يمكن لمنظمات المجتمع المدني االتصال بالمنظمة 
 التالية:

Platform for the Migrant Workers 
Convention 

C/o December 18 

Rue de Varembe, 1 

PO Box 96 

CH-1211 Geneva 20 

Tel: +41 (0)22 919 1048 

Fax: +41 (0) 22 919 10 48 

Email: ipmwc@december18.net 

 

 لجنة حقوق الطفل

 ما قبل الجلسة(الموضوعات )قائمة 

ديم هائية لتققبل الجلسة. وترد المواعيد النيجب تقديم التقارير إلكترونيا قبل ثالثة أشهر ما 
 التقارير على الموقع الشبكي للجنة لكل جلسة.

 ينبغي إرسال خمس نسخ ورقية من كل طلب إلى المفوضية.

 

 االستعراضات القطرية )المالحظات الختامية(:

 

ة. يتم سيمكن إرسال التقديمات اإلضافية بين ما قبل الجلسة والجلسة قبل شهر واحد من الجل
 ورة.دنشر المواعيد النهائية لتقديم معلومات إضافية على الموقع اإللكتروني للجنة لكل 

يجب تقديم جميع التقارير إلكترونياً من خالل 
 موقع

:Child Rights Connect  

www.childrightsconnect.org/u
pload-session-reports 

 

بأمانة لجنة حقوق لالستفسارات العامة، اتصل 
 الطفل

إذا كنت ترغب في تلقي الدعم وبناء القدرات 
 اللجنة،للمشاركة في عملية إعداد التقارير وعمل 

 ـ:فيمكنك االتصال ب

 

Child Rights Connect 

1 rue de Varembé 

1202 Geneva, Switzerland 

Tel: +41(0)22 740 4730 
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 المحاضرات أثناء الجلسة: 

عيد يرجى مالحظة أنه ال يمكن دعوة سوى المنظمات التي تقدم معلومات خطية وفقاً للموا
 ة.ة السابقة للجلسالنهائية واإلجراءات المذكورة أعاله للمشاركة في األفرقة العامل

 يمكن االطالع على جميع المعلومات في:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InfoPartners.as
px. 

Tel: +41 22 917 91 41 

Fax: +41 22 917 90 08 

E-mail: crc@ohchr.org 

 

Email: 
crcreporting@childrightsconnect.

org 

www.childrightsconnect.org 

 

اللجنة المعنية 
بحقوق األشخاص 

 ذوي اإلعاقة

دره قكلمة في حالة تقديم تقارير بديلة، وبحد أقصى  10 700توصي اللجنة بحد أقصى قدره 

 األخرى. النسخ المطبوعة ليست ضرورية.كلمة للتقديمات  53 350

 

ظات قائمة المسائل )األفرقة العاملة السابقة للجلسة( / االستعراضات القطرية )المالح
 الختامية(:

 يجب إرسال التقرير قبل شهر واحد على األقل من استعراض البلد. المذكرة اإلعالمية
 ي للجلسةللمشاركين متوفرة على الموقع قبل تحديد الموعد النهائ

 المحاضرات أثناء الجلسة:

ن مقبل شهر واحد على األقل  المحاضرات المنظمة أثناء الجلسةيجب أن يتم التسجيل في 
ين . يجب على ممثلي منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ومنظمات المجتمع المدني الذتاريخها

 أن يقدموا طلبًا يحدد ما يلي: التوجيهاتيتقدمون بطلب للحصول على 

 وبيان رسالتها / لمنظماتها،اسم المنظمة: تشجع االئتالفات على تقديم وصف موجز • 
 والدور الذي يلعبه األشخاص ذوو اإلعاقة في المنظمة؛ رؤيتها،

 ؛التوجيهاتعنوان حدث • 

 القطرية الخاصة؛ و التوجيهاتوصف موجز للمواضيع التي سيتم تناولها أثناء • 

 ثون(.اسم ووظيفة المتحدث )المتحد• 

 .الجلسةيرجى من المتحدثين تقديم بيانات عن مداخالتهم إلى األمانة قبل 

ت يتم تشجيع المنظمات الراغبة في اإلدالء ببيانات شفوية لتنسيق نفسها باستخدام وق
ة قوم أمانست ممكنًا،االجتماع وتخصيص الفترات الزمنية فيما بينها. إذا لم يكن هذا التنسيق 

 اللجنة بتخصيص فترات زمنية بعد التشاور مع رئيس اللجنة.

 المواضيعية خالل وقت االجتماع غير الرسمي. التوجيهاتستعقد جلسات 

 ،Wordيجب إرسال جميع التقارير بتنسيق 

 إلى:

 jaraya@ohchr.org 

في موضوع  واسم البلديرجى اإلشارة الى التقديم 
"تقديم  المثال،ى سبيل البريد اإللكتروني )عل

 سوريا"(

 

  لالستفسارات العامة، اتصل بأمانة اللجنة:

Tel: +41 22 917 97 03 

Fax: +41 22 917 90 08 

Email: crpd@ohchr.org 

 

 

مجلس حقوق 
 اإلنسان

 قائمة المسائل
 CCPRيقدم مركز الحقوق المدنية والسياسية ) يجب إرسال التقرير إلى:
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جلسة أسبوًعا قبل بدء ال 12إلى  10يجب على المنظمات غير الحكومية تقديم تقريرها من  

 التي يتم خاللها تبني قائمة المسائل المعني.

نة عدها أماتوتحدد أمانة اللجنة موعداً نهائياً محدداً ويشار إليه في مذكرة المعلومات التي 
جلسة  الموقع الشبكي للجنة على صفحة كل اللجنة لكل جلسة. وتنشر المذكرة اإلعالمية على

 وعلى الموقع الشبكي لمركز لجنة حقوق اإلنسان.

 االستعراضات القطرية )مالحظات ختامية(:

عة أسابيع قبل المراج 4يجب تقديم تقارير المنظمات غير الحكومية في موعد ال يتجاوز 

في  الحكومية تقارير المنظمات غيرالقطرية. وتحدد أمانة اللجنة موعداً نهائياً محدداً لتقديم 
 كل جلسة.

 المحاضرات أثناء الجلسة

تصال يجب على المنظمات غير الحكومية الراغبة في المشاركة في اإلحاطة أثناء الجلسة اال

 من أجل التسجيل. CCPRبمركز 

 Kate Fox (kfox@ohchr.org) 

 Sindu Thodiyil 
(sthodiyil@ohchr.org) 

 

  لالستفسارات العامة، اتصل بأمانة اللجنة:

Tel.: +41 22 917 90 00 

Fax: +41 22 917 90 08 

Email: ccpr@ohchr.org 

 

Centre ).الدعم للمنظمات غير الحكومية 

 

مشاورات مفتوحة للمنظمات  CCPRينظم المركز 

لحكومية الوطنية قبل استعراض تقارير الدول غير ا
 إلعداد تقارير للمجتمع المدني.

 

 

Centre for Civil and Political 
Rights (CCPR Centre) 

Rue de Varembé 1 

1202 Genève 

Tel : 022 332 25 55 

Email: info@ccprcentre.org 
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 (HRCالمنظمات غير الحكومية في لجنة حقوق اإلنسان )الجدول اإلرشادي إلعداد تقارير 

 

 26 ص (،2015، لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان: المشاركة في عملية إعداد التقارير )CCPRالمصدر: مركز 

 

 

 لمزيد من المعلومات حول مشاركة المجتمع المدني مع هيئات المعاهدة:

 CRC: ‘The Reporting Cycle of the Committee on the Rights of the Child: A Guide for NGOs and 
NHRIs’, Child Rights Connect (2014) www.childrightsconnect.org/wp-

content/uploads/2015/07/EN_GuidetoCRCReportingCycle_ChildRightsConnect_2014.pdf; 
icipation of partners’, available at The Committee's guidelines for the part‘ see also,

.www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/InfoPartners.aspx 

 CERD: ‘A Guide for Civil Society Actors’, The International Movement against All Forms of 
Discrimination and Racism (2011), 

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/ICERDManual.pdf. 

 CEDAW: ‘Producing Shadow Reports to the CEDAW Committee: A Procedural Guide’, 
International Women’s Rights Action Watch (2008), 

www1.umn.edu/humanrts/iwraw/proceduralguide-08.html#intro. 

 CRPD: International Disability Alliance, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 
www.internationaldisabilityalliance.org/resources/convention-rights-persons-disabilities. 

 HRC, ‘Participation in the Reporting Process – Guidelines for Non-Governmental 
Organisations’, Centre for Civil and Political Rights (2015), http://ccprcentre.org/ccpr-ngo-

guidelines. 
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 الموعد النهائي للتقديم استمارة التقديم تقديم

 تقديم كتابي

 التقديم عبر اإلنترنت

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pag
es/NgoParticipation.aspx 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات المكتوبة متاح على: 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
Pages/NgoParticipation.aspx 

 

)مالحظة: الموعد النهائي هو عادة أسبوعين قبل بداية 
 الجلسة(

 

 فويبيان ش

 نظام التسجيل عبر اإلنترنت متوفر في:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pag
es/NgoParticipation.aspx 

 في يوم البيان الشفهي، إذا كنت تريد أن يتم نشر البيان على

HRC Extranet :اللجنة، فيجب تقديمه 

o من خالل نظام التسجيل عبر اإلنترنت المذكور أعاله ؛ و 

o  إرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى

hrcngo@ohchr.org 

مع اإلشارة في سطر الموضوع في بريدك اإللكتروني إلى بند 
 االجتماع جدول األعمال ونوع المناقشة وتاريخ

 

موعد تسجيل البيانات الشفوية هو اسبوع قبل بداية 
الجلسة: 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/
Pages/NgoParticipation.aspx 

ة وتسهيالً للتفسير، ينبغي تسليم نسخ أمكن،)مالحظة: إذا 
مطبوعة للبين لمكتب المنظمات غير الحكومية التابع 

 لمجلس حقوق اإلنسان(

 

 

بيان شفوي  استمارة
مشترك )المنظمات غير 

الحكومية تنضم إلى 
بيان مقدم من منظمة 
 غير حكومية أخرى(

نموذج البيان الشفهي المشترك متاح على الرابط التالي: 

http://ohchr.org/Documents/HRBo
dies/HRCouncil/OralStatementCoSp

onsorshipForm.doc. 

ينبغي التوقيع على استمارة البيان المشترك وتقديمها 
شخصيا إلى مكتب قائمة المتحدثين. إذا كانت المنظمة 
غير الحكومية موجودة خارج جنيف، فمن الممكن إرسال 
النموذج الموقّع عبر البريد اإللكتروني إلى 

hrcngo@ohchr.org 

 

يجب تقديم استمارة البيان المشترك قبل يوم واحد من 
 البيان الشفوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
mailto:hrcngo@ohchr.org
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 الشامل الدوري االستعراض الى مقدمة معلومات

 الموعد النهائي للتقديم استمارة التقديم 

 تقرير ظل

وفقاً للمهل  -ينبغي إرسال طلبات أصحاب المصلحة 
من خالل "نظام تسجيل التقديم على اإلنترنت  -الزمنية 

للمراجعة الدورية" لتسجيل االشتراكات في وثائق 
االستعراض الدوري الشامل من كيانات األمم المتحدة 

وأصحاب المصلحة، المتاحة على: 

https://uprdoc.ohchr.org . 

جهات المعنية اتباع اإلرشادات الخاصة يجب على ال

 216باستخدام نظام التسجيل عبر اإلنترنت.

. تحقق االستعراض قبلأشهر  8إلى  7يجب تقديم تقارير الظل 

من المواعيد النهائية بالضبط في 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pag
es/NgosNhris.aspx. 

 

 تقارير الوطنية

يجب تقديم التقارير الوطنية مباشرة إلى: 

uprstates@ohchr.org 

 

ارير ترسل األمانة العامة المواعيد النهائية لتقديم الدول للتق

بل أسبوًعا ق 12الوطنية إلى الدول المعنية. وفي العادة تكون 

الجلسة التي سيتم خاللها إجراء االستعراض. لن تترجم 
ددة م في المواعيد النهائية المحالتقارير الوطنية التي لم تقد

 باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة.

                                                      

 

 قم بتنزيل المبادئ التوجيهية على 216
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/How-to-GuideUPR_Online_Registration_System.doc. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/How-to-GuideUPR_Online_Registration_System.doc
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 (: تخطيط فرص الدعوة على مستوى األمم المتحدة7المذكرة )

 

 الموقع نوع المعلومات فعاليات/جلسات

فعاليات حقوق اإلنسان في  جميع االليات
 جنيف

 جدول المفوضية لفعاليات حقوق اإلنسان في جنيف
www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Meetings.aspx 

 جدول االستعراضات القطرية في هيئات المعاهدات استعراضات قطرية هيئات المعاهدات
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/
MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En 

 اتلتقديملالمواعيد النهائية  مجلس حقوق اإلنسان
 المكتوبة والشفوية

 

جنة التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق اإلنسان متاحة قبل حوالي شهر من بدء جلسة لتكون 
بل قاًحا إال حقوق اإلنسان، بينما برنامج العمل مع الجدول الزمني الدقيق للدورة قد ال يكون مت

 أسبوعين فقط من انعقاد الجلسة.

شاركة متاح على صفحة "م الموعد النهائي لتقديم الطلبات المكتوبة للمنظمات غير الحكومية
وم المنظمات غير الحكومية" على شبكة اإلنترنت للجنة حقوق اإلنسان، وكذلك الوقت والي

 الذي يمكن للمنظمات غير الحكومية التسجيل فيه لبيان شفوي.

/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipationwww.ohchr.org/EN
aspx. 

يتم تخصيص فترات زمنية حسب ترتيب التسجيل، وبناًء على قيود الوقت، لن يتمكن سوى 
 ى التسجيلعدد محدود من المنظمات من اإلدالء ببياناتها فعليًا. لذلك يتم تشجيع المنظمات عل

 في الدقائق القليلة بعد فتح نظام التسجيل.

 

 

رات من قبل الدولالقرا  

 

لذي القرارات متاحة على الشبكة الخارجية للجنة حقوق اإلنسان قبل أسبوع من التصويت، ا
 يجري في اليوم األخير من جلسة لجنة حقوق اإلنسان:

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegist
ration.aspx 

االستعراض الدوري 
 الشامل

دورة االستعراض الدوري 
 الشامل

 :جدول االستعراضات القطرية لالستعراض الدوري الشامل

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 

المواعيد النهائية لتقديم 
 المعلومات

‘NGO-NHRI’ : 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Meetings.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/MasterCalendar.aspx?Type=Session&Lang=En
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NgoParticipation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/HRCRegistration.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
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 (: تقييم التدريب8)المذكرة 

 تقييم التدريب

 :االسم

 

 )مناسب ومالئم( كيف تقيم: 5)غير كاف( إلى  1من  .1

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ البرنامج التدريبي

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ السرعة

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ طول التدريب

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ المواد التدريبية

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ المذكرات

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ تقاسم الخبرة

 المالحظات:

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 :)مناسب ومالئم( كيف تقيم 5)غير كاف( إلى  1من  .2

 1 2 3 4 5 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ غرفة التدريب

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الطعام

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الفندق

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الترتيبات اإلدارية واالتصاالت قبل البرنامج

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ الترتيبات اإلدارية واالتصاالت أثناء البرنامج

 المالحظات:

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 إلى أي مدى حقق برنامج التدريب توقعاتك؟ .3

  تجاوز التوقعات = 5   ناسب التوقعات = 3  على االطالق = 1
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 5 4 3 2 1 مناسبة البرنامج التدريبي

 

 توضيح السبب:إذا لم يلبي البرنامج توقعاتك أو تجاوزها، يرجى 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

 ما مدى صلة البرنامج التدريبي بعملك؟ .4

 ذات الصلة للغاية = 5  ذو صلة = 3   غير متصل = 1

 5 4 3 2 1 كان البرنامج ذو صلة بعملي

 

 مدى فائدة الجلساتما  .5

  مفيد جداً  = 5    مفيد إلى حد ما = 3   غير مفيد = 1

 5 4 3 2 1 العروض

 5 4 3 2 1 لمناقشات التفاعلية

 5 4 3 2 1 دراسات الحاالت

 5 4 3 2 1 الجلسات الجانبية

 

 ما هي جوانب البرنامج التي وجدتها أكثر فائدة؟ .6

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 التي وجدتها األقل فائدة؟ما هي جوانب البرنامج  .7

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 ها أدناه:واضيع أخرى في مجال حقوق اإلنسان تعتقد أنه يجب تغطيتها في الدورات التدريبية المستقبلية؟ يرجى ذكرهل هناك أي م .8
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…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 فيرجى إضافة تعليقاتك أدناه: التدريبي،حول كيفية تحسين هذا البرنامج إذا كانت لديك أية اقتراحات أخرى  .9

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 مالحظات إضافية: .10

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 شكراً 
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: بنود نظام روما األساسي ذات صلة(9المذكرة )  

 

   (6) المــادة 

   اإلبادة الجماعية  

إهالكاً  هذه،ية بصفتها النظام األساسي تعني " ال إبادة الجماعية " أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو عرقية أو دينلغرض هذا 
 كلياً أو جزئياً:

 .أ( قتل أفراد الجماعة

 .ب( إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

ً    إهالكها الفعلي كلياً أو   ة يقصد بهاج( إخضاع الجماعة عمداً ألحوال معيشي  .جزئيا

 .د( فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة

 .هـ( نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى

 (7) المــادة

 الجرائم ضد اإلنسانية

ة هجي موجه ضد أيارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منلغرض هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل من األفعال التالية "جريمة ضد اإلنسانية " متى  -1

 مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

 .أ( القتل العمد

 .( اإلبادةب

 .ج( االسترقاق

 .د( إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان

 .القواعد األساسية للقانون الدوليهـ( السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف 

 .و( التعذيب

ذه هجنسي على مثل أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف ال القسري،ز( االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء، أو الحمل 

 .الدرجة من الخطورة

ى النحو نوع الجنس علأو متعلقة ب دينية،باب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو ( اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسح

ريمة ذه الفقرة أو أية جوذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في ه يجيزها،, أو ألسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي ال  3المعرف في الفقرة 

 .تدخل في اختصاص المحكمة

 .( االختفاء القسري لألشخاصط

 .( جريمة الفصل العنصريي

 .دنيةعقلية أو البك( األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة ال
 

  



 

141 

8المادة   

 جرائم حرب

ه عة النطاق لهذوالسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واس الحرب،يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم  -1

 .الجرائم

 -“:  لغرض هذا النظام األساسي تعني " جرائم الحرب -2

)...( 

ب/ أغسطس آ 12المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المؤرخة في  2الجسيمة للمادة  االنتهاكات دولي،ج( في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع 

ن ألقوا المسلحة الذي بما في ذلك أفراد القوات الحربية،, وهي أي من األفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في األعمال 1949

 - :آخرلقتال بسبب المرض أو اإلصابة أو االحتجاز أو ألي سبب سالحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن ا

 .والتعذيب القاسية،والمعاملة  والتشويه،استعمال العنف ضد الحياة واألشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه    -1

 .االعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة -2

 .أخذ الرهائن -3

 غنى موماً بأنه الر أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيالً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عإصدا -4

 .عنها

اخلية مثل أعمال الد )ج( على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات 2د( تنطبق الفقرة 

 .الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة

ي من أ الدولي،انون في النطاق الثابت للق الدولي،هـ( االنتهاكات الخطيرة األخرى للقوانين واألعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع 
 -ة: التالياألفعال 

 .تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيي ن ال يشاركون مباشرة في األعمال الحربية -1

  للقانونيات جنيف طبقاً تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل واألفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاق -2

 .الدولي

 السالم عمالً  تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة اإلنسانية أو حفظ -3

 .ات المسلحةبميثاق األمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازع

 اكن تجمعوأم لمستشفيات،وا التاريخية،تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، واآلثار  -4

 .شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية والجرحى،المرضى 

 .ةنهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنو -5

لتعقيم القسري، أو أي أو ا 7)و( من المادة  2االغتصاب أو االستعباد الجنسي أو اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة   - 6

 .المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع 3شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 

ً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة تجنيد ا- 7 ً أو طوعيا مال علياً في األعفألطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا

 .الحربية

 .حةة ملإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين ألسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو ألسباب عسكري- 8

 .قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً  - 9

 .إعالن أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة -10

رها المعالجة إخضاع األشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو ألي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي ال تبر- 11

خاص أو في أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي ال تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك األش الطبية أو معالجة األسنان

 .تعريض صحتهم لخطر شديد

 .تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورات الحرب- 12

مثل أعمال  داخلية،الالمنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات  لىع )هـ( 2و( تنطبق الفقرة 

ا ة عندمفي إقليم دول وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع المماثلة،الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من األعمال ذات الطبيعة 

 .يوجد صراع مسلح متطاول األجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات
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دولة وسالمتها )ج( و )د( ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة ال 2ليس في الفقرتين  

 .ل المشروعةاإلقليمية، بجميع الوسائ

 قائمة المراجع

 كة مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسانالمشار

 OHCHR, Professional Training Series No. 20 Reporting to the United Nations Human Rights 
Treaty Bodies: Training Guide in English: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_Guide_PartI.pdf 

 OHCHR, Working with the UN Human Rights Programme – a Handbook for Civil Society, 
www.ohchr.org/EN/AboutUs/CivilSociety/Documents/Handbook_en.pdf 

 OHCHR, How to follow up on United Nations Human Rights recommendations, 
www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/HowtoFollowUNHRRecommendations.pd
f 

 ISHR, Human Rights Law Center, Domestic implementation of UN human rights 
recommendations: A guide for human rights defenders and advocates, 
www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/domestic_implementation_of_un_human_right
s_recommendations_-_final.pdf 

 OSJI, From judgments to justice, Implementing International and Regional Human Rights 
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