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تقديــــم

يقــدم معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان الطبعــة التاســعة من«دليــل اآلليــات الدوليــة لحمايــة 
فــي  اإلنســان  بمجــال حقــوق  والمهتميــن/ات  الناشــطين/ات  لجميــع  اإلنســان«،  حقــوق 
المنطقــة العربيــة علــى أمــل أن يكــون رافــدًا وعونــًا لهــم فــي نضالهــم الســاعي للتوعيــة 

ــة وعــدالً ومســاواة وســامًا. ــر كرام ــد أكث ــا لغ ــا والنهــوض به ــوق اإلنســان وحمايته بحق

ــة  ــات الحكومي ــة والجه ــة والمؤسســات الوطني ــر الحكومي ــات غي ــل للمنظم ــر هــذا الدلي  يوف
المعنيــة بحقــوق اإلنســان معلومــات حــول أجهــزة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ووكاالتهــا 
واإلقليميــة  الوطنيــة  ومكاتبهــا  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المفوضيــة   ، المتخصصــة 
بالمنطقــة العربيــة، ومعلومــات عــن آليــات األمــم المتحــدة التعاقديــة وغيــر التعاقديــة ، 
وكيفيــة التواصــل معهــم بخصــوص تقديــم التقاريــر األوليــة والدوريــة والتقاريــر الموازيــة 
ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــات ع ــب معلوم ــى جان ــة، إل ــة والجماعي ــكاوى الفردي ــب الش ــى جان إل
الدوليــة واآلليــات اإلقليميــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، إضافــة إلــى كيفيــة تــوزع عضويــة 
هيئــات حقــوق اإلنســان، ومواقــف  الــدول العربيــة مــن االتفاقيــات والبروتوكــوالت األساســية 

ــل األساســية. ــة العم ــات منظم ــوق اإلنســان واتفاقي لحق

 كمــا يتضمــن الدليــل أيضــًا قوائــم بأســماء الخبــراء العــرب باآلليــات التعاقدية وغيــر التعاقدية 
وجــدول بطلبــات المقرريــن الخــواص لزيــارة الــدول العربيــة وآخــر بأســماء الــدول التــي قدمــت 

دعــوة مفتوحــة لإلجــراءات الخاصــة المواضيعية.

يأمــل معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يتمكــن مــن تحديــث هــذا الدليــل ســنويًا، وأن 
تســتخدم المعلومــات الموجــودة فيــه بشــكل مناســب يصــب فــي تطويــر عمــل وجهــود األفراد 
ــم المتحــدة  ــات األم ــال بآلي ــم الفع ــة وربطه ــة العربي ــي المنطق ــات والمؤسســات ف والمنظم
لحقــوق اإلنســان وأن ُيمّكــن أعــدادًا أكبــر مــن المدافعيــن/ات مــن التمتــع بحقــوق اإلنســان 

الخاصــة بهــم والمطالبــة بهــا مــن خــال هــذه الهيئــات واآلليــات. 

وأخيــرًا نــود أن نؤكــد علــى أن إصــدار هــذه الطبعــة  مــن هــذا الدليــل يتزامــن مــع الذكــرى 
الخامســة والســبعين إلنشــاء األمــم المتحــدة، ويبقــى علينــا العمــل لتحقيــق أحد أهــم أهداف 
المنظمــة وهــو التوعيــة بحقــوق اإلنســان والعمــل علــى تعزيزهــا مــن خــال اآلليــات المتاحــة 
ــة  ــان العالمي ــا، ولضم ــد فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي والمســاحات الموجــودة للمعه

والموضوعيــة وعــدم االنتقائيــة لــدى النظــر فــي قضايــا حقــوق اإلنســان فــي المنطقــة.
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أجهزة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان

ــاق  ــران 1945م وافــق مؤتمــر ســان فرانسســكو علــى مشــروع ميث ــو / حزي بتاريــخ 26 يوني
األمــم المتحــدة المكــون مــن ديباجــة و 111 مــادة ، والــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 24 
تشــرين األول/أكتوبــر 1945، أي بعــد أن أودعــت الــدول الخمــس الكبــار وغالبيــة الــدول 
ــك  ــة ، وبذل ــدة األمريكي ــات المتح ــة الوالي ــدى حكوم ــا ل ــاق تصديقاته ــى الميث ــة عل الموقع
ظهــرت إلــي الوجــود منظمــة عالميــة جديــدة تضــم فــي عضويتهــا اليــوم كل دول العالــم 

ــدًا . ــًا 193 بل تقريب

 عندمــا تصبــح الــدول أعضــاًء فــي األمــم المتحــدة، فإنهــا توافــق علــى القبــول بااللتزامــات 
المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق األمــم المتحــدة، وهــو معاهــدة دوليــة تحــدد المبــادئ 
األساســية للعاقــات الدوليــة. ولألمــم المتحدة-وفقــاً للميثــاق- أربعــة مقاصــد هــي: صــون 
الســلم واألمــن الدولييــن، وتنميــة العاقــات الوديــة بيــن األمــم، وتحقيــق التعــاون علــى حــل 
المشــاكل الدوليــة وعلــى تعزيــز احتــرام حقــوق اإلنســان، وجعــل هــذه الهيئــة مركــزًا لتنســيق 

أعمــال األمــم.

واألمــم المتحــدة ليســت حكومــة عالميــة وهــي ال تضــع قوانين، ولكنها توفر ســبل المســاعدة 
علــى حــل النزاعــات الدوليــة وصياغــة السياســات المتعلقــة بالمســائل التــي تمســنا جميعــًا. 
وكل الــدول األعضــاء ؛ كبيرهــا وصغيرهــا، غنيهــا وفقيرهــا، بمــا لهــا مــن آراء سياســية ونظــم 
ــي بأصواتهــا فــي  ــة - لهــا فــي األمــم المتحــدة أن تعــرب عــن آرائهــا وتدل ــة متباين اجتماعي

هــذه العمليــة.

ــن  ــات دول ال م ــن حكوم ــة م ــة مكون ــع ، منظم ــة والواق ــي الحقيق ــي ف ــدة ه ــم المتح األم
ــر اآلليــات الازمــة  أمــم ، ألن حكومــات الــدول ال األمــم هــي الممثلــة فــي أجهزتهــا وهــي توفِّ
ــة  للمســاعدة علــى إيجــاد حلــول للمشــاكل أو المنازعــات الدوليــة ، ولمعالجــة الشــواغل الملحَّ
التــي تواجــه البشــرية فــي كل مــكان، وبذلــك فهــي ال تضــع تشــريعات كمــا يفعــل البرلمــان 
الوطنــي. ولكــن ممثلــي جميــع بلــدان العالــم تقريبــاً؛ كبيرهــا وصغيرهــا، غنيهــا وفقيرهــا، بمــا 
لهــا مــن آراء سياســية ونظــم اجتماعيــة متباينــة - يعربــون عــن آرائهــم ويدلــون بأصواتهــم 

فــي قاعــات اجتمــاع األمــم المتحــدة وأروقتهــا لصياغــة سياســات المجتمــع الدولــي.
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مقاصد األمم المتحدة:

حفظ السلم واألمن الدوليين.

تنمية العاقات بين الدول على أساس المساواة في الحقوق. 

تحقيق التعاون الدولي في الشؤون االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واإلنسانية.

جعل األمم المتحدة مرجعا لتنسيق جهود الدول وتوجيهها لخدمة الغايات 
المشتركة.

مبادئ األمم المتحدة: 

قيام األمم المتحدة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.

تنفيذ األعضاء التزامات الميثاق بحسن نية.

فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية

امتناع األعضاء عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.

تقديم العون لألمم المتحدة في األعمال التي تتخذها.

العمل على أن تسير الدول غير األعضاء على مبادئ األمم المتحدة.

عدم تدخل األمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول األعضاء.

لألمــم المتحــدة وبنــص المــادة الســابعة مــن الميثــاق ســتة أجهــزة رئيســة، تقــع مقــار خمســة 
منهــا فــي المقــر الرئيــس لألمــم المتحــدة بنيويــورك، وهــي الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن 
ــاز  ــة العامــة. أمــا مقــر الجه ــة واألمان والمجلــس االقتصــادي  واالجتماعــي ومجلــس الوصاي

الســادس، وهــو محكمــة العــدل  الدوليــة، فيقــع فــي مدينــة الهــاي بهولنــدا.

ــة متخصصــة تعمــل فــي مجــاالت متنوعــة تشــمل  ــاك 14 وكال ــك، هن ــى ذل ــة إل وباإلضاف
ــران المدنــي واالتصــاالت الســلكية والاســلكية،  ــل والزراعــة والطي الصحــة والعمــل والتموي
وتترابــط معــًا مــن خــال المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي. واألمــم المتحــدة هــي ووكاالتهــا 
ــية  ــزة الرئيس ــار األجه ــأتناول باختص ــدة. س ــم المتح ــة األم ــًا منظوم ــف مع ــة تؤل المتخصص

ــوكاالت المتخصصــة. الســتة وبعــض ال
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مجلس األمـن

مجلــس األمــن هــو األداة التنفيذيــة لألمــم المتحــدة وأهــم جهــاز فيهــا والمســؤول األول عــن 
ــات باألعضــاء  ــزال العقوب ــدوان، وإن ــع الع ــي، وقم ــن الدول ــى األم حفــظ الســلم والســهر عل
المخالفيــن وفــق الميثــاق ؛ والــدول األعضــاء ملزمــة بتنفيــذ قراراتــه.  فالمــادة 25  مــن 
الميثــاق تنــص علــى أن  يوافــق أعضــاء األمــم المتحــدة علــى قبــول وتنفيــذ قــرارات مجلــس 
األمــن وفقــا لهــذا الميثاق.والمــادة 23 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، أشــارت إلــي أن مجلــس 
ــن،  ــة الصي ــون جمهوري ــدة، وتك ــم المتح ــن األم ــن خمســة عشــر عضــوا م ــف م ــن يتأل األم
الشــمالية،  العظمــى وأيرلنــدا  المتحــدة لبريطانيــا  الروســي، والمملكــة  وفرنســا، االتحــاد 
والواليــات المتحــدة األمريكيــة أعضــاء دائميــن فيــه. وتنتخــب الجمعيــة العامــة عشــرة أعضــاء 
ــنتين.   ــدة س ــس لم ــي المجل ــن ف ــر دائمي ــاء غي ــوا أعض ــدة ليكون ــم المتح ــن األم ــن م آخري
ــل كل شــيء مســاهمة أعضــاء األمــم المتحــدة فــي  ــك بوجــه خــاص وقب ويراعــى فــي ذل
ــع  ــا التوزي ــى أيض ــا يراع ــرى، كم ــة األخ ــد الهيئ ــي مقاص ــي وف ــن الدول ــلم واألم ــظ الس حف

ــادل. الجغرافــي الع

قــرارات مجلــس األمــن تتطلــب تســعة أصــوات؛ إال فــي التصويــت علــى المســائل اإلجرائيــة، 
وال يمكــن اتخــاذ قــرار إذا صــوَّت أحــد األعضــاء الدائميــن تصويتــًا ســلبيًا )ويعــرف بـــ ”حــق 
النقــض“(. وعندمــا ُيعــرض علــى المجلــس تهديــد للســام الدولــي، فإنــه يبــدأ فــي العــادة 
ــى اتفــاق بالوســائل الســلمية. وُيمكــن أن يقــوم المجلــس  ــة األطــراف بالتوصــل إل بمطالب

ــادئ للتســوية. بالوســاطة أو بوضــع مب

ويجــوز للمجلــس أن يتخــذ تدابيــر إلنفــاذ قراراتــه - ومــن ذلــك مثــًا فــرض عقوبــات علــى 
ــدان أو األطــراف التــي تهــدد الســام. وقــد يوفــد بعثــات لحفــظ الســام إلــى المناطــق  البل
التــي تشــهد اضطرابــات، للفصــل بيــن القــوات المتواجهــة أو لوضــع اتفــاق للســام موضــع 
التنفيــذ، وهــذا مــا تــم تنفيــذه بالســودان اســتنادًا إلــي قــراره رقــم 1590 والصــادر بتاريــخ 24 
مــارس/آذار 2005م بإرســال بعثــة يصــل قوامهــا إلــي عشــرة آالف جنــدي و715 مــن أفــراد 

الشــرطة.

وفــي بعــض الحــاالت، أذن المجلــس لتحالفــات مؤلفــة مــن دول أعضــاء باســتخدام العمــل 
العســكري لمعالجــة بعــض المنازعــات، كمــا فعــل فــي مواجهــة غــزو العــراق للكويــت، 
وفــي الصومــال وروانــدا وهايتــي. وهــذه التدابيــر، وإن كان المجلــس قــد أيدهــا، كانــت 
خاضعــة بأكملهــا لســيطرة الــدول المشــاركة. وقــد ســاعدت تلــك التدابيــر علــى وقــف القتــال 
ــر،  ــاذ أخي ــس ال يســتعملها إال كم ــن المجل ــة االســتقرار: ولك ــى حال والوصــول باألوضــاع إل
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عندمــا تســتنَفد جميــع الوســائل الســلمية لتســوية النــزاع. ويرفــع المجلــس أيضــاً توصيــات 
إلــى الجمعيــة العامــة بصــدد أحــد المرشــحين لمنصــب األميــن العــام وبصــدد قبــول أعضــاء 

جــدد فــي األمــم المتحــدة.

ال تــكاد تكــون هنالــك صلــة مباشــرة بيــن مجلــس األمــن والقانــون الدولــى لحقــوق اإلنســان 
إذ أن مجلــس األمــن هــو الجهــة المنــاط بهــا حفــظ الســام واألمــن الدولييــن واتخــاذ مــا يــراه 
مــن إجــراءات وقــرارات بموجــب الفصــل الســابع. غيــر أن ذلــك ال يعنــى انقطــاع الصلــة بيــن 
مجلــس األمــن وحقــوق اإلنســان. وذلــك فــى حــاالت االنتهــاكات التــي ترقــى إلــى المخالفــات 
الجســيمة التي ترقى إلى مخالفة القانون اإلنســانى الدولـــى كاإلبــــادة الجماعيـــة والجرائــــم 
ضـــد اإلنســانية وجرائــــم الحــرب، ســواء فــى النزاعــات المحليــة أو النزاعــات بيـــن الــدول، التــي 
ضيقــت مفهــوم عــدم التدخــل فــى الشــؤون الداخليــة للبــاد مــن منطلــق الســيادة الوطنيــة 
ــة  ــة عــن حماي ــا الدول ــي تعجــز فيه ــاكات  الجســيمة لحقــوق اإلنســان الت فــى حــاالت االنته
مواطنيهــا، مــا يبــرر التدخــل الدولــى لتوفيــر تلــك الحمايــة، إذ غالبــًا مــا تصــل تلــك االنتهــاكات 
إلــى مــا قــد يهــدد الســام واألمــن الدولييــن ممــا يدفــع مجلــس األمــن إلــى التدخــل بموجــب 
ــة،  ــراءات الازم ــاذ اإلج ــدة التخ ــم المتح ــاق األم ــن ميث ــابع م ــل الس ــت الفص ــه تح صاحيات

دبلوماســية كانــت أم اقتصاديــة أم عســكرية، للحفــاظ علــى الســام واألمــن الدولييــن. 

وقــد قــام مجلــس األمــن فعــًا بهــذا الــدور فــى العديــد مــن الحــاالت، كمــا فــى النزاعــات التــي 
حدثــت فــى البلقــان وروانــدا ومؤخــرًا الســودان ولبنــان.

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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األعضاء الدائمون في مجلس األمن 2020م

نهاية الواليةالدولةالرقم

عضو دائمالواليات المتحدة األمريكية1
عضو دائمفرنسا2
عضو دائمبريطانيا3
عضو دائمروسيا4
عضو دائم الصين5

                     

 األعضاء غير الدائمين  في مجلس األمن 2020م

31 كانون األول/ديسمبر 2020جنوب أفريقيا6
31 كانون األول/ديسمبر 2020ألمانيا7
31 كانون األول/ديسمبر 2020الدومينيكان8
31 كانون األول/ديسمبر 2020بلجيكا9

31 كانون األول/ديسمبر 2021إستونيا10
31 كانون األول/ديسمبر 2021فيتنام11
31 كانون األول/ديسمبر 2021أندونيسيا12
31 كانون األول/ديسمبر 2021النيجر13
31 كانون األول/ديسمبر 2021سانت فنست وجزر غرينادين14
31 كانون األول/ديسمبر 2021تونس15

                       

الموقع على شبكة اإلنترنيت:
http://www.un.org/en/sc
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الجمعية العامـة

جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة، ممثلــة فــي الجمعيــة العامــة، التــي توصــف أحيانًا 
بأنهــا أقــرب مــا تكــون إلــى برلمــان عالمــي، وهــي الهيئــة التداوليــة الرئيســية. فجميــع الــدول 
األعضــاء البالــغ عددهــا 193 دولــة ممثلــة فيهــا، ولــكل منهــا صــوت واحــد. وُتتخــذ القــرارات 
بصــدد المســائل العاديــة باألغلبيــة البســيطة. أمــا المســائل الهامــة كالتوصيــات المتعلقــة 
ــة  ــات المتعلقــة بميزاني ــول أعضــاء جــدد أو التوصي ــن أو قب بصــون الســلم واألمــن الدوليي
ــي  ــاص ف ــد خ ــذل جه ــد ب ــن. وق ــة الثلثي ــب أغلبي ــن فتتطل ــة الثلثي ــدة، بأغلبي ــم المتح األم
ــت  ــق توافــق اآلراء عوضــًا عــن التصوي ــرارات عــن طري ــى الق ــرة للتوصــل إل الســنوات األخي

الرســمي.

وتعقــد الجمعيــة العامــة دوراتهــا العاديــة ابتــداًء مــن منتصــف أيلــول/ ســبتمبر إلــى منتصــف 
ــك.  ــا اقتضــت الضــرورة ذل ــة كلم ــد دورات اســتثنائية أو طارئ ــون األول/ ديســمبر؛ وتعق كان
وعندمــا ال تكــون الجمعيــة منعقــدة فــي دورة مــن دوراتهــا، تســتمر أعمالهــا فــي لجــان 

ــات خاصــة. وهيئ

ويحــق للجمعيــة العامــة أن تناقــش وأن تضــع توصيــات بصــدد جميــع المســائل التــي تقــع 
ضمــن نطــاق ميثــاق األمــم المتحــدة - الــذي هــو الوثيقــة التأسيســية للمنظمــة. وال تملــك 
الجمعيــة ســلطة إجبــار أيــة حكومــة علــى اتخــاذ أي إجــراء، ولكــن توصياتهــا تتمتــع بمــا للــرأي 
العــام العالمــي مــن وزن. وتضــع الجمعيــة أيضــًا السياســات وتقــرر البرامــج لألمانــة العامــة 
لألمــم المتحــدة، وتوجِّــه األنشــطة المتعلقــة بالتنميــة، وتعتمــد ميزانيــة األمــم المتحــدة، بمــا 
فيهــا عمليــات حفــظ الســام. وتتلقــى الجمعيــة - بحكــم موقعهــا المركــزي باألمــم المتحــدة- 

تقاريــر مــن األجهــزة األخــرى، وتقــرر قبــول األعضــاء الجــدد، وتعيِـّــن األميــن العــام .

الموقع على شبكة اإلنترنيت:
http://www.un.org/ga
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لجان الجمعية العامة

لجنة نزع السالح واألمن الدولي
الموقع على شبكة اإلنترنيت:

http://www.un.org/ga/first/index.shtml

اللجنة االقتصادية والمالية
الموقع على شبكة اإلنترنيت:

http://www.un.org/ga/second/index.shtml

اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية
الموقع على شبكة اإلنترنيت:

http://www.un.org/ga/third/index.shtml

لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء االستعمار
الموقع على شبكة اإلنترنيت:

http://www.un.org/ga/fourth/index.shtml

لجنة الشؤون اإلدارية وشؤون الميزانية
الموقع على شبكة اإلنترنيت:

http://www.un.org/ga/fifth/index.shtml

اللجنة القانونية
الموقع على شبكة اإلنترنيت:

http://www.un.org/ga/sixth/index.shtml

1

2

3

4

5

6

دليــــل

http://www.un.org/ga/first/index.shtml
http://www.un.org/ga/second/index.shtml
http://www.un.org/ga/third/index.shtml
http://www.un.org/ga/fourth/index.shtml
http://www.un.org/ga/fifth/index.shtml


المجلس االقتصادي واالجتماعي

المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي )ECOSOC( هــو واحــد مــن أجهــزة األمــم المتحــدة 
الرئيســية الســتة.  وهــو يعــد وفقــاً لائحــة األمــم المتحــدة الجهــاز الرئيســي لألمــم المتحــدة 
المختــص بقضايــا التنميــة االقتصاديــة  واالجتماعيــة. وعــاوة علــى ذلــك »فإنــه يقــوم 

ــة«. ــة العام ــات الجمعي ــذ توصي ــق بتنفي ــا يتعل ــا فيم ــوط به ــام المن ــع المه بجمي

المــادة 61 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة، أشــارت فــي فقرتهــا األولــى إلــى أن المجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي يتألــف مــن أربعــة وخمســين عضــوًا مــن األمــم المتحــدة تنتخبهــم 
الجمعيــة العامــة. ويراعــى فــي هــذا االنتخــاب التوزيــع الجغرافــي العــادل بيــن هــذه الــدول. 
مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة 3، ينتخــب ثمانيــة عشــر عضــوا مــن أعضــاء المجلــس االقتصــادي 
ــت  ــذي انته ــو ال ــاب العض ــاد انتخ ــوز أن يع ــنوات ويج ــاث س ــدة ث ــنة لم ــي كل س واالجتماع
ــن ســبعة  ــس االقتصــادي واالجتماعــي م ــدد أعضــاء المجل ــادة ع ــد زي ــه مباشــرة. وبع مدت
وعشــرين إلــى أربعــة وخمســين عضــوا، ُيختــار ســبعة وعشــرون عضــوا إضافيــا عــاوة علــى 
األعضــاء المنتخبيــن محــل األعضــاء التســعة الذيــن تنتهــي مــدة عضويتهــم فــي نهايــة هــذا 
العــام. وتنتهــي عضويــة تســعة مــن هــؤالء األعضــاء الســبعة والعشــرين اإلضافييــن بعــد 
انقضــاء ســنة واحــدة، وتنتهــي عضويــة تســعة أعضــاء آخريــن بعــد انقضــاء ســنتين، ويجــرى 
ذلــك وفقــا للنظــام الــذي تضعــه الجمعيــة العامــة. يكــون لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس 

االقتصــادي واالجتماعــي منــدوب واحــد.

المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، يقــوم بتنســيق األعمــال االقتصاديــة واالجتماعيــة لألمــم 
ــا شــهر  ــع فــي دورة مدته ــة. يجتم ــوكاالت المتخصصــة والمؤسســات ذات الصل المتحــدة وال
واحــد كل ســنة، مــرة فــي نيويــورك ومــرة فــي جنيــف. وتتضمــن الــدورة اجتماعــًا خاصــًا علــى 

مســتوى الــوزراء لمناقشــة المســائل االقتصاديــة واالجتماعيــة الرئيســية.
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اللجان الفرعية:

لجان إجرائية:

 إلعداد المسائل التي تعرض على المجلس.

لجان موضوعية:

 للقيام ببحث مواضيع معينة: اإلحصاء، السكان، الشؤون االجتماعية، حقوق 
اإلنسان، التنمية االجتماعية، ومركزالمرأة، منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ، 

المخدرات، وحماية البيئة.

لجان اقتصادية إقليمية:

 لتحقيق التعاون االقتصادي بين عدد من الدول الموجودة في منطقة واحدة.

االختصاصات:

إعــداد الدراســات ووضــع التقاريــر »عــن المســائل الدوليــة فــي أمــور االقتصــاد واالجتمــاع أ. 
والثقافــة والتعليــم والصحــة ومــا يتصــل بهــا. ويســتطيع أن يعــد »مشــروعات اتفاقيــات 

لتعــرض علــى الجمعيــة العامــة مــن المســائل التــي تدخــل فــي دائــرة اختصاصــه«.

التقدم بتوصيات خاصة »بإشاعة احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.ب. 

التعــاون بيــن المجلــس وأيــة وكالــة مــن وكاالت المنظمــة المختصــة لوضــع اتفاقيــات 	. 
ــا. ــة العامــة للموافقــة عليه ــى الجمعي ــا عل وعرضه

إمــداد مختلــف أجهــزة المنظمــة ووكاالتهــا المتخصصــة بمعلومــات تلزمهــا وممــا يدخــل د. 
فــي اختصاصــه 

العضوية:

السودان ، مصر ، المغرب، السعودية

1

2

3

دليــــل



الدولة
نهاية 

الوالية 31 
ديسمبر

الدولة
نهاية 

الوالية 31 
ديسمبر

2021ملوكسمبورغ2020ممالطا

2021مأنغوال2020مبياروسيا 

2021مإثيوبيا 2020ماإلكوادور 

2021متركمستان 2020م السلفادور 

2021مكندا 2021مالبرازيل 

2021مإيران2020متوغو

2021ممصر2020مالسودان

2021مجامايكا2020مماوي
2021مأرمينيا ) نائب الرئيس(2020مفرنسا

2022منيكاراجوا2020ماسبانيا

2022مبنين 2020مألمانيا 

2022مالصين2020م الهند 

2022مبوتسوانا2020مأيرلندا 

2022مبنغاديش2020ماليابان 

2022مالنرويج  )الرئيس(2020مغانا 

2022مروسيا2020مالفلبين 

2022مسويسرا2020مأورغواي 

2022مكوريا الجنوبية2020مالمكسيك )نائب الرئيس(

2022مكولمبيا 2020مالمغرب )نائب الرئيس (

2022مأستراليا 2021مهولندا 

2022مفنلندا2021مباكستان )نائب الرئيس(

2022مبنما2021ممالي

2022مالتفيا 2021مأوكرانيا
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2022مالجبل األسود2021مالواليات المتحدة األمريكية

2022مالغابون2021مكينيا
2022مالكونغو2021مبارغواي

2022متاياند2021مالسعودية

المكتب:

الرئيسة
السفيرة/ منى جول )النيرويج(

نواب الرئيسة
السفير/ منير أكرم )باكستان( 

السفير/ ماهر مارغاريان )أرمينيا( 
السفير/ جوان ساندوفال )المكسيك( 

السفير/ عمر هال )المغرب( 

الموقع اإللكتروني:
http://www.un.org/ar/ecosoc/
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لجنة المنظمات غير الحكومية:

  إن اللجنــة المعنيــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعي ، أنشــأها 
المجلــس عــام 1946 . ويشــمل تقريــر دورتهــا العاديــة الســنوية )عــادة عنــد نهايــة كانــون 
الثانــي ينايــر ( وتقريــر الــدوره المســتأنفة )فــي أيــار /مايــو ( مشــاريع قــرارات أو مقــررات بشــأن 
القضايــا التــي تتطلــب اتخــاذ إجــراءات مــن جانــب المجلــس ، مهمتهــا األساســية منــح الصفــة 
االستشــارية للمنظمــات غيــر الحكوميــة. وتنــص المــادة 71 مــن ميثــاق األمــم المتحــدة علــى 
أن »للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أن يجــري الترتيبــات المناســبة للتشــاور مــع الهيئــات 
ــات  ــة فــي اختصاصــه«. وينظــم هــذه الترتيب ــى بالمســائل الداخل ــي ُتعن ــة الت ــر الحكومي غي
ــذي  ــو 1968 ال ــس االقتصــادي واالجتماعــي 1296 )د - 44( المــؤرخ 23 أيار/ماي ــرار المجل ق
ــس االقتصــادي  ــدى المجل ــزا استشــاريا ل ــة مرك ــر الحكومي ــات غي ــح المنظم ــى من ينــص عل

واالجتماعــي، وعلــى أن تجــري هــذه المنظمــات مشــاورات مــع أمانــة المجلــس. 

تمنح لجنة المنظمات غير الحكومية عدة أنواع من المراكز للمنظمات غير الحكومية:

 »المركز اإلستشاري العام« للمنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى التي 	 
تعمل في معظم القضايا الواردة على جدول أعمال المجلس االقتصادي 

واالجتماعي.

 »المركز االستشاري الخاص« للمنظمات غير الحكومية المختصة في بضع 	 
ميادين تتعلق بعمل المجلس.

 »مركز اإلدراج في القائمة« فيمنح للمنظمات غير الحكومية التي يرى 	 
المجلس أن بإمكانها تقديم مساهمات مفيدة لعمله.

ــر      ويبــت المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي منــح المركــز االستشــاري للمنظمــات غي
الحكوميــة بنــاء علــى توصيــة اللجنــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة. 

وهــذه اللجنــة مؤلفــة مــن 19 دولــة عضــوا، وهــي تجتمــع ســنويا.

وفــي دورتهــا العاديــة لعــام 2020، المعقــودة فــي الفتــرة مــن 20 إلــى 29 كانــون الثانــي/
ينايــر، و 7 شــباط/فبراير 2020، كان أمــام لجنــة المنظمــات غيــر الحكوميــة 632 طلبــا 
للحصــول علــى المركــز االستشــاري، بمــا فــي ذلــك 272 طلبــا مؤجًا مــن دورات ســابقة. ومن 
بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي قدمــت تلــك الطلبــات، أوصــت اللجنــة بالحصــول علــى 
المركــز االستشــاري بـــ 274 منظمــة، وأرجــأت النظــر فــي 339 طلبــًا فــي دورتهــا المســتأنفة 
فــي عــام 2020، وأغلقــت بــاب النظــر فيهــا دون المســاس بـــ 18 طلبــًا التــي لــم تــرد علــى 
االستفســارات علــى مــدى دورتيــن متتاليتيــن للجنــة. وكان أمــام اللجنــة أيضــا خمســة طلبــات 
ــات  إلعــادة تصنيــف المركــز االستشــاري؛ وأوصــت بالموافقــة علــى طلبيــن مــن تلــك الطلب
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وأرجــأت النظــر فــي الطلبــات الثاثــة األخــرى. وأحاطــت اللجنــة علمــًا بطلــب واحــد لاندمــا	 
وأوصــت بمنــح المنظمــة المنشــأة حديثــًا مركــزًا استشــاريًا خاصــاً. وأحاطــت اللجنــة علمــا بـــ 9 
طلبــات لتغييــر االســم. وكان أمامهــا أيضــا 691 تقريــرا كل أربــع ســنوات، أحاطــت علمــا بهــا 

بـــ 614 تقريــرا. واســتمعت اللجنــة إلــى 25 ممثــا للمنظمــات غيــر الحكوميــة

أعضاء لجنة المنظمات غير الحكومية الـ 19

عضويــة اللجنــة حســب التوزيــع الجغرافــي ، 5 أعضــاء مــن الــدول األفريقيــة و4 أعضــاء مــن 
ــدول  ــة وال ــا الغربي ــا الشــرقية و4 أعضــاء مــن أوروب ــدول اآلســيوية وعضــوان مــن أوروب ال

األخــرى و4 مــن أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي للفتــرة 2019-2022  هــم:  

البحريــن، البرازيــل ، بورنــدي ، الصيــن ، كوبــا ، إســتونيا ، اليونــان ، الهنــد ، إســرائيل ، ليبيــا ، 
المكســيك ، نيكاراغــوا ، نيجيريــا ، باكســتان ، االتحــاد الروســي ، الســودان ، تركيــا ، الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة وســوازياند.

السكرتارية:

Marc-André Dorel 
Acting Chief 
NGO Branch, Office for ECOSOC Support and Coordination DESA 
Room DC1-1070 
United Nations, New York, N.Y.10017
E. Mail: abramov@un.org

الموقع اإللكتروني:
http://csonet.org
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مسؤول المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بالصفة 
االستشارية بجنيف

Ms. Lidiya Grigoreva
Chief; NGO Laision Office
Office of the Director General 
Room 153
Palalis des Nations
1211 Geneva 
Switzerland
Tel: (+4122 917 21 27)
Fax:(+4122 917 0589)
Fax:(+4122 917 0583)
E.Mail: respinosa@unog.ch
E.Mail: ungeneva.ngoliaison@unog.ch

www.unog.ch
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محكمة العدل الدولية

محكمــة العــدل الدوليــة هــي الجهــاز القضائــي الرئيســي لألمــم المتحــدة، وتتولــى الفصــل 
فــي المنازعــات القانونيــة بيــن الــدول األعضــاء وتصــدر الفتــاوى لألمــم المتحــدة ووكاالتهــا. 
وتتكــون هيئــة المحكمــة مــن 15 قاضيــًا مســتقًا، ينتخبــون مــن األشــخاص ذوي الصفــات 
الخلقيــة العاليــة، الحائزيــن فــي بادهــم للمؤهــات المطلوبــة للتعييــن فــي أرفــع المناصــب 
القضائيــة، أو مــن المشــّرعين المشــهود لهــم بالكفايــة فــي القانــون الدولــي وكل هــذا بغض 
النظــر عــن جنســيتهم، تنتخبهــم الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن لمــدة تســع ســنوات ويجــوز 
إعــادة انتخابهــم علــى أن واليــة خمســة مــن القضــاة الذيــن وقــع عليهــم االختيــار فــي أول 
انتخــاب للمحكمــة يجــب أن تنتهــي بعــد مضــي ثــاث ســنوات وواليــة خمســة آخريــن بعــد 

ســت ســنوات.

يجــوز للبلــدان فقــط أن تكــون أطرافــًا فــي القضايــا التــي ُتعــرض علــى المحكمــة. وإذا كان 
ــك )إال  ــل ذل ــأن يفع ــزم ب ــه ال ُيل ــة فإن ــي دعــوى قضائي ــًا ف ــا ال يرغــب الدخــول طرف ــد م بل
ــال  ــه إذا َقبــل، فإنــه يكــون ملزمــاً باالمتث إذا اقتضــت ذلــك أحــكام تعاهديــة خاصــة(، ولكن
لقــرار المحكمــة ، وتقــدم المحكمــة أيضــًا فتــاوى إلــى الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن عنــد 

الطلــب.

القواعد التي تطبقها المحكمة عندما تفصل في النزاعات هي: 

االتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة. 	

العرف الدولي. 	

مبادئ القانون العامة. 	

أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام في مختلف دول العالم ،  	
كما يجوز للمحكمة أن تفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف متى 

وافق أطراف الدعوى على ذلك.

دليــــل
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قضاة المحكمة:

الصومالالسيد/ عبدالقوي أحمد يوسف  )الرئيس(
الصينالسيدة/ شوي هانتشن  )نائب الرئيس(

سلوفاكياالسيد/ بيتر توماكا
فرنساالسيد/ روني أبراهام
المغربالسيد/ محمد بينونة

البرازيلالسيد/ أنطونيو أوغستو كانسادو ترندي
الواليات المتحدة األمريكيةالسيدة/ جوانا إي دونوفي

إيطالياالسيد/ غريغو جاجي
أوغنداالسيدة/ جوليا سيبيوي تندي

الهندالسيد/ دالفير بهاندري
جامايكاالسيد/ باتريك ليبتون ربنسون

أسترالياالسيد/ جيمس رتشارد كراوفورد
روسياالسيد/ كايرل جيفورجان

لبنانالسيد/ نواف سامة
اليابانالسيد/ ياجي أيواساوي

للتواصل:

International Court of Justice
Peace Palace
Carnegieplein 2
2517 KJ The Hague
The Netherlands
 Telephone : +31 70 302 23 23

البريد اإللكتروني:
information@icj-cij.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/
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األمانة العامة

األمانــة العامــة هــي الهيئــة اإلداريــة التــي تشــرف علــى تســيير عمــل أجهــزة األمــم المتحــدة 
الخمســة األخــرى وتقــوم بــإدارة برامجهــا. وتضطلــع األمانــة العامــة،  باألعمــال الفنيــة 
واإلداريــة لألمــم المتحــدة حســب توجيهــات الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن واألجهــزة 

ــرى.  األخ

ــة العامــة  ــه الجمعي ــذي تعين ــو غوتيريــس ال ــي أنطوني ــاً البرتغال ــة العامــة حالي ــرأس األمان ي
ــة للتجديــد. ــاء علــى توصيــة مــن مجلــس األمــن لفتــرة خمــس ســنوات قابل بن

تتكــون األمانــة العامــة حاليــًا مــن إدارات )مــن بينهــا: إدارة الشــؤون السياســية وبنــاء 
الســام، إدارة عمليــات الســام، إدارة المعلومــات، إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
إدارة شــؤون الجمعيــة العامــة والمؤتمــرات، إدارة التواصــل العالمــي، إدارة الســامة واألمــن( 
ــدة  ــم المتح ــب األم ــة، مكت ــة الداخلي ــر قاب ــات ال ــة، خدم ــب الشــؤون القانوني ــب ) مكت ومكات
لمكافحــة اإلرهــاب، مكتــب التمويــل للتنميــة المســتدامة( محكمــة األمــم المتحــدة للمنازعــات، 
محكمــة األمــم المتحــدة لاســتئناف، صنــدوق األمــم المتحــدة للديمقراطيــة، المستشــارون 
ــم  ــى مؤهاته ــاء عل ــارون بن ــون يخت ــون دولي ــون، وموظف ــون الخاص ــون والمبعوث والممثل
الشــخصية. وتشــمل مراكــز العمــل المقــر العــام لألمــم المتحــدة فــي نيويــورك فضــًا عــن 

ــا ونيروبــي ومواقــع أخــرى. مكاتــب لألمــم المتحــدة فــي جنيــف وفيين

اختصاصات األمين العام:

يعــد التقريــر الســنوي وجــدول األعمــال المؤقــت للجمعيــة العامــة عــن أعمــال الهيئــة، تحضيــر 
مشــروع الميزانيــة ، جمــع االشــتراكات مــن الــدول األعضــاء،  توجيــه الدعــوة لحضــور الــدورات 
العاديــة واالســتثنائية للجمعيــة العامــة، تســجيل المعاهــدات ونشــرها، يمثــل هيئــات األمــم 

أمــام المحاكــم والمنظمــات الدوليــة األخــرى.

دليــــل



اللجان اإلقليمية التابعة لألمم المتحدة

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )بانكوك ـ 
تايالند(

https://www.unescap.org

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا( ) بيروت ـ لبنان(
http://www.escwa.org.lb/arabic

اللجنة االقتصادية ألفريقيا )أديس أبابا –ـإثيوبيا(
https://www.uneca.org

اللجنة االقتصادية ألوروبا )جنيف ـ سويسرا(
http://www.unece.org/info/ece-homepage.html

اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
)سانتياغو ـ شيلي( 

https://www.cepal.org/en
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الوكاالت المتخصصة

منظمة العمل الدولية 
 تقوم بصياغة السياسات والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف العمل وفرص العمالة، وتضع 

معايير دولية بشأن األيدي العاملة كي تكون مبادئ توجيهية للحكومات.
www.ilo.org

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
اإلنتاجيــة  المعيشــة، وتحســين  التغذيــة ومســتويات  النهــوض بمســتويات  تعمــل علــى 

الزراعيــة واألمــن الغذائــي، وتحســين أحــوال الســكان فــي المناطــق الريفيــة. 
www.fao.org

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

ــراث الطبيعــي  ــة الت ــة، وحماي ــة الثقافي ــز التنمي ــع، وتعزي ــم للجمي ــر التعلي ــى توفي  تعمــل عل
ــة، واالتصــال. ــة الصحاف ــز حري ــي، وتعزي ــي العالم والثقاف
www.unesco.org

منظمة الصحة العالمية 
ــن البشــر جميعــا مــن  ــة وتمكي ــى حــل المشــاكل الصحي ــة إل ــى تنســيق البرامــج الرامي  تتول
بلــوغ أعلــى المســتويات الصحيــة الممكنــة: فهــي تعمــل فــي مجــاالت مثــل التحصيــن، 

والتثقيــف الصحــي، وتوفيــر األدويــة األساســية.
www.who.org

مجموعة البنك الدولي 
توفــر القــروض والمســاعدة التقنيــة للبلــدان الناميــة بهــدف تقليــل الفقــر وتعزيــز النمــو 

المســتدام. االقتصــادي 
www.worldbank.org

دليــــل
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صندوق النقد الدولي 
ــا  ــر محف ــي، ويوف ــتقرار المال ــق االس ــي وتحقي ــدي الدول ــاون النق ــير التع ــى تيس ــل عل  يعم

ــة. ــائل المالي ــأن المس ــاعدة بش ــم المس ــورة وتقدي ــداء المش ــاور وإس ــا للتش دائم
www.imf.org

المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
تعمــل علــى تعزيــز الحمايــة الدوليــة للملكيــة الفكريــة وتشــجيع التعــاون بشــأن حقــوق النشــر 

والعامــات التجاريــة والتصميمــات الصناعيــة وبــراءات االختــراع.
www.wipo.int

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ــة  ــل كفال ــن أج ــدة م ــم المتح ــة األم ــت رعاي ــل تح ــتقلة تعم ــة مس ــة دولي ــة حكومي منظم

االســتخدام المأمــون والســلمي للطاقــة الذريــة.
www.iaea.org

منظمة التجارة العالمية
 الكيــان الرئيســي فــي مجــال اإلشــراف علــى التجــارة الدوليــة، فــي مســاعدة صــادرات البلــدان 

الناميــة عــن طريــق مركــز التجــارة الدوليــة الــذي يوجــد مقــره فــي جنيــف. 
www.wto.org

منظمة الهجرة الدولية
تعمــُل للُمســاعدة علــى ضمــان اإلدارة اإلنســانّية والُمنّظمــة للهجــرة وضمــان إيجــاد تعــاون 

دولــّي فيمــا يخــّص قضايــا الهجــرة. مقرهــا مدينــة جنيــف السويســرية
https://www.iom.int
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مجلس حقوق اإلنسان
ــم  ــة األم ــام 2006 ليحــل محــل لجن ــى الع ــف ف ــس حقــوق اإلنســان بجني ــن مجل ــم تكوي ت
المتحــدة لحقــوق اإلنســان التــي تــم إلغاؤهــا فــى نفــس العــام لتكويــن المجلــس الجديــد. 
كانــت اللجنــة قــد كونــت بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مباشــرة بعــد نشــأتها 
فــى العــام 1946 وأوكل إليهــا إعــداد اإلعــان العالمــى لحقــوق اإلنســان الــذى أنجزتــه فــى 
  ) ECOSOC ( العــام 1948. كانــت اللجنــة إحــدى لجــان المجلــس االقتصــادي واالجنماعــي
أحــد الفــروع الرئيســية الســتة المكونــة لهيئــة األمــم المتحــدة. يتكــون هــذا المجلــس مــن 54 
عضــوًا تنتخبهــم الجمعيــة العامــة لمــدة ثــاث ســنوات. المجلــس يعنــى بالشــؤون االقتصادية 
ــوق  ــال حق ــى مج ــا وف ــة عليه ــات القائم ــى المنظم ــرف عل ــام، ويش ــكل ع ــة بش واالجتماعي
ــد  ــة وعق ــة العام ــى الجمعي ــا إل ــات حــول إشــاعتها ومراعاته ــدم بتوصي ــه أن يتق اإلنســان ل
المؤتمــرات والنــدوات واالجتماعــات. وأن يبلــغ الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن ماحظتــه فــى 
هــذا الصــدد. ولــه الحــق فــى إجــراء اإلتصــاالت مــع الــوكاالت المتخصصــة واعتمــاد الصفــة 
االستشــارية للمنظمــات غيــر الحكوميــة لــدى منظمــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة بالشــؤون 

االقتصاديــة واالجتماعيــة.

أمــا لجنــة حقــوق اإلنســان الســابقة كانــت تتكــون مــن 53 عضــوًا ينتخبهــم المجلــس 
االقتصــادي واالجنماعــي بحســب التوزيــع الجغرافــى للقــارات، فقــد كانــت الجهــة األولــى 
المختصــة بحقــوق اإلنســان وكانــت تجتمــع ســنويًا لمــدة 6 أســابيع، مــا لــم تقــرر عقــد دورات 
طارئــة، بحســب الحــال. كانــت اللجنــة تشــرف علــى مــا يســمى اإلجــراءات الي الخاصــة ) 
Special Procedures (. وذلــك بتلقــى التقاريــر والشــكاوى الخاصــة بأوضــاع حقوق اإلنســان 
فــى جميــع أنحــاء العالــم عــن طريــق آليــات: المقرريــن الخــواص ) القطرييــن والموضوعييــن ( 
والخبــراء واللجــان المتخصصــة التــي تكونهــا اللجنــة. فيمــا عــدا الــدول األعضــاء يحــق لجميــع 
ــن،  ــة مراقبي ــة بصف ــات اللجن ــدة حضــور اجتماع ــم المتح ــى األم ــرى األعضــاء ف ــدول األخ ال
كمــا تجيــز اللجنــة لممثلــي المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتمتــع بصفــة مراقــب لــدى 
) ECOSOC ( تقديــم مداخــات مكتوبــة أو شــفهية عــن أوضــاع حقــوق اإلنســان التــي 
تهمهــم. بعــد تقديــم التقاريــر المختلفــة مــن المقرريــن والخبــراء ومداخــات وكاالت األمــم 
المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومداخــات الــدول تصــدر اللجنــة توصياتهــا بشــأن 
ــس االقتصــادي  ــى المجل ــا إل ــوم برفعه ــوق اإلنســان وتق ــة لحق ــة أو القطري األوضــاع العام
واالجنماعــي. كمــا تقــوم بتقديــم المشــورة إلــى الــدول حــول تعزيــز حقــوق اإلنســان. إلــى 
جانــب مــا تقــدم، تقــوم اللجنــة بإعــداد مشــروعات المواثيــق الجديــدة الخاصــة بحقــوق 
اإلنســان وتقديمهــا مــن خــال المجلــس االقتصــادي واالجنماعــي إلــى الجمعيــة العامــة 
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إلجازتهــا فــى صيغتهــا النهائيــة. يعــاون اللجنــة فــي هــذا الصــدد وفــى أعمالهــا بصفــة عامــة 
ــي عــام 1947.  ــة ف ــا اللجن ــي كونته ــة حقــوق اإلنســان« الت ــز حماي ــة لتعزي ــة الفرعي »اللجن
تتكــون اللجنــة الفرعيــة مــن 26 عضــوًا هــم خبــراء ال يمثلــون دولهــم وتنتخبهــم اللجنــة وفق 
ــة الفرعيــة ثاثــة اجتماعــات ســنويًا  ــدأ التوزيــع الجغرافــي لمــدة 4 ســنوات. وتعقــد اللجن مب
ويحضرهــا إلــى جانــب األعضــاء، مراقبــون مــن الــدول األخــرى ووكاالت األمــم المتحــدة 
ــة ذات الصفــة االستشــارية ) ECOSOC (. تنقســم  ــر الحكومي المتخصصــة والمنظمــات غي

ــات المطروحــة. ــى عــدة »مجموعــات عمــل« بحســب األولوي ــة إل ــة الفرعي أعمــال اللجن

ــبب  ــرة بس ــنوات اآلخي ــى الس ــان ف ــوق اإلنس ــة حق ــول أداء لجن ــرم ح ــكاوى والتب ــرت الش كث
ــا  ــا، وغــرب أورب ــة، شــرق أورب ــكا الاتيني ــا، آســيا، أمري ــة )أفريقي ــزوع المجموعــات الجغرافي ن
ــة، دون مراعــاة  ــارات سياســية بحت ــة العتب ــى انتخــاب أعضــاء فــى الهيئ ــدول األخــرى( إل وال
ــك المجموعــات  ــل بعــض تل ــي تكت ــة، وبالتال ــدول المنتخب ألوضــاع حقــوق اإلنســان فــى ال
ــي  ــاكات الت ــة بالنســبة لانته ــات الشــجب واإلدان ــاً لتوصي ــا البعــض،   تفادي ــاة بعضه لمحاب
تحــدث فــي هــذه الــدول أو تلــك ضمــن المجموعــة، وقــد أثــار تســييس اللجنــة بهــذه الصــورة 

ســخط العديــد مــن الــدول، مــا أدى إلــى حلهــا فــي العــام 2006. 

ــس  ــاء مجل ــا 60/251 بإنش ــب قراره ــة بموج ــة العام ــت الجمعي ــارس/آذار 2006 قام ــى م ف
ــة  ــة للجمعي ــة تابع ــة فرعي ــاره هيئ ــة باعتب ــكان اللجن ــف ليحــل م ــى جني ــوق اإلنســان ف حق
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــز حق ــول تعزي ــة ح ــى الجمعي ــه إل ــع توصيات ــدة يرف ــم المتح ــة لألم العام

العالم، مع تقديم تقرير سنوي للجمعية حول تلك األوضاع في العالم. 

يتكــون المجلــس مــن 47 عضــوًا تنتخبهــم الجمعيــة العامــة باألغلبيــة عــن طريــق االقتــراع 
الســري علــى النحــو التالــي: 13 للمجموعــة األفريقيــة، 13 للمجموعــة اآلســوية، 6 لمجموعــة 
أوربــا الشــرقية، 8 لمجموعــة أمريــكا الاتينيــة، 3 لجــزر الكاريبــى/ و7 لــدول غــرب أوربــا 
والــدول األخــرى – لمــدة  3 ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد لفترتيــن متتاليتيــن، أخــذًا فــي 
االعتبــار التزامــات الــدول األعضــاء ومســاهمتهم فــي تعزيــز حقــوق اإلنســان ويجــوز لثلثــي 
أعضــاء الجمعيــة العامــة أن تعلــق عضويــة أيــة دولــة ترتكــب انتهــاكات خطيــرة ومنهجيــة 

لحقــوق اإلنســان.

يجتمــع المجلــس بصفــة منتظمــة خــال الســنة علــى أن ال تقــل عــن 3 اجتماعــات ســنويًا 
بمــا فــي ذلــك دورة عامــة ال تقــل عــن عشــرة أســابيع فــي الســنة، مــع جــواز عقــد جلســات 
اســتثنائية. ويجــوز للــدول غيــر األعضــاء المســاهمة بصفــة مراقــب، وكذلــك الــوكاالت 
ــزم  ــارية ) ECOSOC (.  ويل ــة االستش ــة ذات الصف ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم المتخصص
ــع بعدهــا  ــن تأسيســه )2006/6/19( يرف ــد 5 ســنوات م ــه بع ــم أدائ ــس بتقدي ــرار المجل الق

ــرة. ــك الفت ــة العامــة حــول أدائــه خــال تل ــى الجمعي ــرًا إل تقري
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 Special Procedures ( ــة ــراءات الخاص ــة باإلج ــه المتعلق ــرًا أن صاحيات ــس أخي ــر المجل أق
 Country( هــي نفســها التــي ورثهــا عــن اللجنــة المتمثلــة، شــاملة الحــاالت القطريــة )

Situations ( والموضوعيــة ) Thematic ( فــي جميــع أنحــاء العالــم.

ــي  ــتي والبحث ــم اإلداري واللوجس ــان بالدع ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس ــب المف ــوم مكت يق
ألعمــال المقرريــن المســتقلين والخبــراء وممثلــي األميــن العــام ومجموعــات العمــل المختلفــة 
المعنييــن بتلــك األوضــاع. كمــا تشــمل صاحياتــه االســتام والــرد علــى الشــكاوى والتقاريــر 
الــواردة مــن الجهــات المختلفــة وتقديــم العــون الفنــي الــازم. كما تشــمل مخاطبــة الحكومات 
المعنيــة حــول التقاريــر والشــكاوى التــي تصــل إليــه وزيــارة الــدول لمقابلــة المســؤولين 
والضحايــا والمنظمــات المعنيــة. وقــد قــام المجلــس فــي أولــى جلســاته فــى يونيه/حزيــران 
ــة  ــراءات الخاص ــع اإلج ــم جمي ــة وتقيي ــات لدراس ــي الحكوم ــن ممثل ــة م ــن لجن 2006 بتكوي

ورفــع تقاريــر دوريــة للمجلــس. ويقــوم المجلــس بعمليــة تقويــم دوريــة عــن أعمالــه.

دليــــل



األعضاء:

 الدول العربية  :  السودان ،البحرين ، موريتانيا ، قطر ، ليبيا ، الصومال

الدولة

نهاية 
العضوية

 31ديسمبر/ 
كانون األّول

الدولة

نهاية 
العضوية

 31 ديسمبر/ 
كانون األّول

2021مالتشيك2020مأفغانستان
2021مالفلبين2020مأوكرانيا
2021مالباهاما2020مأسبانيا
2021مبنغادش2020منيجيريا
2021مبلغاريا2020مشيلي
2021مالكاميرون2020مأنغوال

2021مفيجي2020مقطر
2022مالسودان2020مبيرو

2021مالدنمارك2020مالمكسيك
2021م الهند 2020منيبال

2022مموريتانيا2020مأستراليا
2022مجزر مارشال2020مباكستان 
2022مأرمينيا2020مالسنغال

2022مهولندا2020مجمهورية الكونغو الديموقراطية
2022ماليابان2020مسولوفاكيا 

2022مالمانيا2021مإيطاليا
2022مجمهورية كوريا2021مالنمسا
2022مفنزويا2021مإريتريا

2022ماندونيسيا2021مالبحرين
2022مناميبيا2021مبوركينا فاسو

2022مبولندا2021مالصومال 
2022مالبرازيل2021متوغو

2022مليبيا2021ماألورغواي 
2021ماألرجنتين

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان

دليــــل30



اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان

31

المكتب:

الرئيسة
السفيرة/ Elisabeth Tichy-Fisslberger)النمسا(

نواب الرئيسة
السفير/ ناصر أحمد )أفغانستان(

السفيرة/ María del Socorro Flores Liera )المكسيك(
السفير/ Juraj Podhorsky )سلوفاكيا(

نائب الرئيس والمقرر: 

السفير/ Yackoley Kokou Johnson )توغو(

دورات المجلس:

24 فبراير/ شباط ـ 20 مارس/ آذارالدورة 43

 15 يونيو/ حزيران ـ 3 يوليو/تموزالدورة 44

14 سبتمبر/ آيلول ـ 2 أكتوبر/ تشرين األّولالدورة 45

السكرتارية:

Tel: (+4122) 917 92 56
Fax: (+4122) 917 90 11
E. Mail:hrcngo@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx

دليــــل

mailto:/EN/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx?subject=


اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان
ــة العامــة، بقرارهــا 251/60 المــؤرخ 15 آذار/مــارس 2006، مجلــس حقــوق  أنشــأت الجمعي
اإلنســان )المجلــس( وقــررت فــي الفقــرة 6 مــن هــذا القــرار أنــه ينبغــي للمجلــس، فــي جملــة 
أمــور، »أن يضطلــع بجميــع واليــات لجنــة حقــوق اإلنســان وآلياتهــا ومهامهــا ومســؤولياتها؛ 
وأن يعيــد النظــر فيهــا؛ وأن يحســنها ويرّشــدها عنــد االقتضــاء، مــن أجــل المحافظــة علــى 

نظــام المجلــس وكمشــورة خبــراء ...«.

ووفقــاً للقــرار 1/5، قــرر المجلــس أيضــًا أن وظائــف اللجنــة االستشــارية هــي توفيــر الخبــرات 
للمجلــس بالشــكل والطريقــة اللذيــن يطلبهمــا المجلــس، مــع التركيــز بصفــة رئيســية علــى 
م هــذه الخبــرات  إعــداد الدراســات وتقديــم المشــورة القائمــة علــى البحــوث. كمــا قــرر أال تقــدَّ
إال بنــاًء علــى طلــب المجلــس، باالمتثــال لقراراتــه وبتوجيــه منــه. وينبغــي للجنــة االستشــارية 
أن تركــز علــى النواحــي التنفيذيــة وأن يقتصــر نطــاق مشــورتها علــى القضايــا الموضوعيــة 

المتصلــة بواليــة المجلــس، أال وهــي تعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان وحمايتهــا.

وفــي القــرار نفســه، قــرر المجلــس أيضــاً أال تعتمــد اللجنــة االستشــارية قــرارات أو مقــررات. 
بيــد أن لهــا أن تقــدم إلــى المجلــس، ضمــن نطــاق العمــل الــذي يحــّدده، مقترحــات لزيــادة 
تعزيــز كفاءتــه اإلجرائيــة لكــي ينظــر فيهــا ويوافــق عليهــا، كمــا لهــا أن تقــدم إلــى المجلــس، 
ضمــن نطــاق العمــل الــذي يحــّدده، مقترحــات بشــأن إجــراء مزيــد من البحــوث. وقــرر المجلس 
كذلــك أن يصــدر مبــادئ توجيهيــة محــددة للجنــة االستشــارية عندمــا يطلــب منهــا تقديــم 
مســاهمة فنيــة، وأن يعيــد النظــر فــي جميــع هــذه المبــادئ التوجيهيــة أو أي جــزء منهــا إذا 

رأى ضــرورة لذلــك فــي المســتقبل.

البند الفرعي )أ( النظام الداخلي وأساليب العمل:

أنشــأ المجلــس اللجنــة االستشــارية باعتبارهــا هيئــة فرعيــة تابعــة لــه. ويخضــع عمــل 
ــك لألحــكام المنصــوص  ــة العامــة وكذل ــي للجمعي مجلــس حقــوق اإلنســان للنظــام الداخل

ــس 1/5. ــرار المجل ــي ق ــا ف عليه

وســتعمل اللجنــة االستشــارية، عنــد اجتماعهــا ألول مــرة، وفقــًا لهــذا النظــام الداخلــي فضــًا 
عــن العناصــر ذات الصلــة الــواردة فــي القــرار 1/5.

وقــد أحيــل النظــام الداخلــي للجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان إلــى أعضــاء 
اللجنــة االستشــارية قصــد تيســير الرجــوع إليــه.

وقــرر المجلــس فــي قــراره 1/5 أن تعقــد اللجنــة االستشــارية دورتيــن علــى األكثــر فــي الســنة 
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ــى أســاس  ــة عل ــد دورات إضافي ــب عق ــن ترتي ــل. ويمك ــام عم ــا عشــرة أي ــاوز مدتهم ال تتج
مخصــص بموافقــة مســبقة مــن المجلــس. وأشــير أيضــًا إلــى أنــه يجــوز للمجلــس أن يطلــب 
مــن اللجنــة االستشــارية أن تنهــض بمهــام معينــة يمكــن أداؤهــا جماعيــًا أو فــي إطــار فريــق 
ــر أو بصفــة فرديــة. وســتقدم اللجنــة االستشــارية تقاريــر عــن هــذه الجهــود إلــى  مصغَّ

المجلــس.

ــى  ــارية عل ــة االستش ــاء اللجن ــجَّع أعض ــًا أن ُيش ــس أيض ــرر المجل ــه، ق ــرار نفس ــي الق وف
ــه ال  ــر أن ــدورات. غي ــن ال ــة بي ــرات الفاصل ــًا أو فــي إطــار أفرقــة، فــي الفت التواصــل، فردي
ــا  ــك. كم ــا بذل ــس له ــأذن المجل ــم ي ــا ل ــة م ــات فرعي ــة االستشــارية إنشــاء هيئ يجــوز للجن
ُتَحــثُّ اللجنــة االستشــارية، لــدى اضطاعهــا بواليتهــا، علــى التفاعــل مــع الــدول ومــع 
ــات  ــن كيان ــا م ــة وغيره ــر الحكومي ــات غي ــوق اإلنســان والمنظم ــة لحق المؤسســات الوطني

ــس. ــل المجل ــق عم ــًا لطرائ ــي وفق ــع المدن المجتم

وعمــًا بالقــرار ذاتــه، قــرر المجلــس أنــه يجــوز للــدول األعضــاء والمراقبيــن، بمــا فــي ذلــك 
الــدول غيــر األعضــاء فــي مجلــس حقــوق اإلنســان والــوكاالت المتخصصــة والمنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة األخــرى والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، إضافــة إلــى المنظمــات 
غيــر الحكوميــة، أن تشــارك فــي أعمــال اللجنــة االستشــارية اســتنادًا إلــى ترتيبــات مــن بينهــا 
ــة  ــا لجن ــت تتبعه ــي كان ــرار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 31/1996، والممارســات الت ق
ــر  ــات بأكب حقــوق اإلنســان والتــي يتبعهــا المجلــس اآلن، مــع ضمــان مســاهمة هــذه الكيان

قــدر ممكــن مــن الفعاليــة.

وقــرر المجلــس فــي قــراره كذلــك أن تعقــد اللجنــة االستشــارية دورتيــن علــى األكثــر فــي 
ــى  ــة عل ــام عمــل. ويمكــن ترتيــب عقــد دورات إضافي الســنة ال تتجــاوز مدتهمــا عشــرة أي

أســاس مخصــص بموافقــة مســبقة مــن المجلــس..

دليــــل



أعضاء الفريق العامل المعني بالبالغات

وفقــًا لقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 1/5 الفــرع »رابعــًا«، تعيِّــن اللجنــة االستشــارية خمســة 
ــوازن  ــة للت ــاة الواجب ــع المراع ــة، م ــات اإلقليمي ــن المجموع ــن كٍل م ــٌد م ــا، واح ــن أعضائه م
ــي بالباغــات. وفــي حــال وجــود  ــق العامــل المعن ــن الجنســين، مــن أجــل تشــكيل الفري بي
شــاغر، تعيِّــن اللجنــة االستشــارية مــن بيــن أعضائهــا خبيــرًا مســتقًا ومؤهــًا تأهيــًا عاليــًا 
مــن المجموعــة اإلقليميــة ذاتهــا. ونظــرًا للحاجــة إلــى خبــرات مســتقلة وإلــى االســتمرارية فيمــا 
ــًا  ــون تأهي ــراء المســتقلون والمؤهل ــن الخب ــا، يعيَّ ــواردة وتقييمه ــق ببحــث الباغــات ال يتعل
ــًا كأعضــاء فــي الفريــق العامــل المعنــي بالباغــات لمــدة ثــاث ســنوات. وتكــون فتــرة  عالي

عضويتهــم قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط.

 األعضاء:

الجنسيةاالسمالرقم

نهاية الوالية
تنتهي مدة 

العضوية في 30 
أيلول/سبتمبر

2020مالمغرب السيد/ بناني محمد1
2020مرومانياالسيد/ دياكونو أيون2
2020مبلجيكاالسيد/ لودوفيتش هينيبيل3
2020مالهندالسيد/ أجاي مالورتا4
2020مالبيروالسيدة/ إليزابيت سالمون5
2020م   موريشيوسالسيد/ ديروجال بارامال 6
2020مجمهورية كورياالسيد/ سوه تشانغروك7
2021مالسعوديةالسيد/ إبراهيم عبدالعزيز الشدي8
2021مإيطالياالسيد/ بروني أليسيو9

2021مالبرازيلالسيد/ ليندغرين ألفيس خوسيه 10
2021مالسنغالالسيد/ ثيام الشيخ تاديان11
2022ماسبانياالسيدة/ كوستاس تراسكاسا ملينا12
2022مالجزائر السيد/ بوزيد لزهري13
2022مأورغوايالسيد/ بالومو جابير14
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/Morocco_CV_Mohamed_Bennani.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/IonDiaconu.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/Hennebel.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/AjaiMalhotra.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/ElizabethSALMON.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/DheerujlallBaramlallSeetulsingh.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/CV_SOH_Changrok.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/IbrahimAlSheddi.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/CV_BRUNI_2018.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/CV_LINDGREN_ALVES_2018.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/CV_THIAM_2018.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/CVMembers/CV_LazhariBouzid.pdf
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2022مالصينالسيد/ ليو شينشنغ15
2022ماالتحاد الروسيالسيد/ كازنوف الكساندروفتش16
2022ماليابانالسيدة/ ناكاي اتسوكو17
2022ممصرالسيدة/  منى عمر18

سكرتارية اللجنة:

Tel: +41 (0) 22 917 9732
Fax: +41 (0) 22 917 9011 
E. Mail: hrcadvisorycommittee@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/

advisorycommittee.htm
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مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان

بتاريــخ 20 ديســمبر 1993م اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة القــرار 48/141 
الخــاص بإنشــاء المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان.

عهــد القــرار للمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان واليــة تعزيــز وحمايــة جميــع  حقــوق 
ــال  ــي مج ــة ف ــم المتحــدة والمعاهــدات الدولي ــاق األم ــي ميث ــا ف اإلنســان المنصــوص عليه

ــًا.  ــاالً كام ــوق إعم ــذه الحق ــم له ــان، وإعماله ــوق اإلنس حق

وتتضمــن الواليــة منــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتأميــن احتــرام جميــع حقــوق اإلنســان، 
ــان، أداء دور  ــوق اإلنس ــطة حق ــة ألنش ــاعدة التقني ــر المس ــة، توفي ــي التنمي ــق ف ــز الح تعزي
ــع حقــوق اإلنســان، أداء دور  ــام لجمي ــي تعتــرض اإلعمــال الت ــات الت ــة العقب نشــط فــي إزال
نشــط فــي الحيلولــة دون اســتمرار انتهــاكات حقــوق اإلنســان، إجراء حــوار مع الحكومــات بغية 
تأميــن االحتــرام لجميــع حقــوق اإلنســان، تعزيــز التعــاون الدولــي لحمايــة حقــوق اإلنســان، 
ــدة  ــم المتح ــة األم ــز منظوم ــدة، وتعزي ــم المتح ــل األم ــة داخ ــطة ذات الصل ــيق األنش وتنس
وترشــيد عملهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان. وتضطلــع المفوضيــة الســامية، باإلضافــة إلــى 
المســؤوليات المكلفــة بهــا، بقيــادة الجهــود الراميــة إلــى إدمــا	 نهــج بخصــوص حقــوق 

ــع األعمــال التــي تنفذهــا وكاالت األمــم المتحــدة. اإلنســان داخــل جمي

تتألف المفوضية من أربع شعب فنية:

شعبة مجلس حقوق اإلنسان والمعاهدات. 	

شعبة اإلجراءات الخاصة. 	

شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني. 	

شعبة البحوث والحق في التنمية. 	

ــال  ــي أعم ــب تغط ــذه المكات ــطة ه ــة. أنش ــب القطري ــن المكات ــددًا م ــة ع ــأت المفوضي أنش
الرصــد والتوثيــق وإعــداد التقاريــر العامــة وتقديــم المســاعدة التقنيــة ومســاعدة الحكومــات 

علــى صياغــة سياســات وأهــداف مســتدامة وطويلــة األجــل فــي مجــال حقــوق اإلنســان. 
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قائمة بأسماء المفوضين السامين

الفترةالدولةاالسم
)1994 ـ 1997(اإلكوادورالسيد/ خوسيه اياال السو
)1997 ـ 2002(آيرلنداالسيدة/ ماري روبنسون

)2002 ـ 2003(البرازيلالسيد/ سيرجيو دي ميللو
)2003 ـ 2004(غياناالسيد/ بيرتراند راماشاران

)2004 ـ 2008م(كنداالسيدة/ لويز آربور
)2008م ـ 2014(جنوب أفريقياالسيدة/ نافانتيم بياي

)2014 – 2018( األردنالسيد / زيد رعد الحسين
)2018 الي األن(شيلي السيدة / ميشيل باشيله

الموقع اإللكتروني:
www.ohchr.org

العنوان:

Palais Wilson  
52, rue des Pâquis
CH-1201Geneva
Switzerland
Telephone: +41 22 917 9220
E-mail: InfoDesk@ohchr.org

مكتب نيويورك

OHCHR in New York
Room S-31FW, 31st floor
Secretariat Building,
UN Headquarters
New York, NY 10017
USA
Email: newyork@ohchr.org
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قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

Middle East and North Africa Section
Tel. +41 22 928 9153

القسم األفريقي

Tel. +41 22 928 9694

المكاتب اإلقليمية:

الشرق األوسط

relhage@ohchr.org
(Beirut, Lebanon) 
OHCHR Middle East Regional Office 
Arab African International Bank Building 
Banks Street, Downtown
P.O.Box: 11-3216 
Beirut, Lebanon 
Tel: 00 961 1 962 542 00 961 1 962 542 FREE 
Fax: 00 961 1 962 555 
E-mail: OHCHR-ME-Lebanon@ohchr.org

مركز الدوحة للتوثيق والتدريب

Centre for South-West Asia and the Arab Region
P.O. Box 23514, Doha – Qatar
 Tel: +974 44932544 – 44935791
 Fax: +974 44935790
 E-mail: DohaCentre@ohchr.org

فلسطين )مكتب رام الله(

Tel: +972 2 296 55 34
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مكتب غزة

Tel: +972 8 282 7021

العراق

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)
Ms. Danielle Bell
Chief Human Rights Section
Fax: 0019173673615
Postal address: 
UNAMI, Human Rights Office, 
P. O. Box 121, Kheitan 83000, 
Kuwait
Address: UNAMI- Baghdad, 
Diwan School-Green Zone-International Zone
Baghdad, Iraq
Email: belld@un.org
Web: http://www.uniraq.org/

موريتانيا

Address : Rue Mamadou Konaté, 
Tevragh Zeina, Ilot A, no 640, Boite Postale 4088, 
Nouakchott, Mauritania
Téléphone :  +22245241862 
Fax : +22245240140

تونس

Rue du Lac de Windermere
Immeuble Prestige Business Center
Tour A
Les Berges du Lac 1, 1053 Tunis
Tel: (+216) 71.286.900 and
(+216) 71.286.270
Fax: (+216) 71.28.69.88
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وحدة المنظمات غير الحكومية

Civil Society Section 
Office of the UN High Commissioner for Human Rights 
Palais Wilson, Office 2-030 
Geneva, Switzerland 
Tel. +41-(0)22-917-9334

Visit the Civil Society home page:
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx 

E. Mail: civilsociety@ohchr.org

الشكاوى العاجلة

Fax: (+4122) 917 90 22
E. Mail: tb-petitions@ohchr.org

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
Tel. +41 22 928 9467
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المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان

المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان هــي هيئــة تنشــئها الدولــة بموجــب الدســتور، أو 
بقانــون أو مرســوم تنطلــق مــن مبــادئ باريــس 1993م وتعمــل علــى تعزيــز وحمايــة حقــوق 

اإلنســان.

بتاريــخ 6 أبريــل 2020 بلــغ عــدد المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 114 مؤسســة؛ 80 
مؤسســة تتمتــع بالصفــة )أ( و 34 مؤسســة تتمتــع بالصفــة )ب(.

الصفــة )أ( تعنــي أن المؤسســة الوطنيــة تتماشــى مــع مبــادئ باريــس %100، والصفــة )ب( 
تعنــي بــأن المؤسســة الوطنيــة فــي الطريــق لمبــادئ باريــس.

االختصاصــات: تختــص المؤسســة الوطنيــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا. تكــون 
للمؤسســة الوطنيــة واليــة واســعة قــدر اإلمــكان ومنصــوص عليهــا صراحــة فــي أحــد 

التــي تحــدد تشــكيلها ونطــاق اختصاصاتهــا. التشــريعية  أو  الدســتورية  النصــوص 

المســؤوليات: تقديــم فتــاوى وتوصيــات ومقترحــات وتقاريــر، علــى أســاس استشــاري، إلــى 
الحكومــة أو البرلمــان أو أي جهــاز آخــر مختــص، ســواء بنــاء علــى طلــب الســلطات المعنيــة 
ــى، بشــأن  ــة أعل ــن جه ــة م ــة مســألة دون إحال ــى أي ــي االســتماع إل ــا ف أو باســتخدام حقه
جميــع المســائل المتعلقــة بتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا. ويجــوز للمؤسســة الوطنيــة أن 
تقــرر نشــر هــذه الفتــاوى والتوصيــات والمقترحــات والتقاريــر وكذلــك جميــع المبــادرات التــي 

تتخذهــا المؤسســة الوطنيــة والتــي تشــمل المجــاالت التاليــة:

اللجنة الفرعية لالعتماد

لجنــة تابعــة للتحالــف الدولــي للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا 
GANHRI ، مهمتهــا اســتعراض وتحليــل طلبــات االعتمــاد المقدمــة مــن المؤسســات الوطنيــة 
وتقديــم توصيــات إلــى مكتــب التحالــف العالمــي بشــأن امتثــال المؤسســات مقدمــة الطلبــات 
لمبــادئ باريــس. وتتألــف اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باالعتمــاد مــن مؤسســة وطنيــة واحــدة 
لحقــوق اإلنســان، معتمــدة فــي »المركــز ألــف«، مــن كل مجموعــة مــن المجموعــات اإلقليمية 
األربــع وهــي: أفريقيــا واألمريكتــان، وآســيا والمحيــط الهــادئ، وأوروبــا. وتعيِّــن المجموعــات 
ــم  ــارك قس ــد. ويش ــة للتجدي ــنوات قابل ــاث س ــرة ث ــة لفت ــة الفرعي ــاء اللجن ــة أعض اإلقليمي
المؤسســات الوطنيــة بمكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان واآلليــات اإلقليميــة فــي 

دليــــل



عمــل اللجنــة الفرعيــة المعنيــة باالعتمــاد كمراقــب دائــم وبصفتــه أمانــة للتحالــف الدولــي 
للمؤسســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان وحمايتهــا.

المؤسسات الوطنية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

التصنيف المؤسسة الوطنيةالدولة
الدولي

أالمركز الوطني لحقوق اإلنساناألردن
أالمجلس الوطني لحقوق اإلنسانالمغرب
أاللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانقطر
أالمجلس القومي لحقوق اإلنسانمصر

أالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسانفلسطين
باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانسلطنة عمان

باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانموريتانيا
بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان والحريات العامةليبيا

بالهيئة العليا لحقوق اإلنسان والحريات األساسيةتونس
بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسانالبحرين
بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسانالجزائر
بالمفوضية العليا لحقوق اإلنسانالعراق

مؤسسات وطنية بدول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
خارج إطار التصنيف الدولي

؟المفوضية القومية لحقوق اإلنسانالسودان
؟الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسانلبنان

؟الديوان الوطني لحقوق اإلنسان الكويت
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دول بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ليس بها 
مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان:

اليمن، اإلمارات، السعودية، الصومال، سورية، جيبوتي

Mr. Vladlen Stefanov
E-mail: vstefanov@ohchr.org 
Tel: +41 (0)22 928 93 77

Ms. Citlalin Castañeda de la Mora
E-mail : ccastaneda@ohchr.org   
Tel:    +41 (0)22 928 9469  

ممثل لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق 
اإلنسان بجنيف 

Ms. Katharina Rose
Global Allaince of National Institutions for the Promotion and Protection 
of Human Rights (GANHRI)
Geneva Representative
UNOG – Palais des Nations – Office A573
Tel: + 41 22 917 16 74
Mobile: + 41 76 217 40 57
Email: k.rose@ganhri.org
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آليات الحماية 
الدولية لحقوق 

اإلنسان



ــة  ــألة لصيق ــًا ومس ــأناً داخلي ــة ش ــود طويل ــدى عق ــى م ــان عل ــوق اإلنس ــة حق ــت قضي ظل
بالــدول ومــن ثــم فــا يجــوز للقانــون الدولــي أن يهتــم بهــا أو حتــى يقتــرب منهــا. ومــع بدايــة 
عصــر التنظيــم الدولــي بقيــام »عصبــة األمــم« فــي أعقــاب الحــرب العالميــة األولــى شــهدت 
قضيــة حقــوق اإلنســان نقلــة نوعيــة حيــن إتجــه اإلهتمــام نحــو توفيــر الحمايــة مــن خــال 
ــة حقــوق  ــك فقــد ظــل االهتمــام بقضي ــة. ومــع ذل ــة أهمهــا المعاهــدات الدولي ــات معين آلي
اإلنســان فــي إطــار عصبــة األمــم جزئيــًا ومحــدود النطــاق والفاعليــة. ولذلــك يمكــن القــول 
دون تجــاوز إن ميثــاق األمــم المتحــدة هــو أول وثيقــة فــي تاريــخ البشــرية تشــير بصراحــة 
ووضــوح كامليــن إلــى مســؤولية المجتمــع الدولــي ككل فــي إقــرار وحمايــة حقــوق اإلنســان 
ــكار  ــى ابت ــد مضمــون هــذه الحقــوق والعمــل عل ــي عــام وشــامل لتحدي ووضــع نظــام دول

آليــات مختلفــة لحمايتهــا ودعمهــا.

ــان  ــوق اإلنس ــرار بحق ــبيل اإلق ــي س ــام ف ــى األم ــرة إل ــوات كبي ــدة خط ــم المتح ــت األم خط
وحرياتــه األساســية بإصدارهــا لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي العاشــر مــن ديســمبر/ 
كانــون األّول 1948م ، االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري فــي 
العــام 1965م، العهــد الدولــي لخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي العــام 1966م ، اتفاقيــة القضــاء علــى 
كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي العــام 1979م ، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة فــي العــام 1984م 
ــال  ــوق العم ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــام 1989م  واالتفاقي ــي الع ــل ف ــوق الطف ــة حق ، اتفاقي
المهاجريــن وأفــراد أســرهم فــي الثامــن عشــر مــن ديســمبر/ كانــون األّول 1990م واتفاقيــة 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة 2006م واالتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن 

االختفــاء القســري 2006 م.  

أنشــأت األمــم المتحــدة بغــرض حمايــة حقــوق اإلنســان والــواردة فــي هــذه اإلعانــات 
ــا ورصدهــا  ــر حقــوق اإلنســان وتطبيقه ــات لنشــر معايي ــة عــددًا مــن اآللي ــق الدولي والمواثي
ووضــع هــذه الحمايــة موضــع التنفيــذ، وقامــت بنشــر المعاييــر ذات الصلــة بإنفــاذ القوانيــن ، 
مجموعــة مــن هيئــات األمــم المتحــدة، بمــا فيهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة والمجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي ولجنــة حقــوق اإلنســان ومؤتمــرات األمــم المتحــدة الدوريــة لمنــع 

ــن.  ــة المجرمي الجريمــة ومعامل
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القسم ااألول

اآلليات التعاقدية



عشــر آليــات أنشــتت بموجــب اتفاقيــات أو برتوكــوالت أو عهــود دوليــة اعتمدتهــا األمــم 
المتحــدة بغــرض رصــد امتثــال وتطبيــق  الــدول األعضــاء ألحكامهــا، مهمتهــا األساســية 
دراســة التقاريــر األوليــة والدوريــة المقدمــة مــن قبــل الــدول األطــراف للوقــوف علــى مــدى 
التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ بنــود االتفاقيــة أو العهــد أو البروتوكــول، إلــى جانــب القيــام 
ــات  ــة والتعليق ــة وإعــداد الماحظــات الختامي ــارات الميداني ــة والزي بفحــص الشــكاوى الفردي

ــب: ــي بالترتي ــة وه العام

	 )CERD( لجنة القضاء على التمييز العنصري
	 )CCPR( اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
	 )CESCR( لجنة حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
	 )CEDAW(   لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
	  )CAT( لجنة مناهضة التعذيب
	  )SPT( اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
	 )CRC(  لجنة حقوق الطفل 
	 )CMW(  اللجنة  المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
	 )CRPD( اللجنة  المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
	 )CED( اللجنة المعنية باالختفاء القسري 
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)CERD(اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري

فــي عــام 1965م زودت الجمعيــة العامــة المجتمــع الدولــي بصــك قانونــي، يعتمــد االتفاقيــة 
ــر  ــى التدابي ــة عل ــز العنصــري. وتنــص االتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل الدولي
ــة أو  ــدول علــى اتخاذهــا ـ بعــد أن تصبــح أطرافــاً بالتصديــق علــى االتفاقي التــي توافــق ال

باالنضمــام إليهــا ـ للقضــاء علــى التمييــز العنصــري.

وتعــد  دولــة،   27 عليهــا  صادقــت  أن  بعــد  1969م  العــام  فــي  االتفاقيــة  نفــاذ   بــدأ 
أقدم اتفاقيــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان وأوســعها نطاقــًا مــن حيــث التصديــق 

الطفــل. حقــوق  بعد اتفاقيــة  عليهــا 

ــر أول  ــي تعتب ــري، والت ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــة القض ــاء لجن ــى إنش ــة عل ــص االتفاقي  تن
ــاء  ــدول للوف ــي تتخذهــا ال ــر الت ــة واســتعراض التدابي ــة أنشــأتها األمــم المتحــدة لمراقب هيئ
بالتزاماتهــا بموجب اتفــاق محــدد لحقــوق اإلنســان. وقــررت اللجنــة الثالثــة التابعــة للجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة أن تــدر	 إنشــاء لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري فــي االتفاقيــة 
علــى أســاس أنهــا لــن تكــون فعالــة حقــًا دون وســائل لتنفيذهــا، وشــكل ذلــك حينهــا ســابقة 

فريــدة مــن نوعهــا.

ــرًا مــن ذوي الخصــال الخلقيــة الرفيعــة المشــهود لهــم بالتجــرد   تتألــف اللجنــة مــن 18 خبي
والنزاهــة. وتنتخــب الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة أعضــاء اللجنــة لمــدة أربــع ســنوات. وتجرى 
االنتخابــات لنصــف عــدد األعضــاء علــى فتــرات فاصلــة مدتهــا ســنتان. ويراعــى فــي تكويــن 
ــم  ــارات والنظ ــف الحض ــك مختل ــة، وكذل ــم الجغرافي ــق العال ــادل لمناط ــل الع ــة التمثي اللجن

القانونية.  

ــة من اســتعراض الخطــوات  ــة المعني ــن اللجن ــة إجــراءات لتمكي ــة ثاث  وضعــت فــي االتفاقي
القانونيــة والقضائيــة واإلداريــة وغيرهــا مــن الخطــوات التــي تتخذهــا الــدول بصــورة فرديــة 

للوفــاء بالتزاماتهــا بمكافحــة التمييــز العنصــري وهــي:

تقاريــر  .  	 إليهــا  تنضــم  أو  االتفاقيــة  علــى  تصــادق  التــي  تقديم  الــدول 
ــة. ــة المعني ــى اللجن ــة إل دوري

توجيه الشكاوى من دولة إلى أخرى. .  	

دليــــل



ــا  .  	 ــن ضحاي ــم م ــوا أنه ــخاص، يدع ــن األش ــة م ــراد أو مجموع ــدم األف أن يق
التمييــز العنصــري، شــكوى إلــى اللجنــة المعنيــة ضــد دولتهمــا، وال يجــوز 
القيــام بذلــك إال إذا كانــت الدولــة المعنيــة طرفــا فــي االتفاقيــة وأعلنــت 

أنهــا تعتــرف باختصــاص اللجنــة المعنيــة بتلقــي مثــل هــذه الشــكاوى.

جميع دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أطراف في 
االتفاقية حتى 31مارس/آذار 2020م

دورات اللجنة خالل 2020

الدولالتاريخالدورة

20 أبريل/ نيسان ـ 8 مايو /آيار الدورة 101 
لبنان، الدنمارك، إيطاليا، هولندا، 

سنغافورة وسويسرا

5 ـ 27 أغسطس/ آبالدورة 102
البحرين، جمايكا، النيجر، تاياند، 

بلجيكا، بوليفيا، فرنسا

الدورة 103
16 نوفمبر/ تشرين الّثاني ـ 4 

ديسمبر/ كانون األّول
أذربيجان، الكاميرون، أستونيا، 
كازخستان، نيكارغوا، السنغال

أعضاء اللجنة

الجنسيةاالسم
الوالية تنتهي في 

19 كانون الثاني /
يناير 

2022البرازيلالسيد/ ألبوركوي سيلفا خوسيه
2022الجزائرالسيد/ أمير نور الدين الرئيس

2022بلجيكاالسيد/ بوسويت مارك
2022جمهورية تركياالسيدة/ تشونغ شينسونغ

2022كوت يفوارالسيد/ ديابي بكاري صديقي
2022تركياالسيد/ كوت غون

2022موريشيوسالسيد/ يونغ سيك يوين يونج كام جون
2022هنغارياالسيدة/ إيزوك-ندياي ريتا المقرر

2022اليابان السيدة/ كو كيك
2024السنغالالسيد/ عيسى إبراهيم

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections27/Mr.SilvioJos%c3%a9AlbuquerqueeSilva.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/Amir.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections25/CVBossuyt_En.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections27/CV_ChinsungChung_E.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections27/BakariSidikiDaiby.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/Kut.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections25/YeungSikYuen.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections27/CV_RitaIzsakNdiaye_Hungary.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/Elections27/KeikoKo.doc
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2024الصين السيدة/ لي ياندوان نائب الرئيس
2024موريتانياالسيدة/ محمد يملة منت

2024ألمانياالسيد/ باينده مهرداد
2024جامايكاالسيدة/ شيبرد فيرين ألبرتا

2024اليونانالسيدة/ ستافرناكي ستاماتيا
2024جنوب أفريقياالسيدة/ تاكوال فيث ديكيلدي بانسي

2024بيروالسيد/ فيغا لونا إدواردو إرنستو
2024قطر السيدة/ الشيخة علي المسند عبداهلل

السكرتارية

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
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)

Mailing address
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10 (Switzerland)

Tel.: +41 22 917 94 05
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail:  cerd@ohchr.org

For individual complaints
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 (Switzerland)

Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
E-mail:  petitions@ohchr.org

دليــــل

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/CV_YanduanLI.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/CV_YemhelhaMOHAMED.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/CV_PAYANDEH.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/CV_SHEPERD.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/CV_STAVRINAKI.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/CV_TLAKULA.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CERD/CVMembers/CV_VEGALUNA.doc


منظمة غير حكومية مهتمة بعمل اللجنة المعنية
www.imadr.org

الموقع على شبكة اإلنترنيت

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
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http://www.imadr.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm
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)CCPR( اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان
هيئــة تعاقديــة منشــأة طبقــًا للمــادة 28 من العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياسية »تنشــأ لجنــة تســمى اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ) يشــار إليهــا فيمــا يلــي 
ــف  ــى الوظائ ــة عشــر عضــوًا وتتول ــف  مــن ثماني ــة«( . وتتأل ــد باســم »اللجن مــن هــذا العه
ــع  ــن ذوي الخلق الرفي ــوًا م ــن 18 عض ــف م ــي تتأل ــي ....«. وه ــا يل ــا فيم ــوص عليه المنص
المشــهود لهــم باالختصــاص فــي ميــدان حقــوق اإلنســان. ويعمــل أعضــاء اللجنــة بصفتهــم 

الشــخصية.

ووفقــًا ألحــكام المــادة 40 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية » تتعهد 
ــر التــي اتخذتهــا والتــي تمثــل  ــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بتقديــم تقاريــر عــن التدابي ال
إعمــاالً للحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وعــن التقــدم المحــرز فــي لتمتــع بهــذ الحقــوق » فإنــه 
يتعيــن علــى اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان أن تنظــر فــي التقاريــر الدوريــة المقدمــة مــن 

الــدول األطــراف.

تعقــد اللجنــة فــي العــادة ثــاث دورات فــي الســنة مــدة كل منهــا ثاثــة أســابيع واحــدة 
فــي نيويــورك ) مــارس - أبريــل( ودورتيــن فــي جنيــف ) يوليــو وأكتوبــر نوفمبــر(. وتســبق 
كل دورة ، دورة لمــدة أســبوع لفريقيهــا العامليــن ) يتنــاول الفريــق العامــل األول: الرســائل 
المقدمــة بموجــب البروتوكــول االختيــاري الملحــق بالعهــد، ويتنــاول الفريــق العامــل الثانــي 

ــة بموجــب المــادة 40(. المســائل المتعلقــة بأعمــال اللجن

* دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا األطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية حتــى 31 مــارس / آذار 2020:ـ

 األردن )1975م(، تونس )1969م(، الجزائر )1989م(، الســودان )1986م( ، ســوريا )1969م( 
، الصومــال )1990م(، العــراق )1971م(، الكويــت )1996م(، لبنــان )1972م(، ليبيــا )1970م(، 
، موريتانيــا  )2002م(  ، جيبوتــي  )1987م(  اليمــن   ، )1979م(  المغــرب   ، )1982م(  مصــر 

ــن )2006م( قطــر )2018(. )2004م(، البحري

* دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا األطــراف فــي البروتوكــول االختيــاري األول 
الخــاص بحــق األفــراد فــي تقديــم شــكاوى حتــى 31مــارس/آذار 2020م 

تونــس  )2002م(،  جيبوتــي   ، )1989م(  ليبيــا   ، )1990م(  الصومــال   ، )1989م(  الجزائــر 
.)2004( موريتانيــا  )2011م( 

دليــــل

http://gihr-ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2010-09-13-11-02-11&catid=64:2010-06-25-17-42-08&Itemid=86
http://gihr-ar.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=195:2010-09-13-11-02-11&catid=64:2010-06-25-17-42-08&Itemid=86


* دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا األطــراف فــي البروتوكــول االختيــاري الثانــي 
الخــاص بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام: حتــى 31 مــارس/ آذار 2020م

جيبوتي )2002م( .

دورات اللجنة

الدولالتاريخالدورة
تونس، اوزبكستان، أفريقيا الوسطى، البرتغال5 ـ 27 مارس/ آذار128

29 يونيو/ حزيران ـ 129
24 يوليو/ تموز 

بيــرو،  نيكارغــوا،  إســرائيل،  بتســوانا،  بوليفيــا، 
واألرغــواي أكرانيــا  توغــو، 

12 أكتوبر/ تشــرين األّول ـ 130
6 نوفمبــر/ تشــرين الّثاني 

تشــاد، فنلنــدا، ألمانيــا، هايتــي، اليابــان، كينيــا، 
الفلبيــن، ســريانكا، ترينــداد تباغــو

أعضاء اللجنة

الجنسيةاالسم

نهاية 
الوالية 

31ديسمبر/ 
كانون الثاني

2020ممصرالسيد أحمد أمين فتح اهلل
2020مبارغواي السيدة تانيا ماريا عبدو روشول نائب الرئيس

2020مموريتانياالسيد كويتا باماريام
2020مألمانياالسيد أندرياس زيمرمان

2020مجنوب أفريقياالسيد كريستوف هيينز
2020مإسرائيلالسيدة/ يوفال شاني . نائب الرئيس

2020مالتفياالسيدة/ إليزي براندس كهيرس .المقرر
2020مالبرتغالالسيد/ جوسية مانويل سانتوس بايس

2020مكنداالسيدة/ مارسيا ف .	 كران
2022ماليونانالسيدة/ فوتيني بازارتيزس

2022متونسالسيد يحيى بن عاشور
2022ماليابانالسيد شويتشي فورويا

2022مألبانياالسيد جينتيان زيبري

اآلليات الدولية في مجال 
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_ABDO_ROCHOLL.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_ZIMMERMANN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_HEYNS.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_BEN_ACHOUR_FRE.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_FURUYA.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_ZYBERI.docx
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2022مغياناالسيد كريستوفر عارف بولكان
2022مأوغنداالسيد دنكان موهوموزا الكي

2022مفرنسا السيدة هيلين تيجرودجا
2022مسلوفانياالسيدة فاسيلكا سانسين

2022مشيليالسيد هيرنان كيزادا كابريرا

السكرتارية

Human Rights Committee (CCPR)
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 90 00
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail:ccpr@ohchr.org

الشكاوى الفردية

Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 
Switzerland

Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters(
E-mail: petitions@ohchr.org

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

دليــــل

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_BULKAN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_MUHUMUZA_LAKI.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_TIGROUDJA_FRE%20.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_SANCIN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/Membership/CV_QUEZADA_SPA.docx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm


منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية 

Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)
Rue de Varembé 1
PO Box 183
1202 Geneva (Switzerland)
Tel: +41(0)22 / 33 22 555 
Email: info@ccprcentre.org 
http://www.ccprcentre.org

لمتابعة مناقشة اللجنة المعنية لتقارير الدول األطراف مباشر
www.ccprcentre.org/home/215

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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http://www.ccprcentre.org/home/215
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اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 
)CESCR( واالجتماعية والثقافية

ــم ينــص صراحــة،  ــة ل ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي العهــد الدول
علــى إنشــاء لجنــة لمســاعدة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة 
فــي أعمالــه التــي يقتضيهــا العهــد. وقــد ســعى المجلــس فــي البــدء إلــى النهــوض بواليتــه 
اســتنادًا إلــى عمــل فريــق عامــل أثنــاء الــدورة كان يتكــون فــي بــادئ األمــر؛ مــن مندوبيــن 
لــدى المجلــس، وبعدئــذ مــن خبــراء حكومييــن، بيــد أن المجلــس خلــص إلــى أن هــذه 
ــدة  ــة مناظــرة مــن وجــوه عدي ــك إنشــاء لجن ــدالً مــن ذل ــة، وفضــل ب ــر مرضي ــات غي الترتيب

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــال للعه ــد االمتث لرص

تتكــون اللجنــة مــن ثمانيــة عشــر عضــوا مــن الخبــراء المعتــرف بكفاءتهــم فــي ميــدان حقــوق 
اإلنســان يعملــون بصفتهــم الشــخصية، علــى أن يولــى االعتبــار الواجــب للتوزيــع الجغرافــي 
العــادل وتمثيــل مختلــف أشــكال النظــم االجتماعيــة والقانونيــة، وتحقيقــًا لهــذه الغايــة ، يوزع 
خمســة عشــر مقعــدًا بالتســاوي بيــن المجموعــات اإلقليميــة، بينمــا تخصــص المقاعــد الثاثــة 

اإلضافيــة وفقــًا للزيــادة فــي مجمــوع عــدد الــدول األطــراف فــي كل مجموعــة إقليميــة.

ــة  ــن قائم ــري م ــراع الس ــة باالقت ــاء اللجن ــي أعض ــادي واالجتماع ــس االقتص ــب المجل  ينتخ
بأســماء األشــخاص الذيــن ترشــحهم الــدول األطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

ــر  ــي التقاري ــا ف ــزًا لنظره ــن موج ــطتها يتضم ــن أنش ــرًا ع ــس تقري ــى المجل ــة إل ــع اللجن ترف
ــع عــام  ــات ذات طاب ــدول األطــراف فــي العهــد، وتتقــدم بإقتراحــات وتوصي المقدمــة مــن ال
علــى أســاس نظرهــا فــي هــذه التقاريــر والتقاريــر المقدمــة مــن الــوكاالت المتخصصــة بغيــة 
ــن  ــس فــي االضطــاع بمســؤولياته، وال ســيما مســؤولياته بموجــب المادتي مســاعدة المجل
21، 22 مــن العهــد » للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي أن يقــدم إلــى الجمعيــة العامــة بيــن 
الحيــن والحيــن تقاريــر تشــتمل علــى توصيــات ذات طبيعــة عامــة وموجــزة مــن المعلومــات 
ــر  ــوكاالت المتخصصــة حــول التدابي ــد، ومــن ال ــدول األطــراف فــي هــذا العه ــواردة مــن ال ال
ــا فــي  ــرف به ــم مراعــاة الحقــوق المعت ــة تعمي ــق كفال ــى طري المتخــذة والتقــدم المحــرز عل
ــدة  ــم المتح ــات األم ــر هيئ ــترعاء نظ ــي اس ــادي واالجتماع ــس االقتص ــد« » للمجل ــذا العه ه
األخــرى وهيئاتهــا الفرعيــة، والــوكاالت المتخصصــة المعنيــة بتوفيــر المســاعدة التقنيــة، إلــى 
أي مســائل تنشــأ عــن التقاريــر المشــار إليهــا فــي هــذا الجــزء مــن العهــد ويمكــن أن تســاعد 
ــر  ــاذ تدابي ــة إتخ ــن رأي حــول ماءم ــى تكوي ــال اختصاصــه ، عل ــي مج ــزة كل ف ــك األجه تل

دوليــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى فعاليــة التنفيــذ التدريجــي لهــذا العهــد«.

دليــــل



* موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
االنضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية حتى 31مارس/ آذار  2020 كالتالي: 
ســوريا   ، )1986م(  الســودان  )1989م(،  الجزائــر   ، )1969م(  تونــس  )1975م(،  األردن 
 ، )1972م(  لبنــان  )1996م(،  الكويــت  )1971م(،  العــراق  )1990م(،  الصومــال  )1969م(، 
ليبيــا )1970م( ، مصــر )1982م(، المغــرب )1979م(، اليمــن )1987م( ، جيبوتــي )2002م( ، 

موريتانيــا )2004م( قطــر )2018( .

* موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
االنضمام للبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   31 مارس/ آذار 2020:

ال توجد

أعضاء اللجنة

نهاية الواليةالجنسيةاالسم
31 ديسمبر 2020مجنوب أفريقياالسيدة/ ساندرا ليبينبير	 )نائب الرئيس(

31 ديسمبر 2020مإسبانياالسيد/ ميكيل مانسيزور 
31 ديسمبر 2020ممصرالسيد/ محمد عز الدين عبد المنعم 

31 ديسمبر 2020مبولنداالسيد/ زادزالف كيدزيا 
31 ديسمبر 2020مالصينالسيد/ شيكيو شين )نائب الرئيس( 

31 دسيمبر 2020مألمانيا السيد/ مايكل ويندفر
31 ديسمبر 2020مرومانياالسيدة/  لورا ماريا كريسيونان-تاتو )نائب الرئيس(

31 ديسمبر 2020مسورينامالسيدة/ ليديا كارميليتا رافينبرغ 
31 ديسمبر 2022م اإلتحاد الروسيالسيد/ اصان عباشيدز

31 ديسمبر 2022مبلجيكاالسيد/ اوليفييه دي شوتر )المقرر(

31 ديسمبر 2022مكولمبيا السيد/ رودريغو يوبريمي
31 ديسمبر 2022مالبرازيلالسيد/ ريناتو زربيني ريبييرو ليو )الرئيس(
31 ديسمبر2022مالسلفادورالسيدة/  كارال فانيسا ليموس دو فلسكيز

31 ديسمبر 2022مجمهورية كورياالسيد/ هيزو شين 
31 ديسمبر 2022مموريشوس السيد/ أشرف علي كونهي
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31 ديسمبر 2022مالهندالسيدة/ بريتي ساران
31ديسمبر 2022منيجيرياالسيد/  بيترز ساناي اومولوجب ايموز

دورات اللجنة

الدولالتاريخالدورة

أكرانيا، النيرويج، غينيا، بنين، 17 فبراير/ شباط ـ 6 مارس/ آذار 67
بلجيكا

28 سبتمبر/ آيلول ـ 16 أكتوبر/ 68
تشرين األّول

الكويت، أذربيجان، بوليفيا، 
البوسنة والهرسك، فنلندا، 

التفيا ونيكاراغوا

سكرتارية اللجنة

Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
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 90 00
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail: cescr@ohchr.org

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm
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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
)CEDAW(

 اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة فــي 18 ديســمبر/ كانــون األّول 1979م ، ودخلــت حيــز النفــاذ فــي 3 ســبتمبر/ آيلــول 

1981م.

ــرأة،  ــد الم ــز ض ــى التميي ــاء عل ــة للقض ــاء لجن ــى إنش ــة عل ــن االتفاقي ــادة 17 م ــص الم  تن
تراقــب تنفيــذ نصــوص االتفاقية، وتــدرس التقــدم المحــرز فــي تنفيذهــا.

ووفقــًا لمــا جــاء بنــص المــادرة 17 مــن االتفاقيــة، تتألــف اللجنــة مــن 23 خبيــرًا /ة ينتخبــون 
ــم  ــون بصفته ــم يعمل ــم فإنه ــع ســنوات. ورغــم أن األعضــاء ترشــحهم حكوماته ــدة أرب لم

الشــخصية وليــس بصفتهــم مندوبيــن أو ممثليــن لبلدانهــم األصليــة.

 إن تكويــن اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، مختلــف بشــكل ملحــوظ عــن 
تكويــن باقــي اآلليــات التعاقديــة األخــرى الخاصــة بحمايــة حقــوق اإلنســان. فاللجنــة تتكــون 

كلهــا ومنــذ إنشــائها مــن النســاء، فيمــا عــدا اســتثناء واحــدًا.

 تعمــل اللجنــة كنظــام رصــد لمراقبــة تنفيــذ االتفاقيــة مــن جانــب الــدول التــي صدقــت عليهــا 
أو انضمــت إليهــا. وبموجــب المــادة 20 مــن االتفاقيــة، تجتمــع اللجنــة فــي دورة عاديــة علنيــة 
لمــدة أســبوعين ســنوياً. وهــذه المــدة هــي أقصــر وقــت اجتمــاع ألّيــة لجنــة منشــأة بموجــب 

معاهــدة لحقــوق اإلنســان، وتقــوم بخدمتهــا شــعبة األمــم المتحــدة للنهــوض بالمــرأة.

 تنظــر اللجنــة المعنيــة فــي تقريــر كل دولــة طــرف وذلــك فــي غضــون ســنة واحــدة مــن بــدء 
نفــاذ االتفاقيــة فــي حــق هــذه الدولــة. كمــا تنظــر اللجنــة بعــد ذلــك، فــي كل تقريــر تقدمــه 

دولــة طــرف، مــرة كل أربــع ســنوات علــى األقــل، وكلمــا طلبــت اللجنــة منهــا ذلــك.

 وبغية تسهيل عملها، أنشأت اللجنة ثاثة أفرق عمل هي:

الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة. 	

فريقان عامالن دائمان، يعقدان اجتماعات أثناء الدورة العادية للجنة: 	

ــة  	 ــال اللجن ــراع بأعم ــائل اإلس ــبل ووس ــي س ــل األول ف ــق العام ــر الفري ينظ
ويقتــرح الســبل والوســائل.

ــذ المــادة 		 مــن  	 ــي فــي ســبل ووســائل تنفي ــق العامــل الثان وينظــر الفري
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ــة  ــات عام ــات وتوصي ــم اقتراح ــلطة تقدي ــة س ــّول اللجن ــي تخ ــة الت االتفاقي
ــة. ــذ االتفاقي ــأن تنفي بش

موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من االنضمام 
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى 31 

مارس/ آذار 2020 كالتالي: 
ســورية  )2000م(،  الســعودية   ، )1996م(  الجزائــر   ، )1980م(  تونــس  )1980م(،  األردن 
)2003م(، الكويــت )1994م(، لبنــان )1997م(، ليبيــا )1989م(، مصــر )1980م( ، العــراق 
ــي )1998م( ،  ــرب )1993م(، اليمــن )1984م( ، جيبوت ــا )2001م(،  المغ )1986م( ، موريتاني
البحريــن )2002م(، اإلمــارات العربيــة المتحــدة )2004م( ، عمــان )2006م(، قطــر )2009م(، 

فلســطين )2014م(.

موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من االنضمام 
للبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة حتى 31مارس/ آذار 2020 كالتالي: 
ليبيا )2004م(، تونس)2008م( فلسطين )2019(.

موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من تعديل 
الفقرة 1 من المادة 20 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد المرأة التي تتعلق بموعد اجتماع اللجنة.

مصر )2001م( ، األردن )2002م(، المغرب )2010م(، الكويت )2011م(

أعضاء اللجنة

نهاية الواليةالجنسيةاالسم
31 ديسمبر 2020مليتوانياالسيدة/ داليا لينارت 

31 ديسمبر 2020منيبالالسيدة/ باندانا رانا
31 ديسمبر 2020مغاناالسيدة/ هياري جبيديما )الرئيس(   

31 ديسمبر 2020مموريتانياالسيدة/ عائشة فال فيرقيس

دليــــل

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/CVMembers/CVMs._Hilary_Gbedemah_Ghana.pdf


31 ديسمبر 2020ملبنانالسيدة/ نهلة حيدر
31 ديسمبر 2020مالفلبينالسيدة/ روزاريو 	 مانالو

31 ديسمبر 2020مالبهاماالسيدة/ ماريون بيتيل
31 ديسمبر 2020مالنرويجالسيد/ جونار بيرغبي

31 ديسمبر 2020مفرنساالسيدة/ نيكوآلميلين )نائب الرئيس(
31 ديسمبر 2020مالصينالسيدة/ ونيان سونغ

31 ديسمبر 2020منيجيرياالسيدة/ استر إغبامين - مشيلية
31 ديسمبر 2022مموريشوصالسيدة/ أرونا ديفي نارين

31 ديسمبر 2022مأذربيجانالسيد/ ألجون سافاروف
31 ديسمبر2022مجورجياالسيدة/ ليا ناداريا –) المقرر(

31 ديسمبر 2022مالسعوديةالسيدة/ تماضر الرماح
31 ديسمبر 2022مبلغارياالسيدة/ جينوفيفا تيشيفا 

31 ديسمبر 2022ماليابانالسيدة/ هيروكو أكيزوكي 
31 ديسمبر 2022مترينداد وتوباغوالسيدة/ رودا ريدوك

31 ديسمبر 2022مأسبانياالسيدة/ انا بياز نارفاز 
31ديسمبر 2022مالجزائرالسيدة/ لويزة شال

31 ديسمبر 2022مبوركينا فاسوالسيدة/ فرنسالين تو بودا 
السيدة/ غاديس أكوستا فارغاس 

)نائب الرئيس(
31 ديسمبر 2022مبيرو

31 ديسمبر 2022ممصرالسيدة/ نائلة جبر

دورات اللجنة

الدولالتاريخالدورة

أريتريا، أفغانستان، باكستان، بلغاريا، 10 ـ 28 فبراير/ شباط75
التفيا،، ملدوفيا، زمبابوي، كيرباتي

22 يونيو/ حزيران ـ 10 76
يوليو/ تموز

البحرين، الدنمارك، الدومنيكان، الغابون، 
كيرغيزستان، المالديف، منغوليا، بنما

19 أكتوبر/ تشرين األّول  ـ 77
6 نوفمبر / تشرين الثاني

أذربيجان، اإلكوادور، نيكاراغوا، السنغال، 
جنوب أفريقيان السويد، اليمن، األرغواي

اآلليات الدولية في مجال 
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/CVMembers/CV_EstherEghobamienMshelia.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/26804&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/26999&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/26930&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/26846&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/27017&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/26973&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/26998&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/BDF/20/26841&Lang=en
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سكرتارية اللجنة

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)
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 59
Fax: +41 22 917 90 08

E-mail: cedaw@ohchr.org

الشكاوى الفردية

Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 (Switzerland)

Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
E-mail: petitions@ohchr.org

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm

منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية

The International Women’s Rights Action Watch (IWRAW)
University of Minnesota  
229-19th Avenue South  
Minneapolis, MN 55455  
Tel: 01.612.625.4985 
Fax: 01.612.625.2011 
E-mail: mfreeman@umn.edu
http://www1.umn.edu/humanrts/iwraw

دليــــل

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
mailto:mfreeman@umn.edu


)CAT( اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب
ــره مــن ضــروب  اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغي
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة فــي 10 كانــون األول )ديســمبر( 
1984م. وبمقتضــى المــادة 17 مــن هــذه االتفاقيــة أنشــئت لجنــة مناهضــة التعذيــب وبــدأت 
عملهــا فــي 1 كانــون الثانــي ) ينايــر( 1988م. وتتألــف اللجنــة مــن عشــرة خبــراء مــن مواطنــي 

الــدول األطــراف باالتفاقيــة لفتــرة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.

تعقــد اللجنــة عــادة دورتيــن عاديتيــن فــي الســنة. ويجــوز مــع ذلــك الدعــوة إلــى دورات خاصة 
ــة طــرف فــي االتفاقيــة.  ــاء علــى طلــب غالبيــة األعضــاء أو طلــب دول بقــرار مــن اللجنــة بن
وتنتخــب اللجنــة مــن بيــن أعضائهــا رئيســاً وثاثــة نــواب للرئيــس ومقــررًا. وينتخــب المكتــب 

المكــون علــى هــذا النحــو لمــدة ســنتين قابلــة للتجديــد.

ويجــوز للجنــة أن تدعــو الــوكاالت المتخصصــة ومنظمــات األمم المتحــدة المعنيــة والمنظمات 
الحكوميــة الدوليــة واإلقليميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تتمتــع بالصفــة االستشــارية 
لــدي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي إلــى أن توافيهــا بمعلومــات ووثائــق وبيانــات كتابيــة 
تتعلــق باألعمــال التــي تضطلــع بهــا اللجنــة تطبيقــًا لاتفاقيــة. وتعــرض اللجنــة علــى الــدول 

األطــراف والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة تقريــرًا ســنويًا عــن أنشــطتها.

وطبقــا للمــادة 19 مــن االتفاقيــة تقــدم كل دولــة طــرف إلــى اللجنــة، عــن طريــق األميــن 
العــام لألمــم المتحــدة، تقاريــر عــن التدابيــر التــي اّتخذتهــا تنفيــذًا لتعهداتهــا بمقتضــى 
االتفاقيــة. ويقــدم التقريــر األول فــي غضــون ســنة واحــدة اعتبــارًا مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة 
بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة. وتقــدم بعــد ذلــك تقاريــر تكميليــة مــرة كل أربــع ســنوات 

عــن جميــع التطــورات الاحقــة. ويجــوز للجنــة أن تطلــب تقديــم تقاريــر وبيانــات أخــرى.

* موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
االنضمام التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو المهينة حتى 31 مارس/ آذار 

2020م كاآلتي: 
األردن )1991م( ، تونــس )1988م( ، الجزائــر )1989م(، الســعودية )1997م(، الصومــال 
ــرب  ــر )1986م(، المغ ــا )1989م(، مص ــان )2000م( ، ليبي ــت )1996م(، لبن )1990م( ، الكوي
)1998م(،  البحريــن   ، )2002م(  جيبوتــي   ، )1991م(  اليمــن   ، )2000م(  قطــر  )1993م(، 
موريتانيــا )2004م( ، ســورية )2004م( فلســطين )2014( العــراق )2011( اإلمــارات )2012(.
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* موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
االنضمام للبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو 
المهينة حتى 31 مارس/اذار 2020م:

لبنان، تونس، موريتانيا ،المغرب، فلسطين .

دورات اللجنة

الدولالتاريخالدورة
20 أبريل/ نيسان ـ 15 مايو/ آيار69
بلجيكا، فلسطين، أكرانيا13 ـ 24 يوليو/ تموز 70

9 نوفمبر/ تشرين الّثاني ـ 4 ديسمبر/ 71
كانون األول

بوليفيا، كيرغستان، ليتوانيا، 
نيجيريا، صربيا، السويد

أعضاء اللجنة

نهاية الوالية الجنسيةاالسم
31 ديسمبر

2021مالمغربالسيدة/ سعدية بلمير )نائب الرئيس(
2021مالدنماركالسيد/ جينس مودفيق )الرئيس(

2021مروسياالسيد/باكتاير توزومو كميدوف
2021مالصينالسيد/ ليو هاوين

2023متركياالسيد/ اورغان اسكان
2023مالتفياالسيدة/ ألفيا بويس

2023مالمكسيكالسيد/ كاودي هيللر رواسانت
2023مملدوفاالسيدة/ أنا راكو

2023مفرنساالسيد/ سبستيان توزي
2023مكولمبياالسيدة/ ديغو رودريغيز بنزون

دليــــل



السكرتارية

Mr. Joao M. Nataf         
E. Mail: jnataf@ohchr.org  

Committee against Torture (CAT)
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 90 00
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail: cat@ohchr.org

الشكاوى الفردية

Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 (Switzerland)

Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
E-mail: petitions@ohchr.org

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/index.htm
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 )SPT( اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب
اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحدة البروتوكــول االختيــاري المحلــق باتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب بتاريــخ 18 كانــون أول )ديســمبر( 2002، وبــدأ نفــاذه فــي 22 حزيــران )يونيــو( 
2006، ويهــدف البروتوكــول إلنشــاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلــع بها هيئــات دو
األشــخاص من حريتهم، وذلك بغية من فيهــا  لية ووطنية مســتقلة لألماكن التي يحرم 
إنســانية أو المهينة. أو العقوبة القاســية أو الا  ع التعذيب وغيره من ضروب المعاملــة 

لمناهضــة  الفرعيــة  اللجنــة  وتضطلــع   ،2007 شــباط  مــن  بــدءًا  عملهــا  اللجنــة  بــدأت 
التعذيب SPT وفقــًا لمــا جــاء بالبروتوكــول بعــدة مهــام منهــا: زيــارة األماكــن التــي يحتجــز 
فيهــا األشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم فــي الــدول األطــراف، التعــاون وإســداء المشــورة 
وتقديــم المســاعدة لآلليــات الوقائيــة الوطنيــة المهتمــة بمناهضــة التعذيــب، التعــاون لغــرض 
ــة  ــة والوطني ــة واإلقليمي ــات الدولي ــات والمنظم ــة المؤسســات والهيئ ــع كاف ــب م ــع التعذي من

المهتمــة.

تعــد اللجنــة الفرعيــة لمناهضــة التعذيبSPT أكبــر هيئــات األمــم المتحــدة، بعــد أن زاد 
عــدد أعضائها من 10 إلــى 25 عضــوًا/ة، إثــر انتخابــات قامــت بهــا الــدول األعضــاء بتاريــخ 

.2010/11/28

أعضاء اللجنة 

الجنسيةاالسم
تنتهي الوالية 

في 31 ديسمبر/ 
كانون األول 

2022م شيليالسيدة/ باتريشيا ارياس  1.

2022مجورجيا السيد/ نيكا كفاراتسخيليا2.

2022ماألرغوايالسيد/  روبرت ميشيل فيهر3.

2022مالسنغال السيد/ حميت سلوم دياخاث4.

2022مإسبانياالسيدة/ كارمن كوماس-ماتا ميرا 5.

2022مبنماالسيدة/ ماريا لويزا روميرو6.

2022ملبنان السيدة/ سوزان جابور، نائب رئيس7.

2022متوغوالسيد/ غنامبي غاربا كوجو8.

دليــــل

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/MariAmos_CV.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2014/ShujuneMuhammad.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/GinesCV.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/CV_Danielyan.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2014/RadhiaNasraoui.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2014/CVLorenaGonzalezPinto.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2014/CVGnambiGarbaKODJO.doc


2022مكرواتيا السيدة/ ماريجا دفينيس-غوانوفيتش9.
2022ماليونان السيدة/ صوفيا فيدالي10.
2022مفرنساالسيدة/ كاثرين باوليت11.
2022مبيروالسيد/ خوان بابلو فيجاس12.
2022مالنرويجالسيدة/ نورا سفياس نائب الرئيس 13.
2020مسويسراالسيد/ دانيال فانك14.
2020مموريشيصالسيد/ ساتيابهاوشن جوبت دومه15.
2020مبريطانياالسيد/ مالكولم إيفينيس )الرئيس(16.
2020مقبرصالسيد بيتروس ميخائيليدس17.
2020مصربياالسيد/ كوستا ميتروفيتش18.
2020ماألرجنتينالسيدة/ ماريا دولوريس غوميز19.

السيد/ عبد اهلل اونير، نائب رئيس 20.
2020مالمغربومقرر

2020مألمانياالسيدة /مارغريت أوسترفيلد21.

2020مالفلبينالسيدة /جون كاريداد باجادوان لوبيز22.

2020مالجبل األسودالسيدة/ زدنكا بيروفيتش23.

2020مموريتانياالسيد/ حيمود رمضان24.

2020مملدوفاالسيد/ فيكتور زاهريا25.

السكرتارية

Secretariat of the Subcommittee on Prevention of Torture
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 44
Fax: +41 22 917 90 22

E-mail: opcat@ohchr.org
http://www.ohchr.org
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2014/MarijaDefinisGojanovic.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/AnetaStanchevs.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/CV_Paulet.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/CV_Villavicencio.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/DanielFink.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2016/SatyabhooshunGuptDomah.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2016/MariaDoloresGomez.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/elections2016/AbdallahOunnir.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/OsterfeldCV.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/CVMembers/JunePagaduanLopez.pdf
http://www.ohchr.org
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منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية

Association for the Prevention of Torture(APT)

Phone : +41 (22) 919 21 70 
Fax : +41 (22) 919 21 80 
PO. Box 2267 
CH-1211 Geneva 2 Switzerland
E-mail : apt@apt.ch 
Website : www.apt.ch 

World Organisation Against Torture (OMCT) 
PO Box 21
8, rue du Vieux-Billard
1211 Geneva 8 Switzerland
Phone: + 41 22 809 4939
Fax: + 41 22 809 4929
E-mail: omct@omct.org  
Website : www.omct.org

دليــــل



     )CRC( اللجنة المعنية بحقوق الطفل

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي قرارهــا 44/25 المــؤرخ 
20 نوفمبــر 1989م، وبتاريــخ 31 مــارس/ آذار 2020، بلــغ عــدد الــدول األطــراف فــي االتفاقية 

196 دولــة ليــس مــن بينهــم الواليــات المتحــدة األمريكية.

ــه  ــذي أحرزت ــة، ولغــرض دراســة التقــدم ال ــة الدولي  اســتنادًا لنــص المــادة 43 مــن االتفاقي
ــة، أنشــئت  ــي هــذه االتفاقي ــا ف ــدت به ــي تعه ــات الت ــي اســتيفاء االلتزام ــدول األطــراف ف ال
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الطفــل. كانــت تتألــف اللجنــة المعنيــة مــن عشــرة خبــراء مــن ذوي 
المكانــة الرفيعــة والكفــاءة المعتــرف بهــا فــي الميــدان الــذي تغطيــه االتفاقيــة. تنتخــب الــدول 
األطــراف أعضــاء اللجنــة مــن بيــن رعاياهــا ويعمــل هــؤالء األعضــاء بصفتهــم الشــخصية، 

ويولــى االعتبــار للتوزيــع الجغرافــي العــادل وكذلــك للنظــم القانونيــة الرئيســية.

 بتاريــخ 31 مــارس/ آذار 2020م ، وصــل عــدد الــدول المنضمــة للبروتوكــول االختيــاري 
التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن إشــراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، إلــى 170 دولــة.

دخــل البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء األطفــال 
والمــواد اإلباحيــة عــن األطفــال حيــز التنفيــذ بتاريــخ 12 فبرايــر 2002م ، وبتاريــخ 31 
مــارس 2020 بلــغ عــدد الــدول التــي انضمــت إليــه 176 دولــة . واعتمــدت الجمعيــة العامــة 
البروتوكوليــن االختيارييــن فــي قرارهــا 263/54 بتاريــخ 25 مايــو/ آيــار 2000م وفتــح بــاب 
التوقيــع والتصديــق عليهمــا أو االنضمــام فــي نيويــورك بتاريــخ 5 يونيــو/ حزيــران 2000م. 

جميع دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا انضمت 
لالتفاقية وأما التي انضمت للبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية 

حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة 
31مارس/ أذار 2020م هي: 

فلســطين )2014( ، البحريــن )2004م( ،مصــر )2007م(، الكويــت )2004م( ، ليبيــا )2004م( ، 
المغــرب )2002م( ، عمــان )2004م( ، قطــر )2002م( ، تونس )2003م(،الســودان )2005م( ، 
ســورية )2003م( ، اليمــن )2007م(، الجزائــر )2009م(، جيبوتــي )2006م(، العــراق )2008م(، 

األردن )2007م(، السعودية )2011م(.
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* دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي انضمت 
للبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع 
األطفال واستغاللهم في البغاء والمواد الخليعة 31مارس/ اذار 

2020م:
الجزائــر )2006م( ، البحريــن )2004م( ، جيبوتــي )2011م(، مصر )2002م( ، العراق )2008م( 
، األردن )2006م(، الكويــت )2004م( ، لبنــان )2004م( ، ليبيــا )2004م(، المغــرب )2001م(، 
موريتانيا )2007م( ، عمان )2004م(، قطر )2001م(، الســودان )2004م(، ســوريا )2003م(، 

تونس )2002م(، اليمن )2004م(، الســعودية )2010م(، فلســطين )2014(.

* دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي انضمت 
للبروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن 

الشكاوى الفردية حتى 30 مارس / آذار 2020:

فلسطين )2014(، تونس )2018( 

أعضاء اللجنة

الجنسيةاالسم
نهاية 

الوالية  
28فبراير

2021مإثيوبياالسيد/  بنيام داويت ميزمور 
 2021مالنمساالسيدة/ ريناتي وينتر

2021مبلغارياالسيدة/ فيلينا تودوروفا
2021مالبحرينالسيدة/ أمل الدوسري نائب الرئيس

2021مجنوب أفريقياالسيدة/ أنا ماري سكليتون
2021ماألرغوايالسيد/ لويس إرنستو بيدرنيرا رينا )الرئيس(

2021ماليابانالسيدة/ ميكيكو أوتاني 
2021ماالتحاد الروسيالسيدة/ أولغا إ. خهازوڢا

2023مسويسراالسيد/ فيليب جافي

دليــــل



2023متوغوالسيدة/ سوزان أسوما
2021مزامبياالسيد/ سيفاس لومينا

2023مساموالسيد/ كاارينس نيلسون
2023مالنيجرالسيدة/ عيساتو الحسن سيديكو

2023مايسلندا السيد/ براغي جودبراندسون
2023مفنزوياالسيد/ جوسيه أنجيل رودريغيز ريس

2023مبربادوسالسيد/ فايس مارشال هاريس
2023ممصرالسيد/ جهاد ماضي – نائب الرئيس

2023مالمغربالسيدة/ هند أيوبي اإلدريسي

دورات اللجنة

الدولالتاريخالدورة

20 يناير/  كانون الّثاني ـ 7 فبراير/ 83
شباط

فلسطين، النمسا، رواندا، المجر، 
كوستاريكا، بياروسيا

جزر كوك، تيفالو/ 2Micronesia ـ 6 مارس/ آذار84

أفغانستان، كمبوديا، قبرص، 11 ـ 29 مايو/ آيار85
   Eswatini ،الشيك، تونس

جيبوتي، كوبا، اليونان، مدغشقر، 7 ـ 25 سبتمبر/ آيلول86
Kiribati ،الصومال
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CVMembers/CV_BragiGudbrandsson.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/CVMembers/CV_FAITH_MARSHALL-HARRIS.docx
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سكرتارية اللجنة

Committee on the Rights of the Child (CRC)
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)

Mailing address
UNOG-OHCHR
CH-1211 Geneva 10 (Switzerland)

Tel.: +41 22 917 91 41
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail: crc@ohchr.org

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية

NGO Group for the Convention on the Rights of the Child
Secretariat
1, rue de Varembé
CH-1202 Geneva
Switzerland

Telephone: +41 (0) 22 740 4730
Fax : +41 (0) 22 740 1145 
Email : secretariat@childrightsnet.org

http://www.childrightsnet.org/

دليــــل

mailto:secretariat@childrightsnet.org
http://www.childrightsnet.org/


اللجنـــــة المعنية بحماية حقوق جمــــيع
  )CMW(  العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

ــون  ــة العامــة لألمــم المتحــدة بقرارهــا 45/ 158 المــؤرخ 18 ديســمبر/ كان اعتمــدت الجمعي
األّول 1990م االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم. 
تلــك االتفاقيــة التــي تتألــف مــن 93 مادة. بــدأ نفــاذ االتفاقيــة فــي  1 يوليــو/ تمــوز 2003م 

عقــب إيــداع صــك التصديــق العشــرين عليهــا فــي 14 مــارس/ آذار 2003م.

وبمقتضــى المــادة 72 مــن هــذه االتفاقيــة وبمجــرد دخولهــا حيــز النفاذ تبــدأ اللجنــة المعنيــة 
عملهــا. وتتألــف اللجنــة مــن عشــرة خبــراء ، وبعــد نفــاذ االتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف 
الحاديــة واألربعيــن ، مــن أربعــة عشــر  من الخبــراء ذوي المكانــة األخاقيــة الرفيعــة والحيــدة 
ــراع الســري  ــق االقت ــدول األطــراف بطري ــوق اإلنســان. وتنتخــب ال ــدان حق ــي مي والكفاءة ف
ــدول األطــراف. وينتخــب األعضــاء  ــي ال ــوا مــن مواطن ــن يجــب أن يكون ــة الذي أعضــاء اللجن

لفتــرة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.

دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التــي انضمــت لالتفاقيــة الدوليــة 
لحمايــة حقــوق جميــع  العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم حتــى 		 مــارس/ آذار 
0	0	   55 دولــة مــن بينهــم : مصــر )	99	م( ، المغــرب )	99	م(، ليبيــا )004	م( ، 

الجزائــر )005	م( ، موريتانيــا )007	م( وســورية )005	م( .

أعضاء اللجنة

نهاية الوالية 31 ديسمبرالجنسيةاالسم

2023مموريتانياالسيد/ خالد شيخنا بكري
2023مالجزائرالسيد/ لزهر سوالم 
2023مالمغربالسيد/ محمد شارف

2023مجواتيماالالسيد/ بابلو سيزر جاركيا سينز
2023مبوركينا فاسوالسيدة/ مريم  بوسي

2023متركياالسيد/ شان أونفير
2023مالمكسيكالسيد/ أيدغر سوسة
2023مأذربيجانالسيد/ آزاد تقي زادة

2021مألبانياالسيد/ ايرمال فراشيري
2021مسريانكاالسيد/ براساد كارياواسام
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https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Members/MohammedCharef.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Elections2017/AzadTaghiZada.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Elections2017/CV_ErmalFrasheri.pdf
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2021مالسنغالالسيدة/ فاطمة ديالو
2021مالنيجرالسيد/ مامان أوماريا

2021مكولومبياالسيد/ الفارو بوتيرو نافارو
2021مبنغادشالسيد/ محمد شهيدول حق

دورات اللجنة

الدولالتاريخالدورة
شيلي، الرأس األخضر، باراغواي، رواندا30 مارس/ آذار ـ 9 أبريل/ نيسان32

أربيجان، بولفيا، بوركينافاسو، 5 ـ 16 أكتوبر/ تشرين األّول33
ساوتومي وفنزويا

السكرتارية

Committee on Migrant Workers (CMW(
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 (0) 22 917 92 20
Fax +41 (0) 22 917 90 08
E-mail:  cmw@ohchr.org

For individual complaints
Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 
Switzerland

Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters(
E-mail:  tb-petitions@ohchr.org

دليــــل

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Elections2017/Biographicaldata_Mr.Oumaria.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Members/CV_ShahidulHaque.doc


موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

منظمة غير حكومية لمساعدة المنظمات غير الحكومية

December 18
EMail: info@december18.net
http://www.december18.net/
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)CRPD( اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

المــادة الرابعــة والثاثــون مــن االتفاقيــة الدوليــة اشــارت إلــى إنشــاء لجنــة معنيــة بحقــوق 
ــدول  ــا ال ــي تقدمه ــة الت ــر الدوري ــة التقاري ــة بدراس ــي مفوض ــة. وه ــخاص ذوي اإلعاق األش
األطــراف بموجــب المــادة 35 مــن االتفاقيــة، وبتلقــي وبفحــص الباغــات الفرديــة ضــد الــدول 
األطــراف فــي البروتوكــول االختيــاري المرفــق باالتفاقيــة، وبإجــراء تحقيقــات مســتندة إلــى 
معلومــات موثقــة ومعــّول عليهــا تشــير إلــى انتهــاكات فاضحــة أو منهجيــة للبروتوكــول 

االختيــاري مــن جانــب الدولــة الطــرف. 

ــر  ــر دراســة تقاري ــف السويســرية وإث ــة جني ــي مدين ــة حســب دورات ســنوية ف ــع اللجن تجتم
الــدول تعتمــد مــا يعــرف بـــ »الماحظــات الختاميــة« التــي تقدمهــا للــدول األطــراف. وتتضمــن 
هــذه الماحظــات اســتعراض اللجنــة للتدابيــر اإليجابيــة التــي اتخــذت لتنفيــذ االتفاقيــة 

ــات.  ــق والتوصي ــع القل ومواض

تتألــف اللجنــة حاليــًا مــن ثمانيــة عشــر عضــوًا،  مــن »المشــهود لهــم باألخــاق العاليــة 
ــع أن  ــة. م ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــدان حق ــي مي ــرة« ف ــاءة والخب ــم بالكف ــرف له والمعت
أعضــاء اللجنــة تســميهم وتنتخبهــم الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة، فإنهــم خبــراء مســتقلون 
ــة  ــار فــي تركيب وليســوا ممثليــن لحكومــات بلدانهــم. ومــن الواجــب األخــذ فــي عيــن االعتب
ــة  ــل أشــكال التمــدن المختلفــة واألنظمــة القانوني ــادل وتمثي ــع الجغرافــي الع ــة التوزي اللجن
والقضائيــة الرئيســية. كذلــك اللجنــة تتمتــع بالتــوازن بيــن الجنســين وتضــم خبــراء مــن ذوي 
ــز إعــادة انتخابهــم  ــة أعــوام)04(، ومــن الجائ ــا أربع ــة مدته ــة. يعمــل األعضــاء لوالي اإلعاق

لمــرة واحــدة. وهــم يــؤدون مهامهــم علــى أســاس طوعــي.

ــام  ــن االنضم ــنتين م ــون س ــي غض ــًا ف ــرًا أولي ــدم تقري ــة تق ــي االتفاقي ــراف ف ــدول األط ال
ــنوات. ــع س ــك كل أرب ــد ذل ــًا بع ــرًا دوري ــة وتقري لاتفاقي

عــدد الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة حتــى تاريــخ 3 أبريــل/ نيســان 2020م، 181 دولــة مــن 
بينهــم جميــع دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا؛ باســتثناء لبنــان.

البروتوكــول االختيــاري لاتفاقيــة يعطــي اللجنــة اختصاصــًا فــي فحــص الشــكاوى الفرديــة 

فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات المزعومــة لاتفاقيــة. 

بلغ عدد الدول األطراف في البروتوكول االختياري لالتفاقية حتى 
تاريخ 3 أبريل 2020م 95 دولة من بينهم:

اليمن، سورية، تونس، السودان، فلسطين، السعودية، المغرب، موريتانيا وجيبوتي.

دليــــل



دورات اللجنة

الدولالتاريخالدورة

جيبوتي، بنغادش، إستونيا، المجر، فنزويا، 9 ـ 27 مارس/ آذار23
Lao

17 أغسطس/ آب ـ 11 سبتمبر/ 24
آيلول

فرنسا، جمايكا، اليابان، المكسيك، 
سنغافورة وسويسرا

أعضاء اللجنة

نهاية الوالية الجنسيةاالسم
31ديسمبر

2020مالسعوديةالسيد/ أحمد السيف
2020متونسالسيد/ عماد الدين شاكر

2020 م نيوزلينداالسيد/ روبرت جورجي مارتن
2020مهنغاريا السيد/ الزالو غابور لوفازي 

2020ماليابانالسيد/ جن اشيكاوا
2020مكينيا السيد /صامويل نجوغونا كابو

2020متاياندالسيد/ مونتيان بونتان
2020ماإلتحاد الروسيالسيد /ديمتري ريبروف

2020مأوغنداالسيد/ مارتن مويسيغوا بابو
2022منيجرياالسيد/ دانيامي أومارو باشارو  الرئيس

2022مالبرازيلالسيدة/مارا كرستينا غبرائيل
2022ملتوانياالسيد/ يوهانس روسكوس

2022مغاناالسيدة/ جيرترود فيفوام
2022مالمكسيكالسيدة /أماليا غاميو ريوس المقرر

2022مكوريا السيدة/ مييون كيم
2022ماسترالياالسيدة /روزماري كايس - نائب الرئيس

2022م إندونيسياالسيدة / ريناواتي أوتامي
 2022مسويسراالسيد/ ماركوس شيفير

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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السكرتارية

CRPD - Secretariat contact details
Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
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 95 29
Fax: +41 22 917 90 08

For individual complaints:

Petitions Team
Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations Office at Geneva
1211 Geneva 10 (Switzerland)

Fax: + 41 22 917 9022 (particularly for urgent matters)
E-mail: petitions@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
crpd@ohchr.org 

موقع اللجنة على شبكة اإلنترنيت:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crpd/index.htm

دليــــل



 )CED( اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري

 
هيئــة مكونــة مــن عشــرة خبــراء مســتقلين، تتجلــى مهمتهــا األساســية بمتابعــة تنفيــذ 
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري مــن قبــل الــدول 
ــة منتظمــة عــن مــدى  ــر دوري ــم تقاري ــدول األطــراف بتقدي ــع ال ــزم جمي ــث تلت األطــراف، حي

تنفيــذ االتفاقيــة فــي بادهــم.

ــى  ــة عل ــن المصادق ــنتين م ــون س ــي غض ــًا ف ــرًا أولي ــدم تقري ــدول أن تق ــى ال ــن عل ويتعي
ــر مــن قبــل اللجنــة ومناقشــته مــع الوفــد الحكومــي يقــدم  ــة، وبعــد فحــص التقري االتفاقي

ــة. ــة المعني ــة للدول ــات عام ــات أو توصي ــراء اقتراح الخب

ووفقــًا للمــادة 31 مــن االتفاقيــة، يجــوز للدولــة الطــرف عنــد التصديــق علــى المعاهــدة أو 
فــي أي وقــت بعــد ذلــك أن تعتــرف باختصــاص اللجنــة باســتام ودراســة الباغــات المقدمــة 
مــن /أو نيابــة عــن أفــراد يخضعــون لواليتهــا ويّدعــون أنهــم ضحايــا النتهــاكات تلــك الدولــة 

ألحــكام االتفاقيــة.

وأنشــئت هــذه اللجنــة وفقــاً للمــادة 26 مــن االتفاقيــة المذكــورة، التــي تشــترط أن تتألــف 
اللجنــة مــن عشــرة خبــراء مشــهود لهــم بالنـــزاهة والكفــاءة المعتــرف بهــا فــي مجــال حقــوق 

اإلنســان، وأن يكونــوا مســتقلين ويعملــون بصفتهــم الشــخصية وبحياديــة كاملــة.

ويتــم انتخــاب األعضــاء حســب المــادة المذكــورة وفقــاً للتوزيــع الجغرافــي العــادل، مــع األخــذ 
ــع  ــة، والتوزي ــال اللجن ــي أعم ــة ف ــة ذات الصل ــرة القانوني ــتراك ذوي الخب ــار اش ــن االعتب بعي

المتــوازن للرجــال والنســاء داخــل اللجنــة.

وتجــرى االنتخابــات باالقتــراع الســري علــى قائمــة أشــخاص ترشــحهم الــدول األطــراف أثنــاء 
اجتماعــات يدعــو إليهــا األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ويتألــف النصــاب القانونــي لاجتماعــات 

مــن ثلثــي الــدول األطــراف.

وقــد دخلــت االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري حيــز التنفيــذ 
يــوم 23/ ديســمبر )كانــون األول( 2010 بعــد شــهر مــن تصديــق الدولــة العشــرين )العــراق( 

علــى المعاهــدة التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة فــي عــام 2006.

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي انضمت لالتفاقية:

)2013م(، فلســطين  )2011م( والمغــرب  )2012م(، تونــس  )2010م(، موريتانيــا  العــراق 
.)2014(

ــاص  ــى اختص ــت عل ــي وافق ــا الت ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش دول منطق
ــة: ــن االتفاقي ــادة 		 م ــى الم ــاء عل ــة بن ــكاوى الفردي ــي الش ــي تلق ــة ف اللجن

 ال يوجد

ــاص  ــى اختص ــت عل ــي وافق ــا الت ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش دول منطق
ــة:  ــن االتفاقي ــادة 		 م ــب الم ــق حس ــي الحقائ ــات تقص ــي بعث ــة ف اللجن

العراق، موريتانيا، تونس والمغرب

دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الموافقــة علــى اإلجــراء تحــت 
المــادة 		 مــن االتفاقيــة:

المغرب

أعضاء اللجنة

نهاية الوالية الدولةاالسم 
30يونيو

2023السنغال السيد/ الشيخ أحمد تيديان كوليبالي
2023بيروالسيدة/ كارمن روزا فيا كوينتانا

2023فرنساالسيد/ أوليفييه دي فروفيل
2023ألمانياالسيدة/ باربرا لوشبيهلير
2023إسبانياالسيد/ جوان جوزي لوبيز

2021صربياالسيدة/ ميليكا كوالكوفيك – بوغوفيتش
2021األرجنتينالسيد/ هوراسيو رافينا

2021المغربالسيد/ محمد عياط نائب الرئيس
2021تونسالسيد/ منصف بعطي

2021اليابانالسيد/ كوجي تيرايا  المقرر

دليــــل

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CED/elections/2017/CVs/KojiTERAYA.pdf


دورة اللجنة

الدولةالتاريخالدورة
العراق30 مارس/ آذار – 9 أبريل/ نيسان18

سكرتارية اللجنة

Committee on Enforced Disappearances (CED)
Human Rights Council and Treaty Mechanisms Division
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
(OHCHR)
Palais Wilson - 52, rue des Pâquis
CH-1201 Geneva (Switzerland)
Fax: +41 22 917 90 08
E-mail: ced@ohchr.org
Fax: + 41 22 917 90 22 (particularly for urgent matters)
E-mail: petitions@ohchr.org

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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موقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
من االتفاقيات األساسية لحقوق اإلنسان

حتى 8 أبريل 2020م

CED CRPD CMW CRC CAT CEDAW CESCR CCPR CERD الدولة
√ √ √ √ √ √ √ √ √ موريتانيا
√ √ √ √ √ √ √ √ √ المغرب
√ √ √ √ √ √ √ √ √ فلسطين
X √ √ √ √ √ √ √ √ الجزائر
X √ √ √ √ √ √ √ √ سورية
X √ √ √ √ √ √ √ √ مصر
X √ √ √ √ √ √ √ √ ليبيا
√ √ X √ √ √ √ √ √ تونس
√ √ X √ √ √ √ √ √ العراق
X √ X √ √ √ √ √ √ البحرين
X √ X √ √ √ √ √ √ الكويت
X √ X √ √ √ √  √ √ قطر
X √ X √ √ √ √ √ √ اليمن
X √ X √ √ √ √ √ √ األردن
√ √ X √ √ √ √  X √ عمان
X √ X √ √ √ X X √ اإلمارات
X √ X √ √ √ √ √ √ جزر القمر
X √ X √ √ √ √ √ √ جيبوتي
X √ X X √ X √ √ √ الصومال
X X X √ √ √ √ √ √ لبنان
X √ X √ √ √ X X √ السعودية
X √ X √ X X √ √ √ السودان

√ منضمة   X غير منضمة
CERDاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

CCPRالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

CESCRالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

CEDAW اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

CATاتفاقية مناهضة التعذيب

CRCاتفاقية حقوق الطفل

CMWاتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

CRPDاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

CEDاتفاقية حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

دليــــل



مواقف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من البروتوكوالت 
األساسية لحقوق اإلنسان

8 أبريل 2020م

 CCPR 1
OP

 CCPR 2
OP

 CEDAW/
OP

 CAT /
OP

 CRC /
OPAC

 CRC /
OPSC

 CRPD /
OP الدولة

√ X X X √ √ X الجزائر
x X X x √ √ X البحرين
x X X x x √ X جزر القمر
√ √ X x √ √ √ جيبوتي
x X X x √ √ X مصر
x X X x √ √ X العراق
x X X x √ √ X األردن
x X X x √ √ X الكويت
X X X √ X √ X لبنان
√ X √ x √ √ X ليبيا
√ X X √ x √ √ موريتانيا
x X X √ √ √ √ المغرب
x X X x √ √ X عمان
X √ √ √ √ √ √ فلسطين
x X X x √ √ X قطر
x X X x √ √ √ السعودية
√ X X x x x X الصومال
x X X x √ √ √ السودان
x X X x √ √ √ سوريا
√ X √ √ √ √ √ تونس
X X X X X X X اإلمارات
X X X x √ √ √ اليمن

√ منضمة   X غير منضمة

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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موقف  دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 
البروتوكوالت والمواد التي تمنح األفراد حق تقديم شكاوى 

فردية
8 أبريل 2020م

ESCR
OP

CCPR
OP1

CEDAW
OP

CAT
22

CRPD
OP

CRC
OP3

CMW
77

CERD
14

√ √ √ √ √ فلسطين
√ √ √ √ تونس
√ √ √ √ الجزائر
√ √ √ ليبيا

√ √ √ √ المغرب
√ √ جيبوتي

√ √ موريتانيا
√ √ سورية

√ جزر القمر
√ مصر

√ السعودية
√ الصومال

√ السودان
√ اليمن

البحرين
العراق
األردن
الكويت
لبنان
عمان
قطر

اإلمارات

√ منضمة   X غير منضمة

دليــــل



أجندة تقارير دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
2020

ــة أمــام  ــا ســتناقش تقاريرهــا الدوري 9 دول مــن منطقــة الشــرق األوســط  وشــمال أفريقي
آليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان وهــي: )جيبوتــي، الكويــت، العــراق، اليمــن، العــراق 

ــان وتونــس(. ــن، الصومــال، لبن ،البحري

اآلليةالدولة
اللجنة المعنية باالختفاء القسري  العراق
اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصري لبنان

اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  الكويت
لجنة حقوق الطفلالصومال

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اليمن

اللجنة المعنية بمناهضة التمييز العنصريالبحرين
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة جيبوتي
اللجنة المعنية بحقوق الطفل

اللجنة المعنية بحقوق الطفل تونس
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب  فلسطين
اللجنة المعنية بحقوق الطفل

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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قائمة بأسماء الخبراء من دول منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا  باآلليات التعاقدية

نهاية الوالية  اللجنةالجنسيةاالسمالرقم

1
السيدة/ الشيخة علي 

المسند
  19يناير 2024القضاء على التمييز العنصريقطر

19يناير 2022القضاء على التمييز العنصريالجزائرالسيد/  نور الدين أمير2
31 ديسمبر 2022مناهضة التمييز ضد المرأةالجزائرالسيدة/ لويزة شال3
31 ديسمبر 2023العمال المهاجرينالجزائرالسيد/ لزهر سويلم4
 19 يناير 2024القضاء على التمييز العنصريموريتانياالسيدة/ محمد يملة مينت6

موريتانياالسيد/ كويتا باماريام7
اللجنة المعنية بحقوق 

اإلنسان
31 ديسمبر 2020

8
السيدة/ عائشة فال 

فيرقيس
31 ديسمبر 2020مناهضة التمييز ضد المرأةموريتانيا

موريتانياالسيد/ شيخ توراد عبدالملك9
اللجنة الفرعية لمناهضة 

التعذيب
31 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2023العمال المهاجرينموريتانياالسيد/ خالد شيخنا بابكر 10

مصرالسيد/ أحمد أمين فتح اهلل11
اللجنة المعنية بحقوق 

اإلنسان
31 ديسمبر 2020

مصرالسيد/ محمد عبد المنعم12
الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

31 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2022مناهضة التمييز ضد المرأةمصرالسيدة/ نائلة جبر13
28 فبراير 2023حقوق الطفلمصرالسيد/ جهاد ماضي14
31ديسمبر 2022مناهضة التمييز ضد المرأةالسعوديةالسيدة تماضر الرماح15

السعوديةالسيد/ أحمد السيف16
حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة
31 ديسمبر 2020

31 ديسمبر 2020مناهضة التمييز ضد المرأةلبنانالسيدة/ نهلة حيدر17

لبنان السيدة/ سوزان جبور 18
اللجنة الفرعية لمناهضة 

التعذيب
31 ديسمبر 2022

28 فبراير 2021حقوق الطفلالبحرينالسيدة/ أمل الدوسري19
30 يونيو 2021لجنة االختفاء القسريالمغربالسيد/محمدعياط )الرئيس(20
31 ديسمبر 2023العمال المهاجرينالمغربالسيد/ محمد شارف 21
31 ديسمبر2021مناهضة التعذيبالمغربالسيدة/ سعدية بلمير22

دليــــل



المغربالسيد/ عبد اهلل أنير23
اللجنة الفرعية لمناهضة 

التعذيب
31 ديسمبر 2020

28 فبراير 2023حقوق الطفلالمغربالسيدة/ هند إدريسي24

تونسالسيد/ عياض بن عاشور25
اللجنة المعنية بحقوق 

اإلنسان
31 ديسمبر 2022

30 يونيو 2021لجنة االختفاء القسريتونسالسيد /منصف باتي26

تونسالسيد/ عماد الدين شاكر27
حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة
31 ديسمبر 2020

اآلليات الدولية في مجال 
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القسم الثاني

اآلليات غير التعاقدية



ــراء مســتقلين فــي مجــال  ــا أيضــًا نظــام اإلجــراءات الخاصــة، وهــي تضــم خب ــق عليه يطل
ــر ومشــورة بشــأن حقــوق اإلنســان مــن  ــات لتقديــم تقاري ــن بوالي حقــوق اإلنســان، مكلفي
منظــور مواضيعــي أو خــاص ببلــدان محــددة. ونظــام اإلجــراءات الخاصــة عنصــر أساســي فــي 
آليــات األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان ويغطــي جميــع حقــوق اإلنســان؛ المدنيــة والثقافيــة 
واالقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والحــق فــي التنميــة. ويوجــد حتــى العــام  2020م ،44 

واليــة مواضيعيــة و12 واليــة قطريــة.

وبدعــم مــن مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، تقــوم اإلجــراءات الخاصــة 
بزيــارات قطريــة ، وتتخــذ مــا يلــزم مــن تدابيــر بشــأن الحــاالت والشــواغل الفرديــة المتســمة 
بطابــع هيكلــي أوســع نطاقــًا وذلــك بتوجيــه رســائل إلــى الــدول وغيرهــا مــن الجهــات 
تســترعي فيهــا انتباههــا إلــى االنتهــاكات أو اإلســاءات المّدعــاة، وُتجــري دراســات مواضيعيــة 
وتعقــد مشــاورات خبــراء، وتســهم فــي تطويــر المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وتنخــرط 
فــي أنشــطة دعويــة، وُتزكــي الوعــي العــام، وتقــدم مشــورة لتوفيــر التعــاون التقنــي. 
ــة  ــا أن غالبي ــس حقــوق اإلنســان؛ كم ــى مجل ــر ســنوية إل واإلجــراءات الخاصــة تقــدم تقاري
أصحــاب الواليــات تقــدم تقاريــر إلــى الجمعيــة العامــة. وُتحــَدد مهــام أصحــاب الواليــات فــي 

القــرارات المتعلقــة بإنشــاء والياتهــم أو تمديدهــا.

رئيسة القسم

Ms. Beatriy BALBIN
E. Mail: bbalbin@ohchr.org

Tel: ++41 22 917 98 67
االتصال بالمقررين الخواص:

لالستفسار  واالستعالم

E. Mail: spdinfo@ohchr.org

للحاالت والشكاوى الفردية

Fax: (+4122) 917 9006
E. Mail: urgent-action@ohchr.org

  
اآلليات الدولية في مجال 
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اإلجراءات الخاصة 
)الواليات القطرية(

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967

أنشئ بقرار من لجنة حقوق اإلنسان سنة 1993م 
المقرر الخاص: السيد ميشيل لينك )كندا(

البريد اإللكتروني العام:
sropt@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/PS/

Pages/SRPalestine.aspx

المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في سورية

 أنشئ بقرار من الدورة االستثنائية لمجلس حقوق اإلنسان سنة 2011م 
المقرر الخاص: بابلو سيرجيو بينيرو )البرازيل(

البريد اإللكتروني العام:
srsyria@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/countries/MENARegion/Pages/SYIndex.

aspx

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في الصومال

قرار لجنة حقوق اإلنسان سنة 1993م 
الخبير المستقل: السيد/ بهامي نياندوقا (تنزانيا(

البريداإللكتروني العام:
ie-somalia@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/SO/

Pages/IESomalia.aspx

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان

أنشئ ألول مرة بقرار لجنة حقوق اإلنسان في 1993م 
الخبير المستقل: السيد/ أرستيد نوينسي )بنين(.

البريد اإللكتروني العام:
iesudan@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Countries/AfricaRegion/Pages/

SDIndex.aspx

دليــــل
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المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في جمهورية 

كوريا الشعبية الديمقراطية

أنشئ بقرار لجنة حقوق اإلنسان سنة 2004م 
المقرر الخاص: السيد/ توماس أوجيا كوينتنان )األرجنتين(

البريد اإللكتروني العام:
hr-dprk@ohchr.org 

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/KP/

Pages/SRDPRKorea.aspx

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في ميانمار

أنشئ بقرار من لجنة حقوق اإلنسان سنة 1992م 
 السيدة/  يانغي لي )كوريا الجنوبية( 

البريد اإللكتروني العام:
sr-myanmar@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.

aspx

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في بيالروسيا

أنشئ بقرار من مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ 2012م 
المقرر الخاص: السيد/ أنيس مارين ) فرنسا( .

البريد اإللكتروني العام: 
sr-belarus@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/BYIndex.

aspx

المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في كمبوديا

أنشئ بقرار من لجنة حقوق اإلنسان سنة 1993م 
 المقرر الخاص: رهونا إسميث )بريطانيا(

البريد اإللكتروني العام: 

srcambodia@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/KHIndex.

aspx

دليــــل
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المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في إيران

 أنشئ بقرار من مجلس حقوق اإلنسان سنة 2011م 
المقرر الخاص: السيد/ جافيد رحمن )باكستان(.

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : ie-haiti@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/Countries/AsiaRegion/Pages/IRIndex.

aspx

المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في أرتريا 

أنشئ بقرار مجلس حقوق اإلنسان سنة 2012م 
المقرر الخاص: السيد/ دانيا كرافتز )شيلي(

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : sr-eritrea@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/ERIndex.

aspx

اآلليات الدولية في مجال 
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الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان
 في أفريقيا الوسطى

أنشئ بقرار من مجلس حقوق اإلنسان سنة 2013
 الخبير المستقل: السيد/ ياو أغبتس )توغو(

البريد اإللكتروني العام:
ie-car@ohchr.org 

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/CF/

Pages/IECentralAfricanRepublic.aspx

الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في مالي 

أنشئ بقرار من مجلس حقوق اإلنسان سنة 2013م 
الخبيرة المستقلة: السيدة/ ألينوي تني )السنغال(

البريد اإللكتروني:
ie-mali@ohchr.org

الموقع اإللكتروني: 
https://www.ohchr.org/EN/countries/AfricaRegion/Pages/

MLIndex.aspx

دليــــل
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اإلجراءات الخاصة المواضيعية

الواليــات المواضيعيــة هــي تلــك األليــات التــي أنشــأتها لجنــة حقــوق اإلنســان ســابقًا وفيمــا 
ــة بحقــوق اإلنســان  ــام والمعني ــن الع ــد تكــون مــن األمي ــس حقــوق اإلنســان وق ــد مجل بع
ــام بهــذه األعمــال فيمــا  ــا القي ــا لحقــوق اإلنســان وله ــم به ــة ُيهت ــع معين ــى مواضي ــاًء عل بن
ــراءات  ــم. واإلج ــاق العال ــى نط ــان عل ــوق اإلنس ــاكات حق ــية النته ــر الرئيس ــق بالظواه يتعل
الخاصــة هــي إمــا فــرد – مقــرر/ة خــاص/ة أو ممثــل/ة أو خبيــر /ة مســتقل/ة- وإمــا فريــق 
ــى أســاس  ــون عل ــن يعمل ــراء مســتقّلين بارزي عامــل. وهــي تتكــون فــي األســاس مــن خب
ــة الســامية عمــل المقرريــن  طوعــي ويعينهــم مجلــس حقــوق اإلنســان. وتدعــم المفوضي
ــي تخــدم 44  ــا الت ــة مــن خــال شــعبة اإلجــراءات الخاصــة لديه ــن واألفرقــة العامل والممثلي
واليــة مواضيعيــة، وشــعبة البحــوث والحــق فــي التنميــة التــي تهــدف إلــى تحســين إدمــا	 
ــا تدعــم شــعبة  ــة؛ بينم ــك الحــق فــي التنمي ــا فــي ذل ــادئ حقــوق اإلنســان، بم ــر ومب معايي

ــة. ــات القطري ــي عمــل الوالي ــة والتعــاون التقن ــات الميداني العملي

رئيس القسم

Mr. Orest Nowosad
Tel: (+4122) 9179223  
E. Mail:onowosad@ohchr.org

اآلليات الدولية في مجال 
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األفرقة العاملة المفتوحة العضوية

فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي

والية فريق الخبراء أشار إليها قرار لجنة حقوق اإلنسان 2002/68 : 

دراسة المشاكل المتعلقة بالتمييز العنصري التي يواجهها السكان  .  	
الذين ينحدرون من أصل أفريقي ويعيشون في الشتات، والقيام 

تحقيقاً لذلك الغرض بجمع كافة المعلومات ذات الصلة من الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما في 

ذلك عن طريق عقد اجتماعات.

اقتراح تدابير لضمان وصول السكان المنحدرين من أصل أفريقي  .  	
لنظام إقامة العدالة على نحو كامل وفعال.

تقديم توصيات بشأن وضع وتنفيذ وإنفاذ تدابير فعالة للقضاء على  .  	
التمييز العنصري للسكان المنحدرين من أصل أفريقي.

بلورة مقترحات قصيرة األجل، ومتوسطة األجل وطويلة األجل للقضاء  .  4
على التمييز العنصري للسكان المنحدرين من أصل أفريقي بما في 

ذلك مقترحات بإقامة آلية لرصد وتعزيز جميع حقوق اإلنسان مع 
مراعاة الحاجة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية واإلنمائية 

وكذلك مع الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة من أجل تعزيز 
حقوق اإلنسان للسكان المنحدرين من أصل أفريقي. 

يتكون الفريق من: 
السيد/ دومنقواي دي )الواليات المتحدة األمريكية(. 	
السيد/ ميشيل بال كيرزاكا )بولندا(. 	
السيد/ أحمد رياض )جامايكا(. 	
السيد/ سابالو جوميدزي)جنوب أفريقيا( الرئيس – المقرر. 	
السيد/ ريكاردو .ا .سونقا)الفلبين(. 	

دليــــل



البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : africandescent@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/groups/

african/4african.htm

زيارات أو طلبات لدول الشرق األوسط وأفريقيا:

التوجد
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الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي
تــرد واليــة الفريــق العامــل فــي قــرار لجنــة حقــوق اإلنســان 46-1991، الــذي تشــير ديباجتــه 
إلــى المــواد 3و9و10 مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، وكذالــك إلــى األحــكام األخــرى 
ذات الصلــة فــي هــذا اإلعــان، ممــا يشــكل إطــارًا قانونيــًا وثيــق الصلــة بالموضــوع و فضــًا 
ــير  ــا أش ــة«. كم ــدول المعني ــا ال ــي قبلته ــر الت ــى »المعايي ــرة 2 إل ــي الفق ــير ف ــك أش ــن ذل ع
إلــى قــرار الجمعيــة العامــة 43-173 المــؤرخ فــي 9 كانــون األول ديســمبر 1988، الــذي 
اعتمــدت بموجبــه هــذه األخيــرة مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن 

يتعرضــون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجــاز أو الســجن.

وذكــر لجنــة حقــوق اإلنســان أيضــًا في قرارهــا 1991-46، بقراراتهــا الثاثة الســابقة المتعلقة 
بمقررهــا  وكذلــك  و38-1989   45-1988 و   12-1985 قــرارات  وهــي  اإلداري،  باالحتجــاز 
1990-107، وأخيــرًا أشــير بوجــه خــاص إلــى التقريــر الــذي قدمــه الســيد لويــس جوانيــه إلــى 
ADD.1 E/(اللجنــة الفرعيــة لمنــع التمييــز وحمايــة األقليــات، عــن ممارســة االحتجــاز اإلداري
ــة  ــات المقدم ــر التوصي ــذا التقري ــة الصــادرة له ــي اإلضاف ــرد ف CN.4/Sub.2/1990/29 ( وت
إلــى لجنــة حقــوق اإلنســان. وتشــير الفقــرة 5 مــن ديباجــة القــرار بصراحــة إلــى »االهتمــام 
بتطبيــق التحليــل والتوصيــات التــي تمــت صياغتهــا فــي التقريــر الــذي أعــده الســيد جوانيــه 

تطبيقــًا ملموســًا«. 

بموجــب األحــكام الــواردة فــي منطــوق القــرار 1991-46, تســتند لجنــة حقــوق اإلنســان علــى 
الفريــق العامــل المهــام التاليــة

التحقيــق فــي حــاالت االحتجــاز المفــروض تعســفًا أو بطريقــة أخــرى  	
ــة. ــدول المعني ــا ال ــي قبلته ــة الت ــة ذات الصل ــر الدولي ــع المعايي ــى م تتناف

ــة  	 التمــاس وتلقــي المعلومــات مــن الحكومــات والمنضمــات الحكومي
الدوليــة وغيــر الحكوميــة، و تلقــي المعلومــات مــن األفــراد المعنييــن و 

أســرهم أو ممثليهــم.

تقديم تقرير شامل إلى اللجنة في جلستها القادمة. 	

ــه،  ــام واليت ــه لمه ــى أن يراعــي فــي أدائ ــق العامــل إل ــة حقــوق اإلنســان الفري وتدعــو لجن
ــة واســتقال. ــم وموضوعي ــي تكت ــه ف ــام بمهمت ضــرورة القي

دليــــل



أعضاء الفريق )5(:  

السيد سونغ فيل هونغ )جمهورية كوريا( 	
 السيد جوسي جيفارا )المكسيك( 	
  السيد سيتونجي روالند أدجوفي )بنين(  	
السيدة ليجا تومي )أستراليا( 	
  السيدة إلينا أستاينيرتي )التفيا( 	

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : wgad@ohchr.org

زيارات سابقة لدول الشرق األوسط  وشمال أفريقيا وأفريقيا: 

ــا 2008م  قطــر 2019 ، المغــرب 2013، الســنغال ،2009،أنجــوال  البحريــن 2001م،موريتاني
ــا 2003،إيــران 2003 2007، جنــوب أفريقي

طلبات زيارة لدول الشرق األوسط وأفريقيا:

الجزائر، مصر، المغرب ،السعودية، إثيوبيا ،إسرائيل ،كينيا، رواندا،السنغال ، أوغندا ،

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/detention/index.htm
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الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة 
كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير 

المصير

أنشــئ الفريــق العامــل المعنــي باســتخدام المرتزقــة كوســيلة النتهــاك حقــوق اإلنســان 
وإعاقــة ممارســة حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر )المشــار إليــه فيمــا بعــد باســم الفريــق 
العامــل( فــي تموز/يوليــه 2005 ، عمــًا بقــرار لجنــة حقــوق اإلنســان 2/2005. وهــو يخلــف 
ــام 1987  ــذ ع ــة من ــت قائم ــي كان ــة، الت ــي باســتخدام المرتزق ــرر الخــاص المعن ــة المق والي
والتــي اضطلــع بهــا الســيد إنريــك برناليــس بايســتيروس )بيــرو( مــن 1987 إلــى 2004 

ــى 2005.  ــن 2004 إل ــي( م ــميم )فيج ــتا ش ــيدة شايس والس

مهام الفريق العامل:
ــر أ .    إعــداد وتقديــم مقترحــات ملموســة بشــأن مــا يمكــن وضعــه مــن معايي

ــى زيــادة  ــادئ أساســية للتشــجيع عل ــة عامــة أو مب ــادئ توجيهي جديــدة، ومب
الشــعوب فــي تقريــر المصيــر،  حمايــة حقــوق اإلنســان، وال ســيما حــق 
ومواجهــة التهديــدات الحاليــة والناشــئة التــي يشــكلها المرتزقــة أو األنشــطة 

ــة. ــة بالمرتزق المتصل

 التمــاس اآلراء والمســاهمات مــن الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة ب .  
والمنظمــات غيــر الحكوميــة بشــأن المســائل المتصلــة بواليتــه.

أشــكالها ج .   بجميــع  بالمرتزقــة  المتصلــة  واألنشــطة  المرتزقــة  مراقبــة   
العالــم. أنحــاء  مختلــف  فــي  ومظاهرهــا 

 دراســة وتحديــد القضايــا والمظاهــر واالتجاهــات الناشــئة فيمــا يتعلــق د .  
بالمرتزقــة أو األنشــطة المتصلــة بالمرتزقــة وتأثيرهــا علــى حقــوق اإلنســان، 

ــر. ــر المصي وخاصــة حــق الشــعوب فــي تقري

ــدم ه .   ــي تق ــة الت ــركات الخاص ــطة الش ــى أنش ــب عل ــا يترت ــة م ــد ودراس  رص
المســاعدة العســكرية وخدمــات استشــارية وأمنيــة فــي الســوق الدوليــة، 
مــن آثــار علــى التمتــع بحقــوق اإلنســان، وال ســيما حــق الشــعوب فــي تقريــر 
المصيــر، وإعــداد مشــروع مبــادئ أساســية دوليــة تشــجع علــى احتــرام حقــوق 

اإلنســان مــن ِقبــل هــذه الشــركات فــي مــا تمارســه مــن أنشــطة.

دليــــل



مجاالت العمل األساسية:

وافق الفريق العامل على تركيز اهتمامه في البداية على قضيتين هما:

:
ً
أوال

 دور الدولــة باعتبــار أنهــا الجهــة التــي تحتكــر أساســًا ســلطة اللجــوء إلــى اســتخدام 
القــوة، والقضايــا ذات الصلــة مثــل ســيادتها ومســؤوليتها فيمــا يتعلــق بحمايــة 

حقــوق اإلنســان وتأميــن احترامهــا مــن جانــب جميــع الجهــات الفاعلــة. 

:
ً
ثانيا

ــكرية  ــركات العس ــن للش ــي تؤم ــة الت ــات الحكومي ــاول االتفاق ــق تن ــوي الفري  ين
ــان. ــوق اإلنس ــاك حق ــن انته ــة م ــا الحصان ــة ولموظفيه ــة الخاص واألمني

ــة المناقشــات بشــأن الواليــة وأســاليب العمــل؛  ووافــق أعضــاء الفريــق أيضــًا علــى مواصل
إرســال خطــاب تعريــف واستفســار إلــى الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة؛ بحــث إمكانيــة إنشــاء شــبكة مــن األكاديمييــن ممن يتنــاول عملهم األنشــطة 
ذات الصلــة باالرتــزاق؛ إجــراء تحليــل مقــارن للتشــريعات الوطنيــة ذات الصلــة؛ والنظــر فــي 
عقــد اجتمــاع مائــدة مســتديرة لمناقشــة دور الدولــة باعتبــار أنهــا الجهــة التــي تحتكــر أساســًا 

ســلطة اللجــوء إلــى اســتخدام القــوة. 

أعضاء الفريق)5( 

السيدة/ جيلينا ابراك )كرواتيا( 	
السيدة/ ليلينا بوبيا )جمهورية الدومنيكان( 	
السيد/ شارلس كواجيا )نيجيريا( 	
السيد/ سعيد مقبل )اليمن( 	
السيدة/ سورشا ماكلود )المملكة المتحدة( 	
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العنوان:

Anton Ferrel Katz, Patricia Arias and Elzbieta KarskaAnton Ferrel Katz, 
Patricia Arias and Elzbieta KarskaAnton Ferrel Katz, Patricia Arias and 
Elzbieta Karska
Working Group on the use of mercenaries  
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Fax: + 41 22 917 9006 
Switzerland

البريد اإللكتروني العام:

E. Mail : mercenaries@ohchr.org

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا  :
تشــاد ، 2018، العــراق 2011 ،جنــوب أفريقيــا 2010، الصومــال2012، تونــس ، 2016، 

أفريقيــا الوســطى 2016، غانــا 2017

طلبات الزيارة لدول منطقة الشرق األوسط:

 السودان

الموقع اإللكتروني: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/index.htm

دليــــل

mailto:mercenaries@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/index.htm


فريق العمل الخاص بالتمييز ضد المرأة ما بين 
القانون والممارسة

أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان، الفريــق العامــل المعنــي بالتمييــز ضــد المــرأة فــي القانــون 
ــت تتعــرض فــي كل  ــا زال ــرأة م ــأن الم ــه ب ــر في ــذي يق ــراره 23/15 ال والممارســة بموجــب ق
ــون  ــي القان ــأن المســاواة ف ــة، وب ــن وممارســات تمييزي ــان شــديد نتيجــة قواني ــكان لحرم م
وعلــى أرض الواقــع لــم تتحقــق فــي أي بلــد مــن بلــدان العالــم. ووفقــًا لذلــك، أوكل 

ــي: ــا يل ــق العامــل م ــى الفري ــس إل المجل

أ. إجــراء حــوار مــع الــدول، وهيئــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة، والمؤسســات الوطنيــة لحقوق 
اإلنســان، والخبــراء المختصيــن بنظــم قانونيــة مختلفــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، بغيــة 
تحديــد وتعزيــز وتبــادل وجهــات النظــر بشــأن أفضــل الممارســات المتعلقــة بإلغــاء التشــريعات 
ــك  ــر، وتل ــذ أو األث ــث التنفي ــز ضدهــا مــن حي ــى تميي ــز ضــد المــرأة أو تنطــوي عل ــي تمي الت

المتعلقــة بالقيــام، فــي هــذا الصــدد، بإعــداد خاصــة ألفضــل الممارســات.

ب. التعــاون مــع الــدول وهيئــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل إجــراء دراســة تعكــس أفــكار هــذه الجهــات 
بشــأن الســبل والوســائل التــي يتســنى بهــا للفريــق العامــل التعــاون مــع الــدول مــن أجــل 

الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي القانــون والممارســة.

	. تقديــم توصيــات بشــأن تحســين التشــريعات وتنفيــذ القوانيــن، واإلســهام فــي تحقيــق 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وال ســيما الهــدف 3 بشــأن تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين  

ــرأة. ــن الم وتمكي

أعضاء الفريق: 

السيد/ الدا فاكيو)كوستاريكا( 	
السيدة/ اليزابيث برودريك )أستراليا( 	
السيدة/ ميليسا اوبرايت )نيبال ( 	
السيدة/ ميسكيريم تيجاني  )إثيوبيا( 	
  السيدة/ إيفانا راديتش )كرواتيا ( 	
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البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : wgdiscriminationwomen@ohchr.org

الزيارات السابقة لدول الشرق األوسط وأفريقيا :

المغرب 2012، تونس 2013،السنغال 2015، الكويت 2016، تشاد 2017

دليــــل

mailto:wgdiscriminationwomen@ohchr.org


الفريق العامل المعني بمسألة حقوق اإلنسان 
والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال

تــم إنشــاء الفريــق العامــل المعنــي بمســألة حقوق اإلنســان والشــركات عبــر الوطنيــة وغيرها 
ــل  ــل العم ــم 4/17 ليكم ــان رق ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ــًا لق ــال وفق ــات األعم ــن مؤسس م
الــذي بــدأه الممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي بمســألة حقــوق اإلنســان والشــركات عبــر 
ــة  ــرار لجن ــًا لق ــه وفق ــدأ مهام ــد ب ــذي كان ق ــال وال ــات األعم ــن مؤسس ــا م ــة وغيره الوطني

حقــوق اإلنســان الســابقة 69/2005.

أعضاء الفريق )5(: 

السيد جيثو ميوغا )كينيا(  	
  السيدة سيوريا ديفا )الهند(  	
  السيدةألزبيتا كارسكا )بولندا( 	
السيدة أنيتا راماساتري )الواليات المتحدة األمريكية( 	
 السيد دانتي بيسكي )تشيلي( 	

البريد اإللكتروني العام:
wg-business@ohchr.org

زيارات سابقة لمنطقة دول الشرق األوسط وأفريقيا:

كينيا 2018 ، غانا 2013

اآلليات الدولية في مجال 
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الفريق المعني بحاالت االختفاء القسري

 إنشاء الوالية: 
ُأنشــئ فــي عــام 1980م بموجــب قــرار مــن لجنــة حقــوق اإلنســان الســابقة وتــم تجديــده 

بقــرار مــن مجلــس حقــوق اإلنســان 

أعضاء الفريق )5(: 

السيد/ لوشيانو هاينزي )األرجنتين( 	
السيد/ بيرنارد دوهامي )كندا( 	
السيد/ هنريكس ميكيفيوس )ليتوانيا( 	
السيدة/ حورية إسامي )المغرب( 	
السيد/ تاي يونغ بايك )جمهورية كوريا( 	

تشمل والية الفريق اآلتي:

تعزيــز التواصــل بيــن أســر المختفيــن والحكومــات المعنيــة، وخاصــة عنــد فشــل قنــوات  	
التواصــل العاديــة، بعــد التحقــق مــن وثوقيــة وكفايــة المعلومــات المتعلقــة بالحــاالت 

محــل النظــر. 

النظــر فــي مســألة اإلفــات مــن العقــاب فــي ضــوء إعــان حمايــة جميــع األشــخاص مــن  	
االختفــاء القســري والوثائــق األمميــة ذات الصلــة.

ــاء  	 ــاء القســري، وأبن ــن يتعرضــون لاختف ــال الذي ــاالت األطف ــام خــاص لح ــاء اهتم إي
ــي البحــث عــن  ــة ف ــات المعني ــع الحكوم ــق م ــاون بشــكل وثي ــن قســرياَ، والتع المختفي

ــم. ــرف عليه ــال والتع ــؤالء األطف ه

ــر إلحاحــًا - مــن منظــور إنســاني- وهــي الحــاالت  	 ــاء اهتمــام خــاص للحــاالت األكث إي
ــارب  ــف أق ــد أو تخوي ــة وتهدي ــى وجــود ممارســات تشــمل ســوء المعامل ــي تشــير إل الت

ــاء القســري.  ــاالت االختف ــى ح ــن قســريًا، والشــهود عل المختفي
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إيــاء اهتمــام خــاص لحــاالت االختفــاء القســري بيــن الذيــن يعملــون فــي مجــال تعزيــز  	
وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، وتقديــم التوصيــات المناســبة لمنــع ذلــك 

وتحســين فــرص حمايــة هــؤالء األشــخاص. 

تطبيــق المنظــور الجنســاني فــي عمليــة إعــداد التقاريــر، بمــا فــي ذلــك جمــع المعلومــات  	
وصياغــة التوصيات.

تقديــم الدعــم المناســب للــدول ومســاعدتها علــى تطبيــق إعــان حمايــة األشــخاص  	
ــة.  مــن االختفــاء القســري والقواعــد الدوليــة ذات الصل

الزيارات التي قام بها الفريق لدول الشرق األوسط وأفريقيا  :

غامبيا ، تركيا  ،جمهورية الكونغو  ، المغرب ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، اليمن 

طلبات الزيارة :

الجزائر، البحرين، مصر، لبنان، السودان، سورية، اإلمارات ، العراق والسعودية

السكرتارية: 

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances  
c/o OHCHR-UNOG  
CH-1211 Geneva 10  
Switzerland 
Téléphone: (4122) 917 9189 
Fax: (+4122) 917 90 06  

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : wgeid@ohchr.org

الصفحة اإللكترونية:
http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/index.htm

اآلليات الدولية في مجال 
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ًالمقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام 
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا

نوقش موضوع حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا في األمم المتحدة لسنوات عديدة 
في إطار نقاش أوسع بشأن حقوق اإلنسان. وقدمت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية 
األقليات، على امتداد فترة طويلة، تقارير عن هذا الموضوع تحت البند المعنون »حاالت 

االختفاء واإلعدام بإجراءات موجزة«. وعلى مر السنين، كشفت تقارير اللجنة الفرعية عن 
تزايد حاالت اإلعدام بإجراءات موجزة المّدعى حدوثها. وقد أنشأت لجنة حقوق اإلنسان، في 
قرارها 20 )د36-( المؤرخ 29 شباط/فبراير 1980، الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء 

القسري أو غير الطوعي. وأدى إنشاء هذا الفريق، باإلضافة إلى تطورات أخرى، إلى إنشاء 
الوالية المتعلقة بحاالت اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفًا.

تــم تجديــد واليــة المقــّرر الخــاص عــدة مــرات مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان ووســعت 
عنــوان الواليــة ليشــمل حــاالت اإلعــدام »خــار	 القضــاء« وكذلــك حــاالت اإلعــدام »بإجــراءات 
موجــزة أو تعســفًا«. ويبيــن هــذا التغييــر أن أعضــاء مجلــس حقــوق اإلنســان اعتمــدوا نهجــًا 
ــي  ــق ف ــاكات الح ــع انته ــمل جمي ــدام لتش ــاالت اإلع ــة بح ــة المتعلق ــًا إزاء الوالي ــع نطاق أوس

الحيــاة الــذي يكفلــه عــدد كبيــر مــن الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

وتشــمل الواليــة جميــع البلــدان بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت الدولــة قــد صدقــت علــى 
االتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

وقــد طلــب مجلــس حقــوق اإلنســان، إلــى المقــرر الخــاص أن يقــوم، فــي ســياق أدائــه لمهــام 
واليتــه، بمــا يلــي:

مواصلــة دراســة حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفًا، أ .  
ــن  ــه م ــل إلي ــا يتوص ــم م ــباب، وتقدي ــت األس ــًا كان ــروف وأي ــع الظ ــي جمي ف
نتائــج علــى أســاس ســنوي، مشــفوعة باســتنتاجاته وتوصياتــه، إلــى المجلــس 
ــن  ــرة م ــاالت الخطي ــى الح ــس إل ــام المجل ــه اهتم ــة، وتوجي ــة العام والجمعي
حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفًا، التــي تســتدعي 
ــع حــدوث  ــح اتخــاذ إجــراء مبكــر بشــأنها من ــي قــد يتي ــًا أو الت ــًا فوري اهتمام

مزيــد مــن التدهــور.

مواصلــة توجيــه اهتمــام المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان إلــى الحــاالت ب .  
الخطيــرة مــن حــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفًا، 
التــي تســتدعي اهتمامــًا فوريــًا أو التــي قــد يتيــح اتخــاذ إجــراء مبكــر بشــأنها 

منــع حــدوث مزيــد مــن التدهــور.

االســتجابة بفعاليــة للمعلومــات التــي تــرد إليــه، خاصــة عندمــا يكــون اإلعدام ت .  
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خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفًا وشــيك الوقــوع، أو محدقــًا 
بدرجــة خطيــرة، أو قــد وقــع فعــاًل.

مواصلــة تعزيــز حــواره مــع الحكومــات ومتابعــة التوصيــات التــي يقدمها في ث .  
تقاريــره عقــب زيــارة بلــدان معينــة.

مواصلــة رصــد تنفيــذ المعاييــر الدوليــة القائمــة بشــأن الضمانــات والقيــود ج .  
ــات  ــاره التعليق ــي اعتب ــع ف ــى أن يض ــدام، عل ــة اإلع ــرض عقوب ــة بف المتعلق
التــي أبدتهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي تفســيرها للمــادة 6 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فضــاًل عــن 

ــه. ــق ب ــي الملح ــاري الثان ــول االختي البروتوك

تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عمله.ح .  

المقررة الخاصة:
السيدة/ أغنيس كاالمارد )فرنسا(

زيارات سابقة لدول الشرق األوسط وأفريقيا:

الديمقراطيــة  كينيا،2009،الكونغــو  غامبيــا2014،   ،2017 ،العــراق  2004م  الســودان 
ــدي  ــا 2005، بورن ــرائيل 2006،نيجيري ــان وإس ــطى 2008، لبن ــا الوس 2002+2009، أفريقي

1986 أوغنــدا   ،1991 زائيــر   ،1993 روانــدا   ،1995

طلبات زيارة لدول بمنطقة الشرق األوسط:

الجزائر، السعودية 

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : eje@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/executions/index.htm
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المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق
 في حرية الرأي والتعبير

فــي عــام 1993،أنشــأت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، واليــة المقــرر الخــاص 
ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــق ف ــة الح ــز وحماي ــي بتعزي المعن

ــاث  ــرة ث ــاص لفت ــرر الخ ــة المق ــه والي ــّدد بموجب ــرارًا م ــان ق ــوق اإلنس ــس حق ــد مجل اعتم
ــرى. ــنوات أخ س

وتتمثل والية المقرر الخاص في اآلتي:

جمــع كل المعلومــات ذات الصلــة، أينمــا تحدث،التــي تتعلــق بانتهــاك الحــق فــي حريــة  	
الــرأي والتعبيــر، والتمييــز ضــد أو التهديــد أو اســتخدام العنــف والمضايقــة واالضطهــاد 
أو التخويــف ضــد األشــخاص الذيــن يســعون إلــى ممارســة أو ترويــج ممارســة الحــق فــي 
حريــة الــرأي والتعبيــر، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل األولويــة العاليــة، ضــد الصحفييــن أو 

غيرهــم مــن المهنييــن فــي مجــال المعلومــات.

مــن  	 بهــا  والموثــوق  المصداقيــة  ذات  للمعلومــات  واالســتجابة  والتلقــي  االلتمــاس 
ــاالت. ــذه الح ــة ه ــا معرف ــرى لديه ــراف أخ ــة أط ــة وأّي ــر الحكومي ــات غي ــات والمنظم الحكوم

تقديــم توصيــات واقتراحــات حــول تقديــم الســبل والوســائل الكفيلــة بتحســين تعزيــز  	
وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بــكل مظاهــره.

ــب  	 ــل مكت ــن قب ــارية م ــات االستش ــة أو الخدم ــاعدة التقني ــم المس ــي تقدي ــهام ف اإلس
مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان لتحســين تعزيــز وحمايــة الحــق فــي 

حريــة الــرأي والتعبيــر.

المقرر الخاص:

 ديفيد كاي)الواليات المتحدة األمريكية(

دليــــل



زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا : 

 ، تركيــا   ،2018 ليبيريــا   ،2019 ،إثيوبيــا   2011 الجزائــر   ،1999 الســودان   ،1999 تونــس 
2016+1996، إســرائيل واألراضــي الفلســطينية المحتلــة 2011، ســاحل العــا	 2004،إيــران 

2003،  مــاوي 1994.

طلبات زيارة للمنطقة:

 الجزائر، ليبيا، السعودية ، السودان

Mr. David KAYE 
Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to 
freedom of opinion 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : freedex@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/index.
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المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد

عينــت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان فــي قرارهــا 20/1986  »المقــرر الخــاص 
المعنــي بمســألة التعصــب الدينــي

 فــي عــام 2000، قــررت لجنــة حقــوق اإلنســان تغييــر عنــوان واليــة إلــى »المقــرر الخــاص 
ــس  ــل المجل ــن قب ــت الحــق م ــي وق ــدت ف ــي اعتم ــد«، الت ــن أو المعتق ــة الدي ــي بحري المعن

ــة 97/55. ــة العام ــرار الجمعي ــا ق ــب به االقتصــادي واالجتماعــي ورّح

ــرر الخــاص  ــة المق ــه والي ــذي مــدد بموجب ــرار 40/10 ال اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان الق
ــرة ثــاث ســنوات أخــرى. لفت

 37/6 قــرار  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  خــال  مــن  الخــاص  المقــرر  تكليــف  تــم  وقــد 
ِباآلتي:ـ 

تشــجيع اعتمــاد تدابيــر علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي لضمــان تعزيــز  	
وحمايــة الحــق فــي حريــة الديــن أو المعتقــد.

ــن أو المعتقــد  	 ــة الدي ــع بالحــق فــي حري ــات القائمــة والناشــئة فــي التمت ــد العقب تحدي
ــات. ــى هــذه العقب ــب عل ــات بشــأن ســبل ووســائل للتغل ــم توصي وتقدي

ــي تتعــارض مــع أحــكام  	 ــة الت ــود لدراســة األحــداث واإلجــراءات الحكومي ــة الجه مواصل
اإلعــان المتعلــق بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائميــن علــى 

أســاس الديــن أو المعتقــد، والتوصيــة بتدابيــر عاجيــة حســب االقتضــاء.

ــداد  	 ــة إع ــي عملي ــور، ف ــة أم ــي جمل ــاني(، ف ــور )الجنس ــق المنظ ــي تطبي ــتمرار ف االس
التقاريــر، بمــا فــي ذلــك جمــع المعلومــات وإصــدار التوصيــات.

المقرر الخاص: 

السيد أحمد شهيد )جزر المالديف(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا: 

األردن   ،2015 لبنــان   ،2018 تونــس   ،1996 الســودان   ،2002 الجزائــر   ،2008 فلســطين 

دليــــل



2007،نيجيريا2005،تركيــا1999 2008،أنجــوال  2013،إســرائيل  2013،ســيراليون 

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : freedomofreligion@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/religion/index.htm
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المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق كعنصر 
من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

ــي  ــق ف ــر الح ــن عناص ــر م ــق كعنص ــكن الائ ــي بالس ــاص المعن ــرر الخ ــة المق ــئت والي أنش
مســتوى معيشــي الئــق مــن قبــل لجنــة حقــوق اإلنســان فــي نيســان أبريــل 2000 بموجــب 
القــرار 9/2000. بعــد إلغــاء لجنــة حقــوق اإلنســان وتأســيس مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 
يونيــو 2006، تمــت الموافقــة علــى تمديــد واليــة المقــرر الخــاص فــي إطــار الوفــاء بواليتــه، 

يقــوم المقــرر الخــاص باآلتــي:  

تقديــم تقاريــر عــن الحقــوق ذات الصلــة بالواليــة، آخــذًا فــي االعتبــار  	
ــات  ــدة والهيئ ــم المتح ــات األم ــات، منظم ــن الحكوم ــواردة م ــات ال المعلوم
وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة ذات الصلــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة.

ــى  	 ــة إل ــا الرامي ــي جهوده ــاعدتها ف ــات ومس ــن الحكوم ــاون بي ــز التع تعزي
ــوق. ــذه الحق ــان ه ضم

تطبيق المنظور )الجنساني( في عمله.  	

إقامــة حــوار مــع الحكومــات ومنظمــات األمــم المتحــدة والهيئــات وغيرهــا من  	
ــات  ــة والمؤسس ــر الحكومي ــات غي ــة، والمنظم ــة ذات الصل ــات الدولي المنظم
الماليــة الدوليــة، وتقديــم توصيــات بشــأن إعمــال الحقــوق المتصلــة بالواليــة.

ــة  	 تقديــم تقريــر ســنوي لمجلــس حقــوق اإلنســان يشــمل األنشــطة المتصل
ــه. بواليت

المقررة الخاص: 
السيدة/ ليليانا فرحة )كندا(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا: 

فلســطين وإســرائيل 2002م، 2012م ، الجزائــر 2011م، نيجيريــا 2019، مصــر 2018، الرأس 
األخضــر 2015، لبنــان وإســرائيل 2006، جنــوب أفريقيــا 2007،إيــران 2005، كينيا 2004.    

دليــــل



البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : srhousing@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm
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المقرر الخاص المعني بمسألة بيع األطفال 
واستغاللهم في البغاء وفي المواد الخليعة

ــة  ــورك اتفاقي ــي نيوي ــة لألمــم المتحــدة ف ــة العام ــر 1989، اعتمــدت الجمعي ــي 20 نوفمب ف
حقــوق الطفــل. هــذا الصــك الدولــي يعتــرف »أنــه فــي جميــع بلــدان العالــم، أطفال يعيشــون 

فــي ظــروف صعبــة للغايــة، وبــأن هــؤالء األطفــال يحتاجــون إلــى مراعــاة خاصــة”.

صــادق علــى االتفاقيــة 193 دولــة. فــي مايــو 2000، اعتمــدت الجمعيــة العامــة وفتحــت بــاب 
التوقيــع علــى البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال وبغــاء 
ــة، ودخــل  ــه 126 دول ــة عــن األطفــال. والبروتوكــول صادقــت علي األطفــال والمــواد اإلباحي

حيــز التنفيــذ فــي ينايــر 2002.

بحلــول عــام 1990، كان الوعــي الدولــي باالســتغال الجنســي التجــاري، وبيــع األطفــال نمــا 
إلــى مســتوى أن لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان قــررت تعييــن مقــرر خــاص يعنــى 
ــرار 1990 /  ــب الق ــال، وبموج ــن األطف ــة ع ــواد اإلباحي ــال والم ــاء األطف ــال وبغ ــع األطف ببي
68،تــم تكليــف المقــرر الخــاص للتحقيــق فــي اســتغال األطفــال فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
وتقديــم تقاريــر عــن ذلــك إلــى الجمعيــة العامــة ولجنــة حقــوق اإلنســان، وتقديــم توصيــات 

لحمايــة حقــوق األطفــال المعنييــن.

وتســتهدف هــذه التوصيــات فــي المقــام األول الحكومــات وهيئــات األمــم المتحــدة والمنظمات 
غيــر الحكومية.

منــذ العــام 1990 ظلــت واليــة المقــرر الخــاص تتجــدد بانتظــام، لمــدة ثــاث ســنوات. مجلــس 
حقــوق اإلنســان كّلــف المقــرر الخــاص بجملــة مــن األمــور منهــا:

تحليل األسباب الجذرية لبيع األطفال وبغاء  األطفال، والمواد اإلباحية. 	

التعــرف علــى أنمــاط جديــدة مــن بيــع األطفــال للدعــارة األطفــال، والمــواد  	
ــة. اإلباحي

ــى  	 ــة إل ــر الرامي ــأن التدابي ــات بش ــل الممارس ــز أفض ــادل وتعزي ــد وتب تحدي
ــال. ــن األطف ــة ع ــواد اإلباحي ــال والم ــاء األطف ــال وبغ ــع األطف ــة بي مكافح

دليــــل



مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز اســتراتيجيات وتدابيــر شــاملة لمنــع بيع  	
األطفــال للدعــارة األطفــال، والمــواد اإلباحية.

تقديــم توصيــات لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان لألطفــال الفعليــة أو  	
الضحايــا المحتمليــن مــن البيــع والبغــاء والمــواد اإلباحيــة، وكذلــك علــى 
الجوانــب المتعلقــة بإعــادة تأهيــل األطفــال ضحايــا االســتغالل الجنســي.

المقررة الخاصة: 

السيدة ماود دي بوير )هولندا(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا: 

المغــرب 2000م، اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2009م  غامبيــا 2019، نيجيريــا2016، بنيــن 
2013، مدغشــقر 2013، موريشــوس 2011، الســنغال 2009، جنــوب أفريقيــا 2002، كينيــا 

.1997

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : srsaleofchildren@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/index.htm
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الخبير المستقل المعني بالحقوق الثقافية

ــوق اإلنســان أن  ــس حق ــرر مجل ــارس 2009، ق ــي 26 م ــؤرخ ف ــرار 23/10 الم بمقتضــى الق
ــال  ــي مج ــتقل ف ــر المس ــوان »الخبي ــًا بعن ــدًا خاص ــراء جدي ــنوات، إج ــاث س ــدة ث ــئ، لم ينش
الحقــوق الثقافيــة«، كمــا هــو موضــح فــي صكــوك األمــم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق 

اإلنســان.

القــرار  37/12 / ســنة 2018 بموجبــه قــرر مجلــس حقــوق اإلنســان أن يمــّدد واليــة المقــرر 
الخــاص لفتــرة ثــاث ســنوات وتقديــم تقاريــره إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان علــى أســاس 

ســنوي، باإلضافــة إلــى  تقريــر ســنوي إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

قرار مجلس حقوق اإلنسان األخير دعا المقرر الخاص إلى:

تحديــد أفضــل الممارســات فــي مجــال تعزيــز وحمايــة الحقــوق الثقافيــة علــى  	
المســتوى المحلــي والوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

تحديــد العقبــات الممكنــة لتعزيــز وحمايــة الحقــوق الثقافيــة، وتقديــم  	
مقترحــات و / أو توصيــات إلــى المجلــس بشــأن اإلجــراءات التــي يمكــن 

اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد.

علــى  	 تدابيــر  اعتمــاد  تشــجيع  أجــل  مــن  الــدول  مــع  بالتعــاون  العمــل 
ــز  ــى تعزي ــة إل ــة الرامي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــة والوطني ــتويات المحلي المس
وحمايــة الحقــوق الثقافيــة مــن خــالل مقترحــات ملموســة تعــّزز التعــاون دون 

ــدد. ــذا الص ــي ه ــي ف ــي والدول ــي واإلقليم اإلقليم

دراســة العالقــة بيــن الحقــوق الثقافيــة والتنــوع الثقافــي، وذلــك بالتعــاون  	
الوثيــق مــع الــدول والجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك علــى 
ــم  ــة لألم ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة األم ــوص منظم ــه الخص وج

المتحــدة، وذلــك بهــدف زيــادة تعزيــز الحقــوق الثقافيــة.

إدماج منظور جنساني في اإلعاقة له وعملها. 	

العمــل بالتنســيق الوثيــق، مــع تجنــب االزدواجيــة غيــر الضروريــة، مــع المنظمــات الحكوميــة 
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واإلجــراءات الخاصــة األخــرى التابعــة للمجلــس، واللجنــة 
المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واألمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة، وكذلــك كمــا هــو الحــال مــع غيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة التــي تمثــل 
أوســع نطــاق ممكــن مــن المصالــح والخبــرات، فــي إطــار واليــة كل منهــا، بمــا فــي ذلــك مــن 

دليــــل



خــال حضــور ومتابعــة المؤتمــرات الدوليــة واألحــداث ذات الصلــة.

المقررة الخاصة: 

السيدة/ كريمة بنيون )الواليات المتحدة األمريكية(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا:

 ،)2019( )2012(،بنيــن  )2016(،بوركينافاســو  )2016(، مالــي  )2015(، أوغنــدا  زيمبابــوي 
الجزائــر )2010(

طلبات زيارة لمنطقة الشرق األوسط:

فلسطين منذ 2014

العنوان:

Contact: Independent Expert in the field of cultural rights
c/o OHCHR-UNOG
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Telephone: (41-22) 917 92 54
Fax: (+41-22) 917 90 06

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : srcultural@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/

SRCulturalRightsIndex.aspx
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المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

تــم إنشــاء واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التعليــم مــن قبــل لجنــة حقــوق 
اإلنســان فــي أبريــل 1998 بموجــب القــرار 33/1998. بعــد اســتبدال اللجنــة بمجلــس حقــوق 
اإلنســان فــي يونيــو 2006، تمــت الموافقــة علــى تمديــد واليــة المقــرر الخــاص بموجــب قــرار 

مجلــس حقــوق اإلنســان 35/2/ ســنة 2017. 

في هذا القرار، طلب المجلس إلى المقرر الخاص:

جمــع وطلــب وتلقــي وتبــادل المعلومــات مــن جميــع المصــادر ذات الصلــة،  	
بمــا فــي ذلــك الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمجتمــع المدنــي، 
بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، وأصحــاب المصلحــة المعنيــة 
األخــرى، علــى إعمــال الحــق فــي التعليــم والتغّلــب علــى العقبــات التــي تحــد 
ــر المناســبة  ــات بشــأن التدابي ــة، وتقديــم توصي ــم الفعلي مــن فــرص التعلي

ــم. ــة الحــق فــي التعلي ــز وحماي لتعزي

ــات  	 ــى العقب ــب عل ــى إيجــاد ســبل ووســائل للتغل ــة إل ــف الجهــود الرامي تكثي
ــم. ــات فــي إعمــال الحــق فــي التعلي والصعوب

تقديــم توصيــات يمكــن أن تســهم فــي تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة،  	
وخاصــة األهــداف اإلنمائيــة 	 و 	، وأهــداف مبــادرة التعليــم للجميــع المتفــق 

عليهــا فــي المنتــدى العالمــي للتعليــم.

إدماج المنظور )الجنساني( في جميع أعماله. 	

اســتعراض الترابــط والتشــابك بيــن الحــق فــي التعليــم مــع حقــوق اإلنســان  	
األخــرى.

ــدة  	 ــم المتح ــة األم ــة، ومنظم ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــع منظم ــاون م التع
للتربيــة والعلــم والثقافــة، ومنظمــة العمــل الدوليــة، ومفوضيــة األمــم 
المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان، ومكتــب مفــوض األمــم المتحدة الســامي 
ــاء  ــراء وأعض ــن والخب ــن والممثلي ــن آخري ــن خاصي ــن، مقرري ــؤون الالجئي لش
األفرقــة العاملــة التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان، وغيرهــا مــن هيئــات األمم 
ــات المنشــأة بموجــب معاهــدات  ــك الهيئ ــا فــي ذل ــة، بم المتحــدة ذات الصل
حقــوق اإلنســان، والمنظمــات اإلقليميــة، فضــاًل عــن متابعــة الحــوار مــع البنــك 

الدولــي.

دليــــل



تقديــم تقريــر إلــى المجلــس علــى أســاس ســنوي، وفقــًا لبرنامــج المجلــس  	
فــي العمــل، وتقديــم تقريــر ســنوي إلــى الجمعيــة العامــة علــى أســاس مؤقــت.

المقررة الخاص: 

السيدة/ كومبابو بولي باري)بوركينا فاسو(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا:

المغــرب 2006م تركيــا 2002، الســنغال 2010، تونــس 2012، سيشــل، الجزائــر 2015، 
ســاحل العــا	 2017.

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : sreducation@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/rapporteur/

index.htm
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الخبير المستقل المعني بمسألة
 حقوق اإلنسان والفقر المدقع

تأسســت واليــة المقــرر الخــاص لألمــم المتحــدة بشــأن الفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان 
لتقييــم العاقــة بيــن التمتــع بحقــوق اإلنســان والفقــر المدقــع. 

ــدول  ــى ال ــر إل ــم تقري ــة وتقدي ــاص دراس ــرر الخ ــن المق ــان م ــوق اإلنس ــس حق ــب مجل طل
األعضــاء بشــأن المبــادرات المتخــذة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع.

أهداف الوالية

ــي  	 ــات، ف ــك المؤسس ــي ذل ــا ف ــات، بم ــع العقب ــة جمي ــج إلزال ــد النه تحدي
التمتــع الكامــل بحقــوق اإلنســان لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر 

مدقــع، وتحديــد تدابيــر فعالــة لتعزيــز حقوقهــم.

ــون  	 ــن يعيش ــخاص الذي ــاركة  األش ــة  مش ــأن كيفي ــات بش ــم توصي تقدي
فــي فقــر مدقــع فــي تحديــد التدابيــر التــي تؤثــر عليهــم.

دراســة تأثيــر التمييــز وإيــالء اهتمــام خــاص لحالــة النســاء واألطفــال  	
ــات الضعيفــة، بمــن فيهــم األشــخاص ذوو اإلعاقــة  وغيرهــم مــن الفئ

الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع.

المشــاركة فــي تقييــم تنفيــذ عقــد األمــم المتحــدة الثانــي للقضــاء علــى  	
الفقــر وتقديــم توصيــات بشــأن تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة، وال 

ســيما الهــدف األول.

نفــس  	 تتنــاول  التــي  المتحــدة  األمــم  هيئــات  مــع  التعــاون  تطويــر 
ــة  ــة ذات الصل ــرات الدولي ــي المؤتم ــاركة ف ــة المش ــوع، ومواصل الموض

ــع. ــر المدق ــأن الفق بش

دليــــل



األنشطة الرئيسة للمقرر الخاص لالضطالع بواليته:

زيــارات للبلــدان، يســتجيب للمعلومــات الــواردة بشــأن حالــة حقــوق اإلنســان لألشــخاص 
ــع. ــر مدق ــي فق ــون ف ــن يعيش الذي

تطويــر الحــوار البنــاء مــع الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والمجتمــع المدنــي والجهــات الفاعلــة 
ــع  ــول دون التمت ــي تح ــات الت ــة العقب ــة كاف ــبل إلزال ــد الس ــة تحدي ــة بغي ــرى ذات الصل األخ

الكامــل بحقــوق اإلنســان لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع.

ــر ســنوية إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وإلــى الجمعيــة العامــة عــن أنشــطة  تقديــم تقاري
الواليــة.

التواصــل مــع الــدول واألطــراف المعنيــة األخــرى فيمــا يتعلــق بحــاالت االنتهــاكات المزعومــة 
لحقــوق اإلنســان مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي الفقــر؛ اإلقصــاء واالجتماعيــة وغيرهــا 

مــن القضايــا المتصلــة بواليتــه.

المقرر الخاص: 

السيد/ فليب الستون )أستراليا(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا :

 اليمــن 1998+2003، الســودان 2004، بنيــن 2001، زامبيــا 2009، نامبيــا2012، موزمبيــق 
2018، الســعودية 2017،غانــا 2018

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : srextremepoverty@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/expert/index.htm
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المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

ــة  ــز وحماي ــي تعزي ــق ف ــل ومنس ــج متكام ــاع نه ــة لضــرورة اتب ــتجابة الكامل ــل االس ــن أج م
الحــق فــي الغــذاء، فــي دورتهــا السادســة والخمســين، قــررت لجنــة حقــوق اإلنســان بموجــب 
القــرار 10/2000 المــؤرخ 17 أبريــل 2000، أن تعّيــن، لمــدة ثــاث ســنوات مقــررًا خاصــًا معنيــًا 
بالحــق فــي الغــذاء. تــم تمديــد واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء مــن قبــل 

مجلــس حقــوق اإلنســان بموجــب القــرار40/7 ســنة 2019.

ــذي أقــّره مجلــس  ــى النحــو ال نطــاق واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء عل
ــة: حقــوق اإلنســان يتكــون مــن العناصــر التالي

علــى  	 تدابيــر  واعتمــاد  الغــذاء  فــي  للحــق  الكامــل  اإلعمــال  تعزيــز 
الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي والدولــي مــن أجــل إعمــال حــق الجميــع 
ــن  ــرر م ــي التح ــان ف ــكل إنس ــي ل ــق األساس ــي والح ــذاء الكاف ــي الغ ف
الجــوع، وذلــك ليكــون قــادرًا تمامــًا علــى النمــو والحفــاظ علــى قدراتــه 

الجســدية والعقليــة.

بحــث ســبل ووســائل التغّلــب علــى العقبــات القائمــة والناشــئة إلــى  	
ــذاء. ــي الغ ــق ف ــال الح إعم

ــري  	 ــد العم ــاة البع ــاني( ومراع ــور )الجنس ــاة المنظ ــم مراع ــة تعمي مواصل
فــي تنفيــذ الواليــة. 

األهــداف  	 تحقيــق  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  التــي  االقتراحــات  تقديــم 
اإلنمائيــة لأللفيــة رقــم 	 فــي الخفــض إلــى النصــف بحلــول عــام 5	0	، 
نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن الجــوع، وكذلــك إلعمــال الحــق 
ــاون  ــار دور المســاعدة والتع ــذاء، وال ســيما إذا أخــذ فــي االعتب فــي الغ
الدولييــن فــي تعزيــز اإلجــراءات الوطنيــة الراميــة إلــى تنفيــذ سياســات 

ــتدام. ــي المس ــن الغذائ األم

ــكل  	 ــل بش ــل التوص ــن أج ــة م ــوات الممكن ــأن الخط ــات بش ــم توصي تقدي
تدريجــي إلــى اإلعمــال الكامــل للحــق فــي الغــذاء، بمــا فــي ذلــك خطــوات 
ــكل إنســان فــي التحــرر مــن الجــوع وبأســرع وقــت  ــز األوضــاع ل لتعزي
ــار  ــي  االعتب ــذ ف ــع األخ ــذاء، م ــي الغ ــق ف ــل بالح ــع الكام ــن التمّت ممك

ــة لمكافحــة الجــوع. ــذ الخطــط الوطني ــدروس المســتفادة فــي تنفي ال
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الحكوميــة  	 والمنظمــات  الــدول  جميــع  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  العمــل 
بالحقــوق  المعنيــة  واللجنــة  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  الدوليــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وكذلــك مــع الجهــات الفاعلــة 
ــن  ــن م ــاق ممك ــع نط ــة أوس ــل مجموع ــي تمث ــة الت ــرى ذات الصل األخ
ــل  ــار الكام ــي االعتب ــذ ف ــا، لتأخ ــار واليته ــي إط ــرات، ف ــح والخب المصال
ــي  ــا ف ــع، بم ــذاء للجمي ــي الغ ــق ف ــي للح ــال الفعل ــز اإلعم ــرورة تعزي ض

ذلــك فــي المفاوضــات الجاريــة فــي مختلــف المياديــن.

مواصلــة المشــاركة والمســاهمة فــي المؤتمــرات الدوليــة ذات الصلــة  	
ــات بهــدف تعزيــز إعمــال الحــق فــي الغــذاء. والفعالي

المقررة الخاصة: 

السيدة/ هال ألفير )تركيا(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا: 

ســوريا 2010 ، لبنــان 2006، فلســطين 2003،زامبيــا 2017، المغــرب 2015، مــاوي 2013، 
 2001 النيجــر   ،2009 بنيــن   ،2011 أفريقيــا  2011، جنــوب  2012، مدغشــقر  الكاميــرون 

2005+، إثيوبيــا 2004

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : srfood@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htm
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الخبير المستقل المعني بآثار سياسات اإلصالح 
ع الكامل 

ّ
االقتصادي والديون الخارجية على التمت

بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

شهدت والية الخبير المستقل العديد من التغييرات على مر السنين. 

فــي البدايــة، تــم إنشــاء واليتيــن مختلفتيــن مــن قبــل لجنــة حقــوق اإلنســان: واليــة الخبيــر 
المســتقل المعنــي بسياســات التكيــف الهيكلــي فــي عــام 1997 وواليــة المقــرر الخــاص 
المعنــي بآثــار الديــون الخارجيــة علــى التمتــع بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة واالجتماعية 

والثقافيــة فــي عــام 1998. 

ــر  ــة الخبي ــت والي ــا تأسس ــام 2000، عندم ــي ع ــن ف ــن المصطلحي ــي هذي ــر ف ــف النظ وأوق
المســتقل المعنــي بآثــار سياســات التكيــف الهيكلــي والديــون الخارجيــة علــى التمتــع الكامــل 

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــع حقــوق اإلنســان، وال ســيما االقتصادي بجمي

فــي عــام 2005، قــررت لجنــة حقــوق اإلنســان اســتبدال عبــارة »آثــار سياســات التكيــف 
الهيكلــي« بـــ »آثــار سياســات اإلصــاح االقتصــادي« فــي عنــوان الواليــة بحيــث أصبــح »الخبير 
المســتقل المعنــي بآثــار سياســات اإلصــاح االقتصــادي والديــون الخارجيــة علــى التمتــع 
ــة “.  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــع حقــوق اإلنســان، وخاصــة الحقــوق االقتصادي الكامــل بجمي

فــي عــام 2008، بموجــب القــرار 4/7 لمجلــس حقــوق اإلنســان أعــاد تســمية الواليــة »بالخبير 
المســتقل المعنــي بآثــار الديــون الخارجيــة وغيرهــا مــن االلتزامــات الدوليــة ذات الصلــة المالية 
للــدول علــى التمتــع الكامــل بجميــع حقــوق اإلنســان الحقــوق، وخاصــة الحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والثقافيــة “.

ــى  ــنويًا إل ــرًا س ــدم تقري ــتقل أن يق ــر المس ــن الخبي ــان م ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ــب ق طل
ــة. ــة العام ــى الجمعي ــان وإل ــوق اإلنس ــس حق مجل

فــي عــام 2010 طلــب المجلــس مــن الخبيــر المســتقل أن يقــدم مشــروع للمبــادئ التوجيهيــة 
العامــة التــي ينبغــي اتباعهــا مــن جانــب الــدول والمؤسســات الماليــة الخاصــة والعامــة 
والوطنيــة والدوليــة فــي عمليــة صنــع القــرار  وتنفيــذ برامــج تســديد الديــون واإلصــاح 

ــة. ــة اإلغاث ــون الخارجي ــك الناشــئة عــن الدي ــك تل ــي ذل ــا ف ــي، بم الهيكل
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بعــد المشــاورات اإلقليميــة، عقــد اجتمــاع الخبــراء ومشــاورات عامــة، وقدمــت المبــادئ 
ــس  ــى مجل ــام 2012 إل ــي ع ــان ف ــوق اإلنس ــة وحق ــون الخارجي ــة بالدي ــة المتعلق التوجيهي

حقــوق اإلنســان وأيــدت فــي يونيــو 2012.

ــات  ــر المســتقل وضــع التعليق ــن الخبي ــوق اإلنســان م ــس حق ــب مجل ــو 2012 طل ــي يوني ف
ــة. ــادئ التوجيهي ــى المب عل

 وتــرد أحــكام واليتــه فــي قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان 4/7 و 14/16، الــذي طلــب منــه أن 
يولــي اهتمامــًا خاصــًا لآلتــي:

آثــار الديــون الخارجيــة ووضــع سياســات للتصــدي لهــا علــى التمتــع  	
ــة  ــة واالجتماعي ــيما االقتصادي ــان، وال س ــوق اإلنس ــع حق ــل بجمي الكام

ــة. ــدان النامي ــي البل ــة ف والثقافي

أثــر الديــون الخارجيــة ومــا يتصــل بهــا مــن غيرهــا مــن االلتزامــات  	
ــات  ــذ السياس ــع وتنفي ــى وض ــدول عل ــدرة ال ــى ق ــة عل ــة الدولي المالي
والبرامــج، بمــا فــي ذلــك الميزانيــات الوطنية التــي تســتجيب لالحتياجات 

ــة. ــوق االجتماعي ــال الحق ــز إعم ــة لتعزي الحيوي

والمؤسســات  	 الخــاص  والقطــاع  الحكومــات  اتخذتهــا  التــي  التدابيــر 
الماليــة الدوليــة للتخفيــف مــن حــدة هــذه اآلثــار فــي البلــدان الناميــة، 

ــون. ــة بالدي ــرًا والمثقل ــد فق ــدان األش ــيما البل وال س

ــات  	 ــا المؤسس ــي تتخذه ــادرات الت ــراءات والمب ــدة واإلج ــورات الجدي التط
الماليــة الدوليــة وغيرهــا مــن هيئــات األمــم المتحــدة والمنظمــات 
الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فيمــا يتعلــق بسياســات 

ــان. ــوق اإلنس ــادي وحق ــالح االقتص اإلص

التحديــد الكمــي لمعاييــر الحــد األدنــى لدعــم تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة  	
لأللفية.

تعزيــز التشــاور مــع جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن فــي تنفيــذ  	
ــه. واليت
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المقرر الخاص: 

السيد/ جوان بابلو بوسافسكي )االرجنتين(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا:

تونس 2018، جمهورية الكونغو 2012، بوركينافاسو2007، موزمبيق2005، أوغندا2004

العنوان

Independent expert on the effects of foreign debt and other related 
international financial obligations of States on the full enjoyment of all 
human rights, particularly economic, social and cultural rights 
OHCHR, United Nations 
1211 Geneva 10 
Switzerland  
Email: ieforeigndebt@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : ieforeingdebt@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/development/debt/index.htm
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المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى 
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

فــي قرارهــا 31/2002، قــررت لجنــة حقــوق اإلنســان تعييــن مقــرر خــاص لمــدة ثــاث 
ســنوات، للتركيــز علــى حــق كل فــرد فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة، كمــا هــو مبيــن فــي المــادة 25 )1( مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، والمادة 
12 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والمــادة 24 
مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والمــادة 12 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ــن فــي المــادة 5 )هـــ(  ــى النحــو المبي ــز عل ضــد المــرأة، فضــًا عــن الحــق فــي عــدم التميي

)رابعــًا( مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري.

ــرار 16/ 42 ســنة  ــرر الخــاص ومّددهــا بموجــب الق ــة المق ــوق اإلنســان والي ــس حق أقرمجل
.2019

نطــاق واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى 
ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة والمنشــأة بموجــب القــرار 29/6 يتكــون مــن العناصــر 

التاليــة:

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــع المصــادر ذات الصل ــات مــن جمي ــادل المعلوم ــب وتلقــي وتب ــع وطل جم
الحكومــات والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى إعمــال حــق كل 
فــرد فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، وكذلــك السياســات 

الراميــة إلــى تحقيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة المتعلقــة بالصحــة.

تطويــر حــوار منتظــم ومناقشــة مجــاالت التعــاون الممكنــة مــع جميــع الجهــات الفاعلــة ذات 
الصلــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــات، وهيئــات األمــم المتحــدة والــوكاالت المتخصصــة والبرامــج، 
ــروس  ــي بفي ــة وبرنامــج األمــم المتحــدة المشــترك المعن وال ســيما منظمــة الصحــة العالمي
نقــص المناعــة البشــرية / اإليــدز، وكذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الماليــة 

الدوليــة.

ــن  ــن م ــتوى ممك ــى مس ــع بأعل ــي التمت ــرد ف ــق كل ف ــال ح ــة إعم ــن حال ــر ع ــم تقري تقدي
الصحــة البدنيــة والعقليــة، وعلــى التطــورات المتصلــة بهــذا الحــق، بمــا فــي ذلــك القوانيــن 
والسياســات والممارســات الجيــدة األكثــر فائــدة للتمّتــع بهــذا الحــق، والعقبــات الماثلــة محليــًا 

ــاً لتنفيــذه فــي جميــع أنحــاء العالــم. ودولي
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تقديــم توصيــات بشــأن التدابيــر المناســبة لتعزيــز وحمايــة إعمــال حــق كل فــرد فــي التمتــع 
ــك بهــدف دعــم الجهــود التــي  ــة، وذل ــة والعقلي ــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدني بأعل

تبذلهــا الــدول لتعزيــز الصحــة العامــة.

تقديــم تقريــر ســنوي إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وتقريــر مؤقــت إلــى الجمعيــة العامــة عــن 
األنشــطة والنتائــج واالســتنتاجات والتوصيات.

المقرر الخاص:

السيد/ دانيوس يوراس )لتوانيا(

زيارات سابقة للمنطقة العربية:

ــدا 2007+2005،  ــا 2012،أوغن ــر 2016، غان ــوريا 2011، الجزائ ــرائيل 2006، س ــان وإس لبن
موزمبيــق 2003

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : srhealth@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/index.htm

دليــــل

mailto:srhealth@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/issues/health/right/index.htm


الممثل الخاص لألمين العام المعني 
بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان

تأسســت واليــة المقــرر المعنــي بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي عــام 2000 مــن 
قبــل لجنــة حقــوق اإلنســان )كإجــراء خــاص( لدعــم تنفيــذ إعــان 1998 بشــأن المدافعيــن 

عــن حقــوق اإلنســان.

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــى المدافعي ــة عل ــتمر الوالي ــان، أن تس ــوق اإلنس ــس حق ــرر مجل ق
ــاث ســنوات. ــة مــن ث ــرات متتالي لفت

والية المقرر الخاص الرئيسة تتضمن:

تلقــي وفحــص، والــرد علــى المعلومــات المتعلقــة بحالــة المدافعيــن  	
عــن حقــوق اإلنســان.

إقامــة تعــاون وحــوار مــع الحكومــات والجهــات الفاعلــة والمعنيــة األخــرى  	
للتعزيــز والتنفيــذ الفعــال لإلعالن.

التوصيــة باســتراتيجيات فعالــة لتحســين حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق  	
اإلنســان ومتابعــة هــذه التوصيــات.

إدماج منظور جنساني في جميع أعماله. 	

فــي قــراره يحــث مجلــس حقــوق اإلنســان  جميــع الحكومــات علــى التعــاون مــع المقــرر 
الخــاص وتقديــم جميــع المعلومــات المطلوبــة. ويحــث أيضــًا الحكومــات علــى تنفيــذ ومتابعــة 

ــه. توصيات

المقرر الخاص: 

السيد/ ميشيل فورست )فرنسا(
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زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا: 

فلســطين وســرائيل 2006م، تونــس 2013م، توجــو 2014،جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
،2010، تركيــا 2005، 

طلبات زيارة لمنطقة الشرق األوسط: 

2012م،  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  2012م،  البحريــن   ، 2008م  2008م، ســوريا  مصــر 
الكويــت 2012م  عمــان  2012م،  الســعودية 

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : urgent-action@ohchr.org

الموقع اإللكتروني
http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm

دليــــل

mailto:urgent-action@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/index.htm


المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين

فــي عــام 1994، مــع تزايــد وتيــرة الهجمــات علــى اســتقال القضــاة والمحاميــن وموظفــي 
ــّررت  ــان، ق ــوق اإلنس ــاكات حق ــر انته ــن وتوات ــاء والمحامي ــات القض ــآكل ضمان ــة وت المحكم
لجنــة حقــوق اإلنســان، فــي قرارهــا 41/1994، أن تعّيــن، لمــدة ثــاث ســنوات، المقــرر 

ــن. ــاة والمحامي ــتقال القض ــي باس ــاص المعن الخ

فــي يونيــو 2017 قــرر مجلــس حقــوق اإلنســان مواصلــة توســيع نطــاق واليــة المقــرر الخاص 
لمــدة ثــاث ســنوات وطلــب مــن المقــرر الخــاص اآلتي:

ــر  	 ــم تقري ــه أو لهــا، وتقدي ــة تحــال ل ــاءات جوهري ــة ادع ــق فــي أي التحقي
عــن اســتنتاجاته وتوصياتــه فــي هــذا الشــأن.

الســلطة  	 اســتقالل  علــى  الهجمــات  فقــط  ليــس  وتســجيل؛  تحديــد 
ــة والمحاميــن وموظفــي المحاكــم، بــل أيضــًا التقــدم المحــرز  القضائي
فــي حمايــة وتعزيــز هــذا االســتقالل، وتقديــم توصيــات محــددة، بمــا 
فــي ذلــك تقديــم الخدمــات االستشــارية أو المســاعدة التقنيــة عندمــا 

ــة. ــة المعني ــن الدول ــة م ــم المقدم ــب منه يطل

تحديــد الســبل والوســائل لتحســين النظــام القضائــي، وتقديــم توصيــات  	
فــي هذا الشــأن ملموســة.

دراســة لغــرض تقديــم مقترحــات، والمســائل المهّمــة والموضوعيــة  	
مــن حيــث المبــدأ بهــدف حمايــة وتعزيــز اســتقالل الســلطة القضائيــة 

ــم. ــي المحاك ــن وموظف والمحامي

تطبيق منظور جنساني في عمله أو عملها. 	

مواصلــة التعــاون الوثيــق، مــع تجنــب االزدواجيــة، مــع هيئــات األمــم  	
ــة. ــات اإلقليمي ــع المنظم ــات وم ــات واآللي ــدة والوالي المتح

ــًا لبرنامــج عملهــا، وســنويًا  	 ــى المجلــس وفق ــر منتظمــة إل ــم تقاري تقدي
إلــى الجمعيــة العامــة.
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المقرر الخاص: 

السيد/  ديغو غارسيا سيان )بيرو(

زيارات سابقة لدول الشرق األوسط وأفريقيا 

ــة المتحــدة 2014،  ــا بيســاو 2015،  تونــس 2014، اإلمــارات العربي الســعودية 2002م غيني
قطــر 2014، تركيــا2011، موزمبيــق2010، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 2007،  جنــوب 

ــا 2000 أفريقي

طلبات زيارة لدول الشرق األوسط وأفريقيا: 

 ،2010 ليبيريــا   ،2017 كينيا2014،لبنــان   ،2015 2017،إيــران  األردن   ،2014 مصــر 
المغرب2017،نيجيريــا2008، توجــو2012، تركيــا 2017،زامبيــا 2012،تشــاد 2016،العــراق 

.2017 الكاميــرون  بورنــدي2010،   ،2008 أنجــوال   ،2014

العنوان

Special Rapporteur of the Human Council on the independence of judges 
and lawyers 
c/o OHCHR 
United Nations Office at Geneva 
8-14 Avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 Switzerland

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : srindependencejl@ohchr.org 

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/judiciary/index.htm

دليــــل

mailto:independencejl@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/issues/judiciary/index.htm


المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق اإلنسان
 والحريات األساسية للسكان األصليين

تواجــه الشــعوب األصليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم عواقــب االســتعمار التاريخيــة وغــزو 
أراضيهــا، ويتعرضــون للتمييــز اســتنادًا إلــى ثقافاتهــا المختلفــة، والهويــات وأســاليب الحيــاة. 
فــي العقــود األخيــرة، أولــى المجتمــع الدولــي اهتمامــًا خاصــًا لحــاالت حقــوق اإلنســان 
للشــعوب األصليــة، كمــا هــو مبيــن مــن خــال اعتمــاد المعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة الدوليــة، 
وكذلــك عــن طريــق إنشــاء المؤسســات والهيئــات التــي تســتهدف علــى وجــه التحديــد مخــاوف 
هــذه الشــعوب، وزيــادة تعزيــز حقــوق الشــعوب األصليــة مــن قبــل اآلليــات الدوليــة واإلقليميــة 

لحقــوق اإلنســان.

ــرر خــاص  ــن مق ــام 2001 تعيي ــي الع ــة حقــوق اإلنســان  ف ــررت لجن وفــي هــذا الســياق، ق
معنــي بحقــوق الشــعوب األصليــة، وذلــك كجــزء مــن نظــام اإلجــراءات الخاصــة المواضيعيــة. 

تــم تجديــد واليــة المقــرر الخــاص مــن قبــل مجلــس حقــوق اإلنســان فــي عــام 2019.

قرار مجلس حقوق اإلنسان طلب من المقرر الخاص:

القائمــة  	 العقبــات  بتذليــل  الكفيلــة  والوســائل  الســبل  فــي  النظــر 
ــكان  ــية للس ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــة حق ــرض حماي ــي تعت الت
ــه،  ــندة إلي ــة المس ــع الوالي ــيًا م ــة، تمش ــة وفّعال ــة تام ــن حماي األصليي

وتحديــد أفضــل الممارســات وتبادلهــا وتعزيزهــا؛

جمــع المعلومــات والرســائل وطلبهــا وتلقيهــا وتبادلهــا مــن جميــع  	
المصــادر ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك مــن الحكومــات والســكان األصليين 
ومجتمعاتهــم ومنظماتهــم، فيمــا يتصــل باالنتهــاكات المزعومــة لمــا 

لهم من حقوق إنسان وحريات أساسية. 

ــع  	 ــبة لمن ــطة المناس ــر واألنش ــأن التدابي ــات بش ــات ومقترح ــع توصي وض
انتهــاكات حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية للســكان األصلييــن 

ــا. ــوا له ــم إذا تعرض وإنصافه

ــة  	 ــزة الفرعي ــة واألجه ــائر اإلجــراءات الخاص ــع س ــق م ــاون وثي ــل بتع العم
التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان وهيئــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة 
وهيئــات المعاهــدات، والمنظمــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان، مــع 

ــزوم لهــا. ــي ال ل ــة الت تفــادي االزدواجي
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ــعوب  	 ــا الش ــي بقضاي ــم المعن ــل الدائ ــع المحف ــق م ــاون وثي ــل بتع العم
ــه الســنوية. ــة، والمشــاركة فــي دورت األصلي

ــا  	 ــا فيه ــة، بم ــات الفاعل ــع الجه ــع جمي ــم م ــي منتظ ــوار تعاون ــة ح إقام
الحكومــات وهيئــات األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصصــة وبرامجهــا 
ذات الصلــة، فضــاًل عــن الشــعوب األصليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
وســائر المؤسســات الدوليــة اإلقليميــة أو دون اإلقليميــة، بمــا فــي ذلــك 

بشــأن إمكانيــات التعــاون التقنــي بنــاء علــى طلــب الحكومــات.

ترويــج إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة والصكــوك  	
الدوليــة ذات الصلــة بالنهــوض بحقــوق الشــعوب األصليــة، حيثمــا كان 

ذلــك مناســبًا.

إيــالء اهتمــام خــاص لمــا ألطفــال الســكان األصلييــن ونســائهم مــن  	
حقــوق إنســان وحريــات أساســية، واألخــذ بمنظــور يراعــي نــوع الجنــس 

فــي أداء مهــام واليتــه.

ــة  	 ــرات العالمي ــن المؤتم ــة ع ــة المنبثق ــات ذات الصل ــي التوصي ــر ف النظ
المتحــدة، فضــاًل عــن  األمــم  اجتماعــات  القمــة وســائر  ومؤتمــرات 
توصيــات ومالحظــات واســتنتاجات هيئــات المعاهــدات بشــأن المســائل 

ــه. ــة بواليت المتصل

ــه وفقــًا لبرنامــج العمــل  	 ــذ واليت ــى المجلــس عــن تنفي ــر إل تقديــم تقري
الســنوي للمجلــس.

المقررة الخاصة: 

السيدة/ فكتوريا لوشيانا يوال كوربويز )الفلبين(

دليــــل



العنوان:

OHCHR, United Nations 
1211 Geneva 10 
Switzerland 
Tel. + 41 - 22 917 96 47  
fax + 41 - 22 917 60 10 
Email: indigenous@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : indigenous@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur

زيارات سابقة ألفريقيا 

ــا  ــة 2011، بوتســوانا 2009 2010+ ، كيني ــو الديموقراطي ــه الكونغ ــا 2013، جمهوري ناميبي
ــا 2005 ــوب أفريقي 2006، جن
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ًممثلة األمين العام المعني بحقوق اإلنسان 
للمشّردين داخليا

ــن العــام لألمــم  ــن األمي ــة حقــوق اإلنســان، عي ــب مــن لجن ــى طل ــاء عل فــي عــام 1992 بن
ــودان(. ــغ )الس ــيس دين ــيد/ فرانس ــًا الس ــردين داخلي ــى المش ــه األول عل ــدة، ممثل المتح

ــوق  ــا حق ــع الوعــي بقضاي ــي رف ــل أســافه ف ــى عم ــاء عل ــرر الخــاص ســيواصل البن   المق
ــي  ــة بشــأن التشــرد الداخل ــادئ التوجيهي ــز ونشــر المب ــًا، وتعزي األشــخاص المشــّردين داخلي
علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، وإجــراء البعثــات القطريــة، عقــد النــدوات 
ــر الحكوميــة والمؤسســات  ــاء قــدرات المنظمــات غي ــر الدعــم لبن الوطنيــة واإلقليميــة، وتوفي

ــات. ــو السياس ــة نح ــوث الموجه ــراء البح ــة، وإج ــرى ذات الصل األخ

وفقاً لقرار مجلس حقوق اإلنسان، يهتم المقرر الخاص بما يلي:

ــان  	 ــوق اإلنس ــرام حق ــة واحت ــح حماي ــوة لصال ــال الدع ــي مج ــراط ف االنخ
ــًا. ــردين داخلي للمش

مواصلــة وتعزيــز الحــوارات مــع الحكومــات وكذلــك المنظمــات غيــر  	
الحكوميــة والجهــات الفاعلــة األخــرى.

ــان  	 ــوق اإلنس ــاج حق ــي، وإدم ــرد الداخل ــة للتش ــتجابة الدولي ــز االس تعزي
للمشــردين داخليــًا فــي جميــع الجهــات ذات الصلــة فــي منظومــة األمــم 

المتحــدة.

المقررة الخاصة: 

السيدة/  سيشيليا خيمينيز داماري )الفلبين(

زيارات سابقة للشرق األوسط وأفريقيا:

ــا  الصومــال 2009م، الســودان1992 +2001 2004، 2005 ، 2012م، العــراق 2010م، ليبي
2018، النيجــر 2018، نيجيريــا 2016 ، ســوريا ، 2015، إيــران ، 2015، جنــوب أفريقيــا 2012، 
كينيــا 2011، أفريقيــا الوســطى 2010+2007، تشــاد 2009، جمهورية الكونغــو الديمقراطية 
2008،  ســاحل العــا	 2006، أنغــوال 2000، تركيــا 2002، أوغنــدا ،بورنــدي 1994+2000، 

موزمبيــق 1996، روانــدا 1994.
دليــــل



لإلتصال:

Representative of the Secretary-General on the human rights of internally 
displaced persons 
Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland

Fax: + 41 22 917 9006

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : idp@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/index.ht
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المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين

أنشــأت لجنــة حقــوق اإلنســان واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان للمهاجريــن 
فــي عــام 1999 وفقــًا للقــرار 44/1999. ومنــذ ذلــك الحيــن تــم تمديــد واليــة المقــرر الخــاص 
ــة حقــوق اإلنســان وقــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان كان آخرهــا فــي  بموجــب قــرارات لجن

العــام 2017 بتمديــد واليــة المقــرر الخاصــة لمــدة ثــاث ســنوات.

وتغطــي واليــة المقــرر الخــاص جميــع البلــدان، بغــّض النظــر عّمــا إن كانــت دولــة قــد صدقــت 
ــراد  ــن وأف ــال المهاجري ــع العم ــوق جمي ــة حق ــة لحماي ــة الدولي ــى االتفاقي ــم تصــدق عل أم ل

أســرهم المؤرخــة 18 كانــون األول/ ديســمبر 1990.

وال يحتــا	 المقــرر الخــاص إلــى اســتنفاد إجــراءات االنتصــاف المحليــة حتــى يبــدأ فــي العمــل. 
فعندمــا تدخــل الحقائــق المقصــودة فــي نطــاق أكثــر مــن واليــة مــن الواليــات التــي أنشــأتها 
اللجنــة، يجــوز للمقــرر الخــاص أن يقــرر مفاتحــة آليــات مواضيعيــة أخــرى ومقرريــن قطرييــن 

آخريــن بهــدف إرســال مراســات مشــتركة أو التمــاس القيــام ببعثــات مشــتركة.

وتتمثل الوظائف الرئيسية للمقرر الخاص في:

دراســة ســبل ووســائل تخطــي العقبــات القائمــة أمــام الحمايــة الكاملــة  	
والفعالــة لحقــوق اإلنســان للمهاجريــن، مــع التســليم بضعــف حــال 
النســاء واألطفــال واألشــخاص الذيــن ليســت لديهــم الوثائــق الالزمــة أو 

الذيــن هــم فــي وضــع غيــر نظامــي.

ــن  	 التمــاس وتلقــي معلومــات عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان للمهاجري
وألســرهم مــن جميــع المصــادر ذات الصلــة، منهــا المهاجــرون أنفســهم.

أن يضــع توصيــات مناســبة لمنــع انتهــاكات حقــوق اإلنســان للمهاجريــن  	
ولتداركهــا، أينمــا وقعت.

ذات  	 الدوليــة  والمعاييــر  للقواعــد  الفعــال  التطبيــق  علــى  يشــجع  أن 
ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف الصل

ــي  	 ــي واإلقليم ــد الوطن ــى الصعي ــر عل ــراءات وتدابي ــاذ إج ــي باتخ أن يوص
والدولــي للقضــاء علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان للمهاجريــن.

دليــــل



أن يراعي المنظور الجنساني عند طلب المعلومات وتحليلها. 	

أن يشــدد بوجــه خــاص علــى التوصيــات التــي تتضمــن حلــوالً عمليــة  	
فيمــا يتعلــق بإعمــال الحقــوق المتصلــة بالواليــة وذلــك بعــدة وســائل 
منهــا تحديــد أفضــل الممارســات وتحديــد المجــاالت والســبل الملموســة 

للتعــاون الدولــي.

ــى مجلــس حقــوق اإلنســان وفقــًا لبرنامــج  	 أن يقــدم تقاريــر منتظمــة إل
ــس أو  ــب المجل ــى طل ــاء عل ــة بن ــة العام ــى الجمعي ــنوي وإل ــه الس عمل

ــة. الجمعي

المقرر الخاص: 

السيد/ فيليب غونزاليس موراليس )شيلي(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا : 

المغــرب 2003م، تونــس 2012م ،قطــر 2013 ، تركيــا 2012 ، جنــوب أفريقيــا 2011 ، 
الســنغال 2009 ، بوركينــا فاســو 2005 ، إيــران 2004 .

الزيارات المقبلة :

ــعودية  ــرب 2019 ، الس ــا 2018 ، المغ ــت ، ليبي ــا	 2019 ، الكوي ــاحل الع ــر 2018 ، س الجزائ
.  2018

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : migrant@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/

index.htm
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الخبيرالمستقل المعني بقضايا األقليات

ال تــزال األقليــات تواجــه فــي جميــع أقاليــم العالــم مخاطر جســيمة، وتمييــزًا وعنصريــة، وكثيرًا 
مــا تســتبعد مــن المشــاركة بشــكل كامــل فــي الحيــاة االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة 
لمجتمعاتهــا. واليــوم، تواجــه مجتمعــات األقليــات تحديــات جديــدة، بمــا فــي ذلــك التشــريعات 
والسياســات والممارســات التــي قــد تعــوق بشــكل ظالــم، أو حتــى تنتهــك، حقــوق األقليــات. 
وتشــير الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر القمــة العالمــي لرؤســاء الــدول والحكومــات التــي أقّرتهــا 
الجمعيــة العامــة إلــى أن »تعزيــز وحمايــة حقــوق األفــراد المنتميــن إلــى أقليــات وطنيــة 
ــن  ــة يســاهمان فــي االســتقرار والســلم السياســيين واالجتماعيي ــة ولغوي ــة أو ديني أو عرقي

ويثريــان التنــوع الثقافــي وتــراث المجتمعــات«.

ــات أن يســاعد علــى إنجــاز مجتمعــات مســتقرة ومزدهــرة  ــرام حقــوق األقلي ومــن شــأن احت
يقــوم فيهــا الجميــع بإنجــاز حقــوق اإلنســان والتنميــة واألمــن للجميــع، ويتقاســمونها كلهــم.

وقــد قــرر مجلــس حقــوق اإلنســان فــي 2020 أن يمــدد واليــة الخبيــر المعنــي  بقضايــا 
ــه أن: ــنوات وطلــب إلي األقليــات لمــدة ثــاث س

تعزيــز تنفيــذ اإلعــالن المتعلــق بحقــوق األشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات  	
قوميــة أو إثنيــة وإلــى أقليــات دينيــة ولغويــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 
المشــاورات مــع الحكومــات، مــع مراعــاة المعاييــر الدوليــة والتشــريعات 

الوطنيــة الموجــودة بخصــوص األقليــات.

ــة  	 ــع مفوضي ــي م ــان التقن ــات للتع ــات واإلمكان ــل الممارس ــد أفض تحدي
ــاء علــى طلــب الحكومــات. األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان بن

األخذ بمنظور جنساني في عمله. 	

التعــاون الوثيــق مــع هيئــات األمــم المتحــدة ووالياتهــا وآلياتهــا المعنيــة  	
القائمــة ومــع المنظمــات اإلقليميــة، مــع تالفــي االزدواجية.

المتصلــة  	 المســائل  بشــأن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  آراء  مراعــاة 
بواليتــه.

توجيــه عمــل المنتــدى المعنــي بقضايــا األقليــات حســبما قــرره المجلــس  	
فــي قــراره 5/6	.

دليــــل



موافــاة المجلــس بتقاريــر ســنوية عــن أنشــطته، بمــا فــي ذلــك تقديــم  	
ــة مــن أجــل تحســين إعمــال  ــق بوضــع اســتراتيجية فعال ــات تتعل توصي

حقــوق األشــخاص المنتميــن إلــى أقليــات.

ــات األمــم المتحــدة األخــرى وآلياتهــا  ــر المســتقل، وتعــزز، عمــل هيئ وتســتكمل واليــة الخبي
التــي تعالــج حقــوق األقليــات، بمــا فــي ذلــك المنتــدى المعنــي بقضايــا األقليــات.

الخبير المستقل: 

السيد/ فيرناد دي فارنيس )كندا(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا :

العراق 2016 ، إثيوبيا 2006 ، رواندا 2011 ، الكاميرون 2013 ، نيجيريا ،بوتسوانا 2018 .

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : minorityissues@ohchr.org

Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Fax: + 41 22 917 9006 
Switzerland 

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm
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المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة 
وأسبابه وعواقبه

قــررت لجنــة حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم المتحــدة فــي قرارها 45/1994 المعتمــد فــي 4 
آذار/ مــارس 1994 تعييــن مقــرر خــاص معنــي بالعنــف ضــد المــرأة، بمــا فــي ذلــك أســبابه 
وعواقبــه. ومــددت اللجنــة واليــة المقــرر الخــاص فــي عــام 2003 فــي دورتهــا التاســعة 
والخمســين بموجــب القــرار 45/2003. وقالــت لجنــة حقــوق اإلنســان فــي نفــس القــرار إنهــا:

تديــن بشــدة جميع أنــواع العنــف الموجهــة ضــد النســاء والفتيــات، وتدعــو فــي هــذا الصــدد، 
وفقــًا إلعــان القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس، فــي 
نطــاق األســرة وفــي إطــار المجتمــع عمومــًا، وفــي الحــاالت التــي ترتكــب فيهــا الدولــة هــذا 
العنــف أو تتغاضــى عنــه، وتشــدد علــى واجــب الحكومــات أن تمتنــع عــن ممارســة العنــف ضــد 
المــرأة وأن تحــرص الحــرص الواجــب علــى منــع أعمــال العنــف ضــد المــرأة والتحقيــق فيهــا 
والقيــام، وفقــًا لتشــريعاتها الوطنيــة، بالمعاقبــة عليهــا واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة والفعالــة 
بشــأنها، ســواء ارتكبــت الدولــة هــذه األعمــال أو ارتكبهــا أشــخاص عاديــون أو جماعــات 
مســلحة أو فصائــل متحاربــة، وتوفيــر ســبل االنتصــاف العــادل والفعــال، وتقديــم المســاعدة 

المتخصصــة، بمــا فــي ذلــك المســاعدة الطبيــة، إلــى الضحايــا.

وتؤكــد أن العنــف ضــد المــرأة يشــكل انتهــاكًا لحقــوق المــرأة ولحرياتهــا األساســية ويعــوق أو 
يبطــل تمّتعهــا بهــذه الحقــوق والحريــات

ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــر إل ــدم تقاري ــة تق ــررة الخاص ــارس 2006 والمق ــذ آذار/ م ومن
بموجــب مقــرر المجلــس 1/ 102. 

والمقررة الخاصة مطالبة، وفقاً لواليتها بأن:

تلتمــس وتتلقــى معلومــات عــن العنــف المرتكــب ضــد النســاء وأســبابه أ .  
المتخصصــة  والــوكاالت  المعاهــدات  وهيئــات  الحكومــات  مــن  وعواقبــه 
المســؤولين عــن شــتى مســائل حقــوق  الخاصيــن اآلخريــن  والمقرريــن 
ــة،  ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــة الدولي ــات الحكومي ــن المنظم ــان وم اإلنس
 بمــا فيهــا منظمــات النســاء، وأن تســتجيب بفعاليــة لتلــك المعلومــات. 

توصــي بتدابيــر وســبل ووســائل علــى الصعــد المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة ب .  
والدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف الموجــه إلــى النســاء وأســبابه، 

ولمعالجــة عواقبه. 

دليــــل
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تعمــل عــن كثــب مــع جميــع اإلجــراءات الخاصــة وآليــات حقــوق اإلنســان ج .  
المعاهــدات،  هيئــات  ومــع  اإلنســان  حقــوق  لمجلــس  التابعــة  األخــرى 
ــة  ــان الخاص ــوق اإلنس ــدرج حق ــأن ت ــس ب ــب المجل ــا طل ــي اعتباره ــذة ف آخ
 ، ومنهجــي  منتظــم  بشــكل  أعمالهــا  فــي  جنســاني  ومنظــور  بالمــرأة 
ــف.  ــك الوظائ ــا لتل ــي أدائه ــرأة ف ــع الم ــة وض ــع لجن ــب م ــن كث ــاون ع  وتتع

ــرأة د .   ــد الم ــف ض ــى العن ــاء عل ــي إزاء القض ــامل وعالم ــج ش ــاع نه ــة اتب مواصل
وأســبابه وعواقبــه، بمــا فــي ذلــك أســباب العنــف المرتكــب ضــد المــرأة 
والسياســية  واالقتصاديــة  والثقافيــة  المدنيــة  بالمجــاالت  والمتعلــق 

واالجتماعيــة.

المقررة الخاصة: 

السيدة/  دوبرافكا سيموفتش )كرواتيا(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا : 

الســودان 2005 2015+ ، جنــوب أفريقيــا 1996 2015+ ، روانــدا 1997 ، إيــران 2005 ، 

تركيــا 2006 ، فلســطين 2016 ، إســرائيل 2016 ، زامبيــا 2010،  الجزائــر 2010 .

طلبات زيارة لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا: 

فلسطين

البريد اإللكتروني العام: 
vaw@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/index.htm
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المقرر الخاص المعني باآلثار الضارة لنقل وإلقاء 
مية والخطرة بصورة غير  المنتجات والنفايات السُّ

مشروعة على التمتع بحقوق اإلنسان

فــي عــام 1995، الحظــت لجنــة حقــوق اإلنســان التــي كانــت موجــودة آنــذاك )مجلــس حقــوق 
اإلنســان اآلن( أن إللقــاء النفايــات والمنتجــات الســّمية والخطــرة بصــورة غيــر مشــروعة، أثــرًا 
ــن، لمــدة ثــاث ســنوات،  ــد مــن حقــوق اإلنســان، وقــّررت أن تعي ــع بالعدي ــى التمّت ضــارًا عل
ــب  ــن جوان ــألة م ــذه المس ــه ه ــوي علي ــا تنط ــث م ــق ببح ــة تتعل ــف بوالي ــًا ُيكَل ــررًا خاص مق

خاصــة بحقــوق اإلنســان.

ــواد  ــاء الم ــل وإلق ــط نق ــي فق ــا ال تغط ــة كيم ــز الوالي ــان تعزي ــوق اإلنس ــس حق ــرر مجل وق
ــت  ــن وق ــرة؛ م ــات الخط ــاة المنتج ــل دورة حي ــًا كام ــي أيض ــا تغط ــرة، وإنم ــات الخط والنفاي
ــر تســمية المقــرر  ــاء علــى ذلــك، تــم تغيي إنتاجهــا وإلــى غايــة التخلــص النهائــي منهــا. وبن
ــى  ــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان عل ــار المترتب ــى »المقــرر الخــاص المعنــي باآلث الخــاص إل

ــًا« . ــليمة بيئي ــة س ــا بطريق ــص منه ــرة والتخل ــات الخط ــواد والنفاي إدارة الم

وعلــى أســاس هــذا القــرار، يتولــى المقــرر الخــاص اآلن مهمــة رصــد اآلثــار الضــارة التــي قــد 
ــات الخطــرة وإدارتهــا ومناولتهــا وتوزيعهــا والتخلــص النهائــي  ــد المــواد والنفاي يحدثهــا تولي
ــع الكامــل بحقــوق اإلنســان بمــا فيهــا الحــق فــي الغــذاء والســكن الائــق  ــى التمت منهــا عل

والصحــة والحصــول علــى الميــاه.

ويطلب من المقرر الخاص أن يدر	 في تقريره إلى المجلس معلومات شاملة عن:

الوطنيــة وغيرهــا  	 المتصلــة بالشــركات عبــر  قضايــا حقــوق اإلنســان 
مــن مؤسســات األعمــال فيمــا يتعلــق بــإدارة المــواد والنفايــات الخطــرة 

ــًا. والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة بيئي

ــإدارة  	 ــل ب ــا يتص ــان فيم ــوق اإلنس ــاكات حق ــا انته ــل ضحاي ــألة تأهي مس
المــواد والنفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا، وتقديــم المســاعدة إليهــم.

مجــال  	 فــي  المترتبــة  باآلثــار  المتصلــة  الوطنيــة  التشــريعات  نطــاق 
حقــوق اإلنســان علــى إدارة المــواد والنفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا.

ــر  	 ــج تدوي ــى برام ــة عل ــان المترتب ــوق اإلنس ــى حق ــات عل ــد االنعكاس رص
ــن  ــات م ــة والتكنولوجي ــطة الصناعي ــات واألنش ــل الصناع ــات ونق النفاي

دليــــل



بلــد إلــى آخــر، واالتجاهــات الجديــدة فــي هــذا المضمــار، بمــا فــي ذلــك 
النفايــات اإللكترونيــة وتفكيــك الســفن.

مســألة الغمــوض فــي الصكــوك الدوليــة التــي تجيــز نقــل وإلقــاء المــواد  	
والنفايــات الخطــرة، وبيــان أي ثغــرات فــي فعاليــة اآلليــات التنظيميــة 

الدوليــة.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يطلــب القــرار مــن المقــرر الخــاص أن يقــوم،  	
بالتشــاور مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن، بصياغــة مجموعة ممارســات 
فضلــى بشــأن االلتزامــات المتعلقــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان ، بــإدارة 

المــواد والنفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة بيئيــًا.

المقرر الخاص: 

السيد/  بوسكويت تونكاي )تركيا(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا :

 تنزانيا 2008 ، ساحل العا	 2008 ، سيراليون 2017 

لالتصال:

OHCHR-UNOG 
8-14 Avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 
Switzerland 
Fax : +41 22 917 90 06

البريد اإللكتروني العام:
srtoxicwaste@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/environment/waste
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المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية 

أو المهينة

قــررت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان، فــي القــرار 33/1985،  أن تعيــن خبيــرًا، مقــررا 
خاصــًا لبحــث المســائل ذات الصلــة بالتعذيــب وتــم تمديــد واليتــه لمــدة 3 ســنوات مــن قبــل 

مجلــس حقــوق اإلنســان.

ــة قــد  ــت الدول ــدان، بغــض النظــر عــن مــا إذا كان ــع البل ــة المقــرر الخــاص تغطــي جمي والي
إنضمــت التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الــا إنســانية أو المهينــة.

وتتكون الوالية من ثاثة أنشطة رئيسية هي:

ــة إلــى الــدول فيمــا يتعلــق بأفــراد يقــال إنهــم فــي  	 ــة نــداءات عاجل إحال
ــة  ــاالت المزعوم ــى الح ــل عل ــك التواص ــب، وكذل ــرض للتعذي ــر التع خط

الماضيــة التعذيــب.

الزيارات القطرية لتقصي الحقائق،  	

تقديــم تقاريــر ســنوية عــن أنشــطتها، واليــة وأســاليب العمــل إلــى  	
ــة. ــة العام ــان والجمعي ــوق اإلنس ــس حق مجل

المقرر الخاص: 

السيد/ نيلس ميلزير )سويسرا(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا: 

األردن، تونــس، المغــرب 2012م ، غامبيــا 2019 ، نيجيريــا 2016 ، موريشــوص 2011 ، 
الســنغال 2009 ، اإلمــارات العربيــة المتحــدة 2009 ، جنــوب أفريقيــا 2002  ، كينيــا 1997 ، 

ــن 2013.  بني

دليــــل



طلبات زيارة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا: 

مصــر 1996م، الجزائــر 1997م ، العــراق 2005م، الســعودية 2005م، ليبيــا 2005م ، ســوريا 
2005م ، اليمــن 2005م، البحريــن 2011م، 

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : Sr-torture@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/index.

htm
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الخبير المستقل المعني بحقوق اإلنسان والتضامن الدولي

قــام مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة بتعييــن الخبيــر المســتقل المعنــي 
بحقــوق اإلنســان والتضامــن الدولــي لكــي يضــع مشــروع إعــان عــن حــق الشــعوب واألفــراد 

ــي. فــي التضامــن الدول

وقــد أنشــأ واليــة الخبيــر المســتقل المعنــي بحقــوق اإلنســان والتضامــن الدولــي فــي عــام 
2005 الهيئــة الســابقة علــى مجلــس حقــوق اإلنســان أال وهــي لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق 
ــنوات  ــاث س ــرة ث ــة لفت ــان الوالي ــوق اإلنس ــس حق ــّدد مجل ــام 2019، م ــي ع ــان. وف اإلنس

أخــرى.

طلب مجلس حقوق اإلنسان إلى الخبير المستقل:

تعزيــز إعمــال حــق الشــعوب واألفــراد فــي التضامــن الدولــي، بســبل  	
منهــا مواصلــة وضــع خطــوط توجيهيــة ومعاييــر وقواعــد ومبــادئ تعــزز 
التمّتــع بهــذا الحــق األساســي واتخــاذ تدابيــر علــى الصعيديــن اإلقليمــي 
ــي  ــة ف ــدان النامي ــة للبل ــاعدة الدولي ــم المس ــز وتدعي ــي لتعزي والدول
مســاعيها المبذولــة بشــأن التنميــة وتهيئــة األوضــاع التــي تتيــح إعمــال 

جميــع حقــوق اإلنســان إعمــاالً كامــاًل.

التمــاس آراء ومســاهمات الحكومــات ووكاالت األمــم المتحــدة وغيرهــا  	
الصلــة،  الحكوميــة ذات  الدوليــة والمنظمــات غيــر  المنظمــات  مــن 
فــي أداء واليتــه، آخــذًا فــي حســبانه نتائــج جميــع مؤتمــرات القمــة 
ــي تعقدهــا األمــم المتحــدة وغيرهــا مــن مؤتمــرات القمــة  ــرى الت الكب
العالميــة واالجتماعــات الوزاريــة المعقــودة فــي الميدانيــن االقتصــادي 

واالجتماعــي.

بحــث ســبل ووســائل التغلــب علــى العقبــات القائمــة والناشــئة أمــام  	
ــي. ــن الدول ــي التضام ــراد ف ــعوب واألف ــق الش ــال ح إعم

ــًا  	 ــل تدريجي ــرض التوص ــة بغ ــوات الممكن ــأن الخط ــات بش ــم توصي تقدي
ــي،  ــراد فــي التضامــن الدول ــى اإلعمــال الكامــل لحــق الشــعوب واألف إل
واقتــراح ســبل التصــدي لمــا يواجــه التعــاون الدولــي مــن تحديــات 

ــدة. متزاي

دليــــل



الحكوميــة  	 والمنظمــات  الــدول  جميــع  مــع  الوثيــق  بالتعــاون  العمــل 
الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وكذلــك مــع الجهــات األخــرى ذات 
ــة التــي تمثــل أوســع نطــاق ممكــن مــن المصالــح والتجــارب، كل  الصل
ــه، كــي تعمــم حــق الشــعوب واألفــراد فــي التضامــن  فــي نطــاق واليت
ــي. ــاً كامــالً فــي أنشــطة األمــم المتحــدة اإلعمــال الفعل ــي تعميم الدول

مواصلــة المشــاركة والمســاهمة فــي المؤتمــرات واألنشــطة الدوليــة  	
ذات الصلــة بهــدف تعزيــز وإعمــال حــق الشــعوب واألفــراد فــي التضامن 

الدولــي.

المقرر الخاص: 

اوكافورت أوبورا سي )نيجيريا(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا :

المغرب 2016

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : iesolidarity@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/isolidarity/index.htm
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المقررة الخاصة المعنية باألشكال المعاصرة
 للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب

 وما يتصل بذلك من تعصب

تــم إنشــاء واليــة المقــرر الخــاص المعنــي باألشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري 
ــوق  ــة حق ــل لجن ــن قب ــام 1993 م ــي ع ــب ف ــن تعص ــك م ــل بذل ــا يتص ــب وم ــره األجان وك

اإلنســان مــن خــال قرارهــا 20/1993.

مجلــس حقــوق اإلنســان مــّدد واليــة المقــرر الخــاص لفتــرة ثــاث ســنوات أخــرى وطلــب منــه 
التركيــز علــى القضايــا التاليــة:

حــوادث األشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري ضــد األفارقــة  	
ــن  ــيويين والمنحدري ــرب واآلس ــي والع ــل أفريق ــن أص ــن م والمنحدري
مــن أصــل آســيوي، والمهاجريــن والالجئيــن وطالبــي اللجــوء واألشــخاص 
المنتميــن إلــى األقليــات والشــعوب األصليــة، وكذلــك الضحايــا األخــرى 
المدرجــة فــي إعــالن ديربــان وبرنامــج العمــل )برنامــج عمــل ديربــان(.

ــى  	 ــن إل ــراد المنتمي ــتمر لألف ــان المس ــا الحرم ــون فيه ــي يك ــاالت الت الح
مختلــف الجماعــات العرقيــة واإلثنيــة مــن حقوقهــم اإلنســانية المعتــرف 
بهــا، ونتيجــة لذلــك التمييــز العنصــري، يشــكل انتهــاكات جســيمة 

ــان. ــوق اإلنس ــة لحق ومنهجي

ــتى  	 ــاء ش ــي أنح ــالم ف ــره اإلس ــيحية، وك ــامية، المس ــاداة الس ــالت مع وي
ــى العنصريــة  ــم، والحــركات العنصريــة والعنيفــة القائمــة عل مــن العال
واألفــكار التمييزيــة الموجهــة ضــد العــرب واألفارقــة والمســيحيين 

واليهــود، والمجتمعــات المســلمة وغيرهــا.

وإثــارة  	 التاريخيــة  المظالــم  كل  تمجــد  التــي  والسياســات  القوانيــن 
األشــكال المعاصــرة للعنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب 
ــي يقــوم عليهــا عــدم المســاواة  ــك مــن تعّصــب، والت ومــا يتصــل بذل
ــف  ــي مختل ــة ف ــات العرقي ــه المجموع ــذي تواجه ــن ال ــتمر والمزم المس

المجتمعــات.

ظاهرة كره األجانب. 	

دليــــل



أفضــل الممارســات فــي القضــاء علــى جميــع أشــكال ومظاهــر العنصريــة،  	
ونشــر أفــكار التفــوق العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن 

. تعصب

ــان،  	 ــة مــن برنامــج عمــل ديرب ــع الفقــرات ذات الصل ــذ جمي متابعــة تنفي
ــة  ــة العنصري ــة لمكافح ــة ودولي ــة وإقليمي ــات وطني ــاء آلي ــز إنش وتعزي

والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب.

دور التثقيــف فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي تعزيــز التســامح والقضــاء  	
علــى العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك 

مــن تعصــب.

ــري  	 ــز العنص ــة والتميي ــع العنصري ــيلة لمن ــي كوس ــوع الثقاف ــرام التن احت
وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب.

	  ،	0 المــادة  مراعــاة  مــع  الكراهيــة،  أشــكال  جميــع  علــى  التحريــض 
الفقــرة 	، مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
وحــاالت خطــاب الكراهيــة ذات الدوافــع العنصريــة، بمــا فــي ذلــك نشــر 
أفــكار التفــوق العنصــري أو التحريــض العنصــري التــي تولــد الكراهيــة، 
مــع مراعــاة المــادة 4 مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
ــق  ــي والتعلي ــز العنصــري، والمــادة 9	 مــن العهــد الدول أشــكال التميي
ــز  ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة بالقض ــة المعني ــم 5	 للجن ــام رق الع
العنصــري، التــي تنــص علــى أن حظــر نشــر جميــع األفــكار القائمــة علــى 
التفــوق العنصــري أو الكراهيــة العنصريــة إنمــا ينســجم مــع حريــة الــرأي 

ــر. والتعبي

الزيــادة الحــادة فــي عــدد األحــزاب والحــركات السياســية والمنظمــات  	
والجماعــات التــي تتبنــى المنابــر المعاديــة لألجانــب وتحــرض علــى 

ــة. ــع العنصري ــة م ــق الديمقراطي ــدم تواف ــاة ع ــع مراع ــة، م الكراهي

ــز  	 ــة والتميي ــد العنصري ــى تزاي ــر مكافحــة اإلرهــاب عل ــر بعــض تدابي تأثي
العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، بمــا فــي ذلــك 
ــن  ــاس م ــاس أي أس ــى أس ــط عل ــري والتنمي ــط العنص ــة التنمي ممارس

التمييــز الــذي يحظــره القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.
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كفــاءة التدابيــر التــي تتخذهــا الحكومــات لمعالجــة هــذا الوضــع مــن  	
ضحايــا العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك 

مــن تعصــب.

ــز العنصــري وكــره  	 ــة والتميي ــى أعمــال العنصري اإلفــالت مــن العقــاب عل
ــاف  ــبل االنتص ــم س ــب، وتعظي ــن تعص ــك م ــل بذل ــا يتص ــب وم األجان

ــا هــذه االنتهــاكات. لضحاي

المقررة الخاصة: 

السيدة/ اي تينداي اشومي )زامبيا( 

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا : 

الكويــت 1996م، موريتانيــا 2008 ، 2013م، اإلمــارات 2009 ،قطــر 2019 ، المغــرب 2018 ، 
ســاحل العــا	 2004 ، جنــوب أفريقيــا 1998 .

Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Switzerland  
Fax: +41 22 917 9006 
Email: racism@ohchr.org

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : racism@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/racism/rapporteur/index.htm

دليــــل
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المقررة الخاصة المعنية بجوانب حقوق اإلنسان لضحايا 
اإلتجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال

ــه  ــررت في ــذي ق ــرار 110/2004 ال ــا الســتين الق ــة حقــوق اإلنســان فــي دورته اعتمــدت لجن
ــار باألشــخاص، خاصــة النســاء  ــًا باإلتج ــررًا خاصــاً معني ــاث ســنوات، مق ــدة ث ــن، لم أن تعّي
اإلتجــار  بضحايــا  المتعلقــة  اإلنســان  حقــوق  جوانــب  علــى  التركيــز  بهــدف  واألطفــال، 

باألشــخاص. 

فــي القــرار نفســه، دعــت اللجنــة المقــرر الخــاص أن يقــدم تقاريــر ســنوية إلــى اللجنــة مــع 
توصيــات بشــأن التدابيــر الازمــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان للضحايــا. وطلبــت اللجنــة 
مــن المقــرر الخــاص االســتجابة بفعاليــة للمعلومــات الموثقــة المتعلقــة باحتمــال وقــوع 
انتهــاكات لحقــوق اإلنســان بهــدف حمايــة حقــوق اإلنســان للضحايــا الفعلييــن أو المحتمليــن 
ــام مــع ســائر المقرريــن الخاصيــن المعنييــن، ال ســيما المقــرر الخــاص  لإلتجــار والتعــاون الت
المعنــي بمســألة العنــف ضــد المــرأة، واألخــذ فــي االعتبــار مســاهماته فــي هــذه القضيــة. 

وطلبــت اللجنــة أيضــًا مــن المقــرر الخــاص التعــاون مــع هيئــات األمــم المتحــدة والمنظمــات 
اإلقليميــة والضحايــا وممثليهــم والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي.

تم تمديد والية المقرر الخاص لمدة ثاث سنوات أخرى بموجب قرار مجلس حقوق 
 اإلنسان، 

يقوم المقرر الخاص أثناء االضطاع بواليته باآلتي:

 يتخــذ إجــراءات بشــأن االنتهــاكات التــي ترتكــب ضــد األشــخاص المتاجــر  	
بهــم وبشــأن الحــاالت التــي كان هنــاك فشــل فــي حمايــة حقــوق 

اإلنسان. 

الواقــع  	 يقــوم بزيــارات لــدول مــن أجــل دراســة الوضــع علــى أرض 
ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــار أو حماي ــة اإلتج ــع ومكافح ــات لمن ــع توصي ووض

للضحايا في بلدان و / أو مناطق محددة. 

يقدم تقارير سنوية عن أنشطة واليته. 	
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المقررة الخاصة: 

السيدة/ ماريا قريزيا )ايطاليا(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا:

لبنــان 2005م، البحريــن، قطــر، ســلطنة عمــان 2007م، مصــر 2010م نيجيريــا 2018 ، 
الكويــت 2016 ، األردن 2016 ،سيشــل 2014 ، المغــرب 2013 ، اإلمــارات 2012

طلبات زيارة : 

، فلسطين 2018 ، مصر 2017 ، إسرائيل 2015 ، مدغشقر 2016

لالتصال:

Special Rapporteur on trafficking in persons 
c/o Office Of the High Commissioner for Human Rights 
United Nations at Geneva 
8-14 avenue de la Paix 
1211 Geneva 10 
Switzerland 

البريد اإللكتروني العام: 
E. Mail : srtrafficking@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/trafficking/index.htm

دليــــل
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المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب

قــررت لجنــة حقــوق اإلنســان فــي نيســان/ أبريــل 2005 فــي القــرار 2005/80 أن تعّيــن لمــدة 
ثــاث ســنوات مقــررًا خاصــاً معنيــًا بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي 
ســياق مكافحــة اإلرهــاب. وقــد تحمــل مجلــس حقــوق اإلنســان مســؤولية هــذه الواليــة مثــل 
اإلجــراءات الخاصــة األخــرى، ومددهــا لمــدة ســنة واحــدة رهنــا باالســتعراض الــذي ســيضطلع 

بــه المجلــس،

ــوق  ــة حق ــز وحماي ــة بتعزي ــة المعني ــررة الخاص ــة المق ــان والي ــوق اإلنس ــس حق ــدد مجل وم
ــب  ــنوات بموج ــاث س ــدة ث ــاب لم ــة اإلره ــياق مكافح ــي س ــية ف ــات األساس ــان والحري اإلنس

ــاص: ــرر الخ ــى المق ــس إل ــب المجل ــك طل ــن ذل ــا ع ــرار 15/15. وفض الق

تقديــم توصيــات محــددة عــن تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات  	
األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، بمــا فــي ذلــك تقديــم خدمــات 
استشــارية أو مســاعدات تقنيــة عــن تلــك األمــور بنــاء علــى طلــب الــدول.

جميــع  	 مــن  والمراســالت  المعلومــات  وتبــادل  وتلقــي  وطلــب  جمــع 
ــون  ــراد المعني ــات واألف ــا الحكوم ــا فيه ــة، بم ــة الصل ــادر الوثيق المص
وأســرهم وممثلوهــم ومنظماتهــم، بمــا فــي ذلــك مــا يتــم مــن خــالل 
االنتهــاكات  بشــأن  المعنيــة،  الــدول  بموافقــة  القطريــة،  الزيــارات 
ــة  ــياق مكافح ــي س ــية ف ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــة لحق المزعوم

اإلرهــاب.

إدراج منظور جنساني في كافة أعمال واليته. 	

تحديــد وتبــادل وتعزيــز أفضــل الممارســات بشــأن تدابيــر مكافحــة  	
ــية. ــات األساس ــان والحري ــوق اإلنس ــرم حق ــي تحت ــاب الت اإلره

ــة  	 ــدة الوثيق ــم المتح ــات األم ــات وآلي ــع هيئ ــق م ــيق الوثي ــل بالتنس العم
ــس،  ــرى للمجل ــة األخ ــراءات الخاص ــوص اإلج ــه الخص ــى وج ــة، وعل الصل
ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــز وحماي ــق بتعزي ــل المتعل ــم العم ــل تدعي ــن أج م
ــة. ــر الضروري ــود غي ــة الجه ــب ازدواجي ــا يتجن ــية فيم ــات األساس والحري
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مــع  	 الممكنــة،  التعــاون  مجــاالت  ومناقشــة  منتظــم،  حــوار  إقامــة 
ــات  ــك هيئ ــة، بمــا فــي ذل ــات الوثيقــة الصل ــع الفعالي الحكومــات وجمي
األمــم المتحــدة ووكاالتهــا المتخصصــة وبرامجهــا الوثيقــة الصلــة، ومــع 
جملــة أمــور أخــرى، لجنــة مكافحــة اإلرهــاب التابعــة لمجلــس األمــن، بمــا 
ــي  ــذ ف ــة بالتنف ــل المعني ــة العم ــة، وفرق ــا التنفيذي ــك دائرته ــي ذل ف
مجــال مكافحــة اإلرهــاب، والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق 
اإلنســان، وفــرع منــع اإلرهــاب التابــع لمكتــب األمــم المتحــدة لمراقبــة 
المخــدرات ومنــع الجريمــة، وهيئــات المعاهــدات، عــالوة علــى المنظمــات 
اإلقليميــة  أو دون  اإلقليميــة  الدوليــة  والمؤسســات  الحكوميــة  غيــر 
ــات  ــات الهيئ ــًا والي ــرم تمام ــه ويحت ــاق واليت ــرم نط ــا يحت ــرى، فيم األخ

ــة الجهــود. ــب ازدواجي ــى تجن اآلنفــة الذكــر، ومــع العمــل عل

تقديم تقارير بصفة منتظمة إلى المجلس وإلى الجمعية العامة. 	

المقررة الخاصة: 

السيدة /فانيوال ني ألين )ايرلندا(

زيارات سابقة لدول الشرق األوسط وأفريقيا :

تونس، مصر، فلسطين ، جنوب أفريقيا ، اإلمارات ، إسرائيل ، بوركينا فاسو ، تركيا 

طلبات زيارة للمنطقة : 

الجزائر 2006م، مصر 2011م

البريداإللكتروني العام:
E. Mail : srct@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/srchr.htm

دليــــل
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المقررة الخاصة المعنية باألشكال المعاصرة
 لالستعباد بما فيها األسباب والعواقب

أنشــأ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي فــي 17 مايــو 1974، الفريــق العامــل المعنــي 
بأشــكال الــرق المعاصــرة. وبــدأ الفريــق العامــل أعمالــه فــي 1975، وكان يتألــف مــن خمســة 

ــراء مســتقلين مــن اللجنــة الفرعيــة.  خب

بالــرق  المتعلقــة  االتفاقيــات  تطبيــق  رصــد  علــى:  العامــل  الفريــق  تشــكيل  تــم  وقــد 
واســتعراض الحالــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن العالــم، وتطويــر ودراســة موضــوع محــدد 

 كل عام، وتقديم مقترحات للعمل على الصعيدين الوطني والدولي. 
أنشأ مجلس حقوق اإلنسان والية جديدة بشأن أشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه 
ونتائجــه. هــذه الواليــة المنصــوص عليهــا للمقــرر الخــاص المعنــي بأشــكال الــرق المعاصــرة 
ــرق المعاصــرة مــن أجــل التصــدي  ــي بأشــكال ال ــذي ســيحل محــل الفريــق العامــل المعن ال

 بشكل أفضل لمسألة أشكال الرق المعاصرة داخل منظومة األمم المتحدة. 
سيقدم المقرر الخاص في االضطاع بواليته على: 

ــا  	 ــي ال تغطيه ــرة الت ــرق المعاص ــكال ال ــب أش ــى جوان ــًا عل ــز أساس التركي
الواليــات القائمــة لمجلــس حقــوق اإلنســان. 

والمعاييــر  	 الصلــة  ذات  الدوليــة  للمعاييــر  الفّعــال  التطبيــق  تشــجيع 
المتعلقة بالرق. 

ــن  	 ــرة م ــرق المعاص ــكال ال ــأن أش ــات بش ــادل المعلوم ــي وتب ــب وتلق طل
الحكومــات والهيئــات المنشــأة بموجــب المعاهــدات، واإلجــراءات الخاصة، 
والــوكاالت المتخصصــة والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة والمصــادر األخــرى ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك ممارســات 
ــتجابة  ــة، واالس ــات الحالي ــع الممارس ــيًا م ــاء، تمش ــد االقتض ــرق، وعن ال
ــوق  ــة لحق ــاكات المزعوم ــأن االنته ــة بش ــات الموثوق ــة للمعلوم بفعالي
اإلنســان بهــدف حمايــة حقــوق اإلنســان لضحايــا الــرق ومنــع االنتهــاكات. 

التوصيــة باتخــاذ إجــراءات وتدابيــر علــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي  	
والدولــي للقضــاء علــى ممارســات الــرق حيثمــا وجــدت، بمــا فــي ذلــك 
ســبل االنتصــاف التــي تعالــج أســباب وعواقــب أشــكال الــرق المعاصــرة 
مثــل التمييــز والفقــر والصراعــات وكذلــك وجــود الطلــب مــن العوامــل 

والتدابيــر ذات الصلــة لتعزيــز التعــاون الدولــي.
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المقررة الخاصة

السيدة ارميا بوهوال ) جنوب أفريقيا (

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا : 

موريتانيــا 2009م  2014 ،مدغشــقر 2012، لبنــان 2011 توجــو2019 ، نيجيريــا 2014 ، غانــا 
2013

البريد اإللكتروني العام:
E. Mail : srslavery@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/index.htm

دليــــل

mailto:srslavery@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/issues/slavery/rapporteur/index.htm


الخبير المستقل المعني بمسأله التزامات حقوق 
اإلنسان ذات الصلة بالحصول على مياه الشرب 

المضمونة ومرافق الصرف الصحي

ــة  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة بالحق ــة المعني ــدت اللجن ــام 2002، اعتم ــي ع ف
ــاه.  ــق العــام رقــم 15 بشــأن الحــق فــي المي التعلي

ــًا فــي المادتيــن 11 و 12 مــن  هــذا التعليــق العــام يوضــح أن يعتبــر الحــق فــي المــاء ضمن
ــي تغطــي الحــق  ــة الت ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــد الدول العه
فــي مســتوى معيشــي الئــق، والحــق فــي الصحــة علــى التوالــي فــي عــام 2006، واللجنــة 
الفرعيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان مبنيــة علــى عمــل اللجنــة، واعتمــاد المبــادئ 
ــي  ــاه الشــرب والصــرف الصحــي. اســتمرار هــذا الزخــم ف ــي مي ــال الحــق ف ــة إلعم التوجيهي
ســبتمبر 2007، قــّدم المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان دراســة لمجلــس حقــوق اإلنســان 
بشــأن نطــاق ومضمــون التزامــات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة بالحصــول العــادل علــى ميــاه 

ــة لحقــوق اإلنســان.   ــة بموجــب الصكــوك الدولي ــة والمرافــق الصحي الشــرب المأمون

فــي الدراســة التــي أجرتهــا المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان قالــت »إن الوقــت قــد حــان 
اآلن للنظــر فــي الحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والمرافــق الصحيــة كحــق مــن حقــوق 
اإلنســان، الــذي يعــرف بأنــه الحــق فــي فــرص متكافئــة وغيــر تمييزيــة لكميــة كافيــة مــن 
الميــاه الصالحــة للشــرب لاســتخدامات الشــخصية والمنزليــة؛ الشــرب والصــرف الصحــي 
الشــخصي، وغســيل المابــس، وإعــداد الطعــام والنظافــة الشــخصية والمنزليــة للمحافظــة 

علــى الحيــاة والصحــة ».

ــّرر  ــة للمق ــن الدراس ــدًا م ــب مزي ــي تتطل ــا الت ــن القضاي ــد م ــًا العدي ــع أيض ــا تض ــت إنه وقال
ــا.  ــاق لواليته ــة انط ــذه كنقط ــذت ه ــد اتخ ــاص، وق الخ

هذه القضايا هي:

ــول  	 ــة بالحص ــان ذات الصل ــوق اإلنس ــات حق ــاري اللتزام ــون المعي المضم
علــى خدمــات الصــرف الصحــي.

ــاه  	 التزامــات حقــوق اإلنســان تعلــق علــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة للمي
والصــرف الصحــي.

تنظيــم القطــاع الخــاص فــي ســياق القطــاع الخــاص فــي توفيــر الميــاه  	
الصالحــة للشــرب والصــرف الصحــي.
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ــي  	 ــرف الصح ــرب والص ــة للش ــاه الصالح ــي المي ــق ف ــة الح ــر لحماي معايي
فــي حالــة انقطــاع، 

االلتزامات المحددة من السلطات المحلية. 	

فــي يوليــو 2010، اعتمــدت الجمعيــة العامــة القــرار الــذي ينــص على:«االعتــراف بالحــق فــي 
ــي ال  ــوق اإلنســان الت ــة، كحــق مــن حق ــاه الصالحــة للشــرب والصــرف الصحــي ونظيف المي
غنــى عنهــا مــن أجــل التمتــع الكامــل مــن الحيــاة وجميــع حقــوق اإلنســان« )قــرار الجمعيــة 
العامــة 292/64(. فــي وقــت الحــق، أكــد مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ســبتمبر 2010، هــذا 
االعتــراف وأوضــح أن يشــتق مــن الحــق فــي مســتوى معيشــي الئــق )HRC الدقــة 9/15(. 
مــع األخــذ فــي االعتبــار هــذه التطــورات، مــّدد مجلــس حقــوق اإلنســان واليــة المقــرر الخــاص 

المعنــي بحــق اإلنســان فــي الميــاه الصالحــة للشــرب والصــرف الصحــي.

المقرر الخاص: 

السيد/ ليو هيار )البرازيل(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا :

مصر، بوتسوانا ، ليسوتو ، كينيا ، األردن ، ناميبيا  ، السنغال 

البريد اإللكتروني العام:
iewater@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/index.htm

دليــــل

mailto:iewater@ohchr.org
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/index.htm


المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي 
وتكوين الجمعيات

فــي أكتوبــر 2010، اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 21/15 الــذي أنشــأ واليــة المقــرر 
الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، لفتــرة أوليــة مدتهــا 

ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.

وتتمثل والية المقرر الخاص:

ــرات  	 ــك الممارســات والخب ــا فــي ذل ــة، بم جمــع كل المعلومــات ذات الصل
الوطنيــة، المتعلقــة بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي 
ــي  ــات ف ــورات والتحدي ــات والتط ــة االتجاه ــات، لدراس ــن الجمعي وتكوي
مــا يتعلــق بممارســة هــذه الحقــوق، و تقديــم توصيــات بشــأن الســبل 
ــة التجمــع الســلمي  ــة الحــق فــي حري ــز وحماي والوســائل لضمــان تعزي

وتكويــن الجمعيــات بجميــع مظاهرهــا.

أن يــدرج فــي التقريــر األول لــه أو لهــا وضــع اإلطــار- بمــا فــي ذلــك  	
التمــاس آراء الــدول- الــذي مــن خاللــه يســتنتج صاحــب الواليــة  أفضــل 
ــن  ــي م ــرات الوطنية،الت ــات والخب ــك الممارس ــي ذل ــا ف ــات، بم الممارس
شــأنها تعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة ســلمية التجمــع وتكويــن 
ــى نحــو شــامل؛ العناصــر ذات  ــار عل ــن االعتب ــات، مــع األخــذ بعي الجمعي

ــس. ــل المجل ــة داخ ــل المتاح ــن العم ــة م الصل

الحكومــات  	 مــن  الــواردة  للمعلومــات  واالســتجابة  وتلقــي  التمــاس 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وأصحــاب المصلحــة ذات الصلــة وأيــة 
أطــراف أخــرى لديهــا معرفــة هــذه األمــور، وذلــك بهــدف تعزيــز وحماية 

ــات. ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس ــة التجم ــي حري ــق ف الح

إدماج منظور جنساني في جميع أعمال واليتة. 	

المســاهمة فــي تقديــم المســاعدة التقنيــة أو الخدمــات االستشــارية  	
مــن قبــل مكتــب المفــوض الســامي لتحســين تعزيــز وحمايــة الحــق فــي 

حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات.

ــة  	 ــي حري ــق ف ــن الح ــت، م ــا وقع ــاكات، أينم ــن االنته ــر ع ــم تقري تقدي
التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات، وكذلــك التمييــز أو التهديــد 
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أو اســتخدام العنــف والمضايقــة واالضطهــاد والتخويــف أو االنتقــام 
ــس  ــاه المجل ــد ممارســة هــذه الحقــوق، ولفــت انتب ضــد األشــخاص عن

ــة. ــة خاص ــديد بصف ــق الش ــاالت القل ــامية لح ــة الس والمفوض

ــن  	 ــا م ــس، وغيره ــة للمجل ــرى التابع ــات األخ ــع اآللي ــيق م ــل بالتنس العم
هيئــات األمــم المتحــدة المختصــة وهيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان، 
ــي  ــروري ف ــر الض ــادي االزدواج غي ــة لتف ــر الالزم ــع التدابي ــاذ جمي واتخ

هــذه اآلليــات.

ــل،  ــره الســنوي المقب فــي قــراره 16/21، دعــا المجلــس المقــرر الخــاص ليشــمل، فــي تقري
ــع  ــي المجتم ــة ف ــات الفاعل ــل الجه ــات لعم ــن الجمعي ــلمي وتكوي ــع الس ــة التجم ــة حري أهمي
المدنــي، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باإلعمــال التدريجــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافيــة “.

المقرر الخاص: 

السيد/ كليمنت نياليتسوسي  فاولي ) توغو(

زيارات سابقة لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا :

تونــس2018 ، عمــان 2015 ، روانــدا 2014 ، البحريــن 2014 ، 2017 ، جيبوتــي 2013 ،  
مصــر 2017 ، إثيوبيــا 2013 ، األردن 2013 ، إيــران 2017 ، كينيــا ، مــاوي 2013 ، المغــرب 
، 2017 ، نجيريــا 2017 ، زيمباوبــوي 2013 ، زامبيــا 2013 ، اليمــن 2013 ، أوغنــدا ، 2013 ، 

تركيــا ، ســوريا 2011 ، جنــوب أفريقيــا ، 2017 ، الســعودية 2013 .

طلبات الزيارة :

الجزائــر، البحريــن، جيبوتــي، مصــر، األردن، المغــرب، عمــان، ســورية، تونــس، اليمــن ، أنجــوال 
، إثيوبيــا ، إيــران ، كينيــا ، مــاوي ، نيجيريــا ،  روانــدا ، الســعودية ، جنــوب أفريقيــا ،  تركيــا 

، أوغنــدا ، زامبيــا ، زمبابــوي

البريد اإللكتروني العام:
freeassembly@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SR

FreedomAssemblyAssociationIndex.aspx

دليــــل

mailto:freeassembly@ohchr.org
https://www.ohchr.org/EN/Issues/AssemblyAssociation/Pages/SRFreedomAssemblyAssociationIndex.aspx
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الخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق 
اإلنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة نظيفة

 آمنة وصحية ومستديمة

فــي الســنوات األخيــرة، ازداد إدراك الروابــط بيــن حقــوق اإلنســان والبيئــة إلــى حد كبيــر. ولقد 
ــة، والدراســات  ــة، واألحــكام القضائي ــة والمحلي ــن الدولي ــدد ونطــاق القواني ازداد بســرعة ع

األكاديميــة عــن العاقــة بيــن حقــوق اإلنســان والبيئــة.

وقــد ضّمنــت العديــد مــن الــدول اآلن الحــق فــي بيئــة صحيــة فــي دســاتيرها. إال أّنــه ال يــزال 
الكثيــر مــن التســاؤالت حــول العاقــة بيــن حقــوق اإلنســان والبيئــة دون حــل وتتطلــب مزيــدًا 

مــن الدراســة.

ونتيجــة لذلــك أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان واليــة الخبيــر المســتقل المعنــي بحقــوق 
اإلنســان والبيئــة فــي دورتــه 19 فــي القــرار 10/19. 

طلب قرار  مجلس حقوق اإلنسان من الخبير المستقل، من بين أمور أخرى:

دراســة التزامــات حقــوق اإلنســان المتعلقــة بالتمّتــع ببيئــة آمنــة ونظيفــة  	
وصحيــة ومســتدامة، بالتشــاور مــع أصحاب المصلحــة المعنيين.

المتعلقــة  	 الممارســات  أفضــل  حــول  اآلراء  وتبــادل  وتعزيــز  تحديــد 
باســتخدام التزامــات حقــوق اإلنســان وااللتزامــات إلعــالم ودعــم وتعزيــز 

ــة. ــة البيئ ــال حماي ــي مج ــة ف ــة، وخاص ــات البيئي ــع السياس ــة صن عملي

إعداد خالصة وافية ألفضل الممارسات. 	

األهــداف  	 تحقيــق  فــي  تســاعد  أن  يمكــن  التــي  التوصيــات،  تقديــم 
ــم  ــر األم ــج مؤتم ــار نتائ ــي االعتب ــذ ف ــى أن تأخ ــة، عل ــة لأللفي اإلنمائي
المتحــدة للتنميــة المســتدامة )ريــو 0	+(، والمســاهمة، منظــور حقــوق 

اإلنســان لمتابعــة العمليــات.

الخبير المستقل:

السيد ديفيد أر بويد )كندا(

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان

دليــــل168



اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان

169

البريد اإللكتروني العام:
ieenvironment@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/SREnvironment/

Pages/SRenvironmentIndex.aspx

دليــــل
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الخبير المستقل لتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل

ــز نظــام  ــرار 6/18 بشــأن تعزي ــوق اإلنســان الق ــس حق ــد مجل ــي 29 ســبتمبر 2011 اعتم ف
ــادل. ــي ديمقراطــي وع دول

وأكــد القــرار أن النظــام الدولــي الديمقراطــي والعــادل يشــجع اإلعمــال التــام لجميــع حقــوق 
اإلنســان .

ــة  ــا بحري ــرب عنه ــى إرادة الشــعب المع ــة تســتند إل ــة عالمي ــة كقيم ــرى الديمقراطي ــرار ي الق
ــي  ــة ف ــاركته الكامل ــي، ومش ــي والثقاف ــادي واالجتماع ــي واالقتص ــه السياس ــد نظام لتحدي
جميــع جوانــب حياتــه. وأكــد مجــددًا ضــرورة االمتثــال العالمــي وتنفيــذ ســيادة القانــون علــى 
الصعيديــن الوطنــي والدولــي. وفــي هــذا الصــدد؛ مبــدأ إرادة الشــعب- كمــا يعبــر عنــه فــي 

انتخابــات دوريــة ونزيهــة- يكــون أســاس ســلطة الحكومــة.

بتاريــخ 27 ســبتمبر 2012، اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 9/21، الــذي يطلــب 
خصيصــًا مــن الخبيــر المســتقل أن يقــدم إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان، فــي دورتــه الرابعــة 
والعشــرين، تقريــرًا عــن تنفيــذ هــذا القــرار، مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى تعزيــز المشــاركة 
ــر  ــدف والتدابي ــرض هــذا اله ــي تعت ــات الت ــك العقب ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والفعال ــة والعادل الكامل

ــب عليهــا. ــة للتغل الممكن

كما دعا القرارالخبير المستقل إلى:

تحديــد العقبــات أمــام تعزيــز وحمايــة نظــام دولــي ديمقراطــي وعــادل،  	
وتقديــم مقترحــات و / أو توصيــات إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان بشــأن 

اإلجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا فــي هــذا الصــدد.

تحديــد أفضــل الممارســات فــي مجــال تعزيــز وحمايــة نظــام دولــي  	
ــة  ــة واإلقليمي ــة والوطني ــتويات المحلي ــى المس ــادل عل ــي وع ديمقراط

ــة. والدولي

رفــع مســتوى الوعــي فيمــا يتعلــق بأهميــة تعزيــز وحمايــة نظــام دولــي  	
ديمقراطــي وعــادل.

العمــل بالتعــاون مــع الــدول مــن أجــل تشــجيع اعتمــاد تدابيــر علــى  	
إلــى  المســتويات المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الراميــة 

تعزيــز وحمايــة نظــام دولــي ديمقراطــي وعــادل.
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ــع  	 ــة، م ــر الضروري ــة غي ــب االزدواجي ــع تجن ــق، م ــيق وثي ــي تنس ــل ف العم
المنظمــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واإلجــراءات 
ــة  ــات المالي ــان، والمؤسس ــوق اإلنس ــس حق ــي مجل ــرى ف ــة األخ الخاص
الدوليــة، وكذلــك مــع الجهــات الفاعلــة األخــرى ذات الصلــة التــي تمثــل 
ــدود  ــي ح ــارب، ف ــح والتج ــن المصال ــن م ــاق ممك ــع نط ــة أوس مجموع
واليــة كل منهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل حضــور ومتابعــة المؤتمــرات 

ــة. ــة واألحــداث ذات الصل الدولي

إدماج المنظور الجنساني ومنظور اإلعاقة في عمله أو عملها. 	

تقديــم تقاريــر منتظمــة إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان والجمعيــة العامــة  	
وفقــًا لبرامــج عمــل كل منهــا.

دعــم وتعزيــز وتشــجيع التنميــة والديمقراطيــة واحتــرام حقــوق اإلنســان  	
والحريــات األساســية فــي العالم بأســره.

الخبير المستقل:

السيد/ لفنجستون سيوانيانا )أوغندا(

البريد اإللكتروني العام:
Email: ie-internationalorder@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IntOrder/Pages/

IEInternationalorderIndex.aspx

دليــــل
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المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة 
والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار

فــي 29 ســبتمبر 2011، اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 7/18، حيــث قــرر أن يعيــن، 
لمــدة ثــاث ســنوات، المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة وجبــر الضــرر 
وضمانــات عــدم التكــرار. ويقــدم المقــرر الخــاص التعامــل مــع الحــاالت التــي فيهــا انتهــاكات 

ــي. ــاني الدول ــون اإلنس ــرة للقان ــاكات خطي ــان وانته ــوق اإلنس ــيمة لحق جس

أعــرب مجلــس حقــوق اإلنســان عــن أملــه فــي أن تنفيــذ نهــج شــامل للعناصــر األربعــة مــن 
ــرار( ينبغــي أن يســاعد  ــات عــدم تك ــر الضــرر وضمان ــة وجب ــة والعدال ــة )الحقيق هــذه الوالي
علــى »ضمــان المســاءلة، وخدمــة العدالــة، وتوفيــر ســبل االنتصــاف للضحايــا، وتعزيز الشــفاء 
والمصالحــة، ووضــع رقابــة مســتقلة لنظــام األمــن واســتعادة الثقــة فــي مؤسســات الدولــة، 

وتعزيــز ســيادة القانــون وفقــاً للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ».

طلب المجلس من المقرر الخاص:

والخدمــات  	 التقنيــة  المســاعدة  تقديــم  فــي  الطلــب،  المســاهمةعند 
االستشــارية حــول المســائل المتعلقــة بالواليــة.

ــك  	 ــي ذل ــا ف ــة، بم ــاع الوطني ــأن األوض ــة بش ــات ذات الصل ــع المعلوم جم
األطــر المعياريــة، والممارســات والخبــرات الوطنيــة، مثــل لجــان الحقيقــة 
والمصالحــة وغيرهــا مــن اآلليــات، المتعلقــة بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة 
وجبــر الضــرر وضمانــات عــدم التكــرار فــي معالجــة اإلجمالــي انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي، 
ودراســة االتجاهــات والتطــورات والتحديــات وتقديــم توصيــات بشــأنها.

تحديــد وتبــادل وتعزيــز الممارســات الجيــدة والــدروس المســتفادة،  	
وكذلــك لتحديــد العناصــر اإلضافيــة المحتملــة بهــدف التوصيــة بالطــرق 
والوســائل لتحســين وتعزيــز الحقيقــة والعدالــة وجبــر الضــرر وضمانــات 

عــدم التكــرار.

إقامــة حــوار منتظــم وتعــاون مــع جهــات منهــا الحكومــات والمنظمــات  	
الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة، وكذلــك هيئــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة واآلليــات.

تقديــم توصيــات تتعلــق بجملــة أمــور؛ قضائيــة وغيــر قضائيــة، التدابيــر  	
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عنــد تصميــم وتنفيــذ اســتراتيجيات وسياســات، وتدابيــر للتصــدي 
لالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون 

اإلنســاني الدولــي.

ــة  	 ــدة المعني ــم المتح ــات األم ــدول، وهيئ ــع ال ــاون م ــة بالتع ــراء دراس إج
واآلليــات والمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة ومؤسســات حقــوق 
اإلنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة، علــى الســبل والوســائل الكفيلــة 

لتنفيــذ المســائل المتعلقــة بالواليــة.

إجراء زيارات قطرية واالستجابة الفورية لدعوات من الدول. 	

ــة  	 ــداث ذات الصل ــة واألح ــرات الدولي ــي المؤتم ــاهمة ف ــاركة والمس المش
بهــدف تعزيــز نهــج منتظــم ومّتســق بشــأن القضايــا المتعلقــة بالواليــة.

رفــع مســتوى الوعــي بشــأن قيمــة نهــج منتظــم ومتماســك عنــد التعامــل  	
مــع االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة 

ــات فــي هــذا الصــدد. ــي، وتقديــم توصي للقانــون اإلنســاني الدول

إدماج منظور جنساني في جميع إعمال الوالية. 	

إدماج مقاربة تركز على الضحايا من جميع إعمال الوالية. 	

ــع  	 ــة، م ــر الضروري ــة غي ــب االزدواجي ــع تجن ــق، م ــيق الوثي ــل بالتنس العم
مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان، والمنظمــات 
ــة  ــراءات الخاص ــة، واإلج ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــة الدولي الحكومي
ــرى ذات  ــة األخ ــات الفاعل ــع الجه ــان وم ــوق اإلنس ــس حق ــرى لمجل األخ

ــة.  الصل

ــة  	 ــة العام ــان والجمعي ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــنوي إل ــر س ــم تقري تقدي
لألمــم المتحــدة.

المقرر الخاص :
السيد/ فابينو سافيوال )األرجنتين(

زيارات سابقة لدول منطقة الشرق األوسط وأفريقيا :
غامبيا ، بورندي ، تونس 

دليــــل



طلبات الزيارة :

ساحل العا	 ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، غينيا  ، كينيا ، رواندا ، تونس

البريد اإللكتروني العام:
srtruth@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/

Index.aspx
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المقررة الخاصة بالتمييز ضد األشخاص المصابين 
بالجذام وأفراد أسرهم

إنشاء الوالية  

فــي دورتــه التاســعة والعشــرين فــي حزيران/يونيــو 2015، اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان 
ــراد  ــذام وأف ــن بالج ــخاص المصابي ــد األش ــز ض ــى التميي ــاء عل ــأن القض ــاص بش ــرار الخ الق
أســرهم، وكلفــت فيــه اللجنــة االستشــارية بإجــراء دراســة تســتعرض تنفيذ المبــادئ والمبادئ 
التوجيهيــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد األشــخاص المصابيــن بالجــذام وأفــراد أســرهم، فتــم  
ــى نحــو  ــة وتنفيذهــا عل ــادئ التوجيهي ــة لنشــر  المب ــر يتضمــن اقتراحــات عملي ــم تقري تقدي
أكثــر فعاليــة مــن أجــل القضــاء علــى التمييــز والوصــم المرتبــط بالجــذام، وتعزيــز وحمايــة 

واحتــرام حقــوق اإلنســان للمتضّرريــن مــن الجــذام وأفــراد أســرهم . 

صــوت مجلــس حقــوق اإلنســان علــى إنشــاء واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالقضــاء علــى 
التمييــز ضــد األشــخاص المصابيــن بالجــذام وأفــراد أســرهم فــي دورتــه الخامســة والثاثيــن 

فــي يونيــو 2017 لمــدة ثــاث ســنوات .

المقررة الخاصة :

أليس كروز )البرتغال(

أهم المسائل المتعلقة بالوالية:

ــذ أ .   ــل التنفي ــن أج ــدول م ــا ال ــي اتخذته ــر الت ــرز والتدابي ــدم المح ــة التق متابع
الفعــال للمبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة للقضــاء علــى التمييــز ضــد األشــخاص 
المصابيــن بالجــذام وأفــراد أســرهم مــن أجــل تحقيــق تمتــع األشــخاص 
ــق  ــع مناط ــي جمي ــان ف ــوق اإلنس ــرهم بحق ــراد أس ــذام وأف ــن بالج المصابي
ــدد. ــذا الص ــي ه ــان ف ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــات إل ــم توصي ــم، وتقدي العال

الدخــول فــي حــوار وتشــاور مــع الــدول وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة ب .  
ــوكاالت المتخصصــة،  ــات األمــم المتحــدة، وال ــك هيئ ــا فــي ذل ــن، بم المعنيي
وال ســيما منظمــة الصحــة العالميــة، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة األخــرى، 
و اإلقليميــة وآليــات حقــوق اإلنســان والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
ــدة  ــات الجي ــز الممارس ــادل وتعزي ــد وتب ــة لتحدي ــر الحكومي ــات غي والمنظم

دليــــل



ــرهم  ــراد أس ــذام وأف ــن بالج ــخاص المصابي ــوق األش ــال حق ــة بإعم المتعلق
للمشــاركة كأعضــاء متســاوين مــع أفــراد المجتمــع بهــدف تحقيــق عالــم خــال 

مــن الجــذام.

ــة ج .   ــرهم ومكافح ــراد أس ــذام وأف ــن بالج ــخاص المصابي ــوق األش ــة بحق التوعي
الوصمــات والتحيــزات والممارســات والمعتقــدات التقليديــة الضــارة التــي 
تعــوق تمتعهــم بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية والمشــاركة فــي 

ــن. ــع اآلخري ــاواة م ــدم المس ــى ق ــع عل المجتم

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق اإلنسان.د .  

البريد اإللكتروني العام:
srleprosy@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://ohchr.org/EN/Issues/Leprosy/Pages/LeprosyIndex.aspx
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المقررة الخاصة المعنية  بالتأثير السلبي للتدابير 
القسرية االنفرادية على التمتع بحقوق اإلنسان

انشاء الوالية :

تم بقرار من مجلس حقوق اإلنسان 27/21 في العام 2014 .

مهام الوالية:

جمــع كل المعلومــات ذات الصلــة حيثمــا ُوِجــدت، بمــا فــي ذلــك جمعهــا مــن الحكومــات 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وأيــة جهــات أخــرى، فيمــا يتصــل بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر 

القســرية االنفراديــة فــي التمتُّــع بحقــوق اإلنســان.

يــات المتعلِّقــة بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية  دراســة االتجاهــات والتطــورات والتحدِّ
االنفراديــة فــي التمتُّــع بحقــوق اإلنســان، وتقديــم مبــادئ توجيهيــة وتوصيــات بشــأن ســبل 
ووســائل منــع التأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية االنفراديــة فــي حقــوق اإلنســان والتقليــل 

ــب عليــه مــن ضــرر. منــه إلــى أدنــى حــد وجبــر مــا يترتَّ

ــة مــن أجــل  ــر القســرية االنفرادي ــم التدابي ــات المســتقلة لتقيي إجــراء اســتعراض عــام لآللي
ــز المســاءلة. تعزي

ــدان المتضــررة بمســاعدة  ــد البل ــى تزوي ــة الســامية عل ــز قــدرة المفوضي اإلســهام فــي تعزي
تقنيــة وخدمــات استشــارية مــن أجــل منــع التأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية االنفراديــة فــي 

ــب عليــه مــن ضــرر. حقــوق اإلنســان والتقليــل منــه إلــى أدنــى حــد وجبــر مــا يترتَّ

أن يوجــه نظــر مجلــس حقــوق اإلنســان والمفــوض الســامي إلى األوضــاع والحــاالت المتعلِّقة 
بالتأثيــر الســلبي للتدابيــر القســرية االنفراديــة فــي التمتُّــع الكامل بحقوق اإلنســان.

التعــاون مــع هيئــات األمــم المتحــدة األخــرى ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك المفــوض الســامي، 
صــة  وهيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان، واإلجــراءات الخاصــة، واآلليــات، والــوكاالت المتخصِّ
والصناديــق والبرامــج، والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة اإلقليميــة وآلياتهــا، بهــدف منــع التأثيــر 
ــى أدنــى حــد  ــه إل ــر القســرية االنفراديــة فــي حقــوق اإلنســان والتقليــل من الســلبي للتدابي

وجبــر مــا يترتَّــب عليــه مــن ضــرر.

تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة.

دليــــل



المقررة الخاصة:

Ms. Alena Douhan )روسيا البيضاء(

زيارات سابقة:

 السودان

للتواصل مع المقررة الخاصة:

Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive 
measures on the enjoyment of human rights
Palais des Nations CH-1211 Geneva 10. Switzerland 

البريد اإللكتروني:
Email : ucm@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/

SRCoerciveMeasures.aspx
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الخبير المستقل المعني ضد العنف والتمييز على 
أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

انشاء الوالية:

ــاد  ــم اعتم ــام 2016، ت ــي الع ــان ف ــوق اإلنس ــس حق ــن لمجل ــة والثاثي ــدورة الثاني ــال ال خ
ــى أســاس الميــل الجنســي والهويــة  ــز القائميــن عل مشــروع القــرار الخــاص بالعنــف والتميي
الجنســانية بنتيجــة 23 دولــة مــع مشــروع القــرار، واعتــراض 18 وامتناع 6 دول عــن التصويت.

الخبير المستقل:

السيد فكتور مادريغال بورليزو )كوستاريكا(

المهام:

ــة القائمــة المتعلقــة بحقــوق اإلنســان  .  	 ــذ الصكــوك الدولي ــم مــدى تنفي تقيي
فيمــا يخــص طــرق التغلــب علــى العنــف والتمييــز اللذيــن يمارســان فــي حــق 
أشــخاص علــى أســاس ميلهــم الجنســي أو هويتهــم الجنســانية، مــع تحديــد 

كل مــن أفضــل الممارســات، والثغــرات الموجــودة.

إزكاء الوعــي بالعنــف والتمييــز فــي حــق األشــخاص علــى أســاس ميلهــم  .  	
ــة وراء  ــة الكامن ــباب الجذري ــد األس ــانية، وتحدي ــم الجنس ــي أو هويته الجنس

العنــف والتمييــز ومعالجتهــا.

التحــاور والتشــاور مــع الــدول وجهــات معنيــة أخــرى، بمــا فيهــا وكاالت  .  	
األمــم المتحــدة وبرامجهــا وصناديقهــا واآلليــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان 
المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  والمؤسســات 

األكاديميــة. والمؤسســات 

ــة  .  4 ــي حماي ــاهم ف ــر تس ــذ تدابي ــجيع تنفي ــل تش ــن أج ــدول م ــع ال ــاون م التع
جميــع األشــخاص مــن العنــف والتمييــز القائميــن علــى أســاس الميــل الجنســي 

والهويــة الجنســانية.

التصــدي ألشــكال العنــف والتمييــز المتعــددة والمتقاطعــة والمشــّددة التــي  .  5
يتعــرض لهــا أشــخاص علــى أســاس ميلهــم الجنســي وهويتهــم الجنســانية.

دليــــل



ــة  .  6 ــاعدة التقني ــارية والمس ــات االستش ــم الخدم ــم تقدي ــير ودع ــم وتيس تنظي
وبنــاء القــدرات والتعــاون الدولــي لدعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى 
مكافحــة العنــف والتمييــز الــذي يتعــرض لــه أشــخاص علــى أســاس ميلهــم 

ــانية. ــم الجنس ــي وهويته الجنس

Independent Expert on sexual orientation and gender identity
c/o Office of the High Commissioner for Human Rights
United Nations at Geneva
8-14 avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: (+41) 22 917 90 06

البريد اإللكتروني:
E-mail: ie-sogi@ohchr.org 

or 
urgent-action@ohchr.org

زيارات سابقة ألفريقيا:

موزمبيق 2018م

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/SexualOrientationGender/

Pages/Index.aspx
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المقرر الخاص بالحق في التنمية

ــاص  ــرار الخ ــروع الق ــان مش ــوق اإلنس ــس حق ــد مجل ــبتمبر 2016 اعتم ــخ 29 أيلول/س بتاري
ــاع 11  ــن وامتن ــل صوتي ــاً مقاب ــة بنتيجــة  34 صوت ــن مقــرر خــاص للحــق فــي التنمي بتعيي

ــس حقــوق اإلنســان 42/23 / 2019. ــرار مجل ــه بق ــد ل ــت. وأخــر تمدي عضــوًا عــن التصوي

المهام:

ــياق  	 ــي س ــة ف ــي التنمي ــق ف ــال الح ــة وإعم ــز وحماي ــي تعزي ــاهمة ف المس
ــام 0	0	  ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــل لخط ــق والمتكام ــذ المتس التنفي
وغيرهــا مــن النتائــج المتفــق عليهــا دوليــًا لعــام 5	0	، بمــا فــي ذلــك 
ــا  إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وخطــة عمــل أديــس أباب
الصــادرة عــن المؤتمــر الدولــي الثالــث لتمويــل التنميــة واتفــاق باريــس 
بشــأن تغّيــر المنــاخ، والمشــاركة فــي االجتماعــات والمؤتمــرات الدوليــة 

ذات الصلــة تحقيقــًا لهــذه الغايــة.

 بــذل ودعــم الجهــود الراميــة إلــى تعميــم منظــور الحــق فــي التنميــة فــي  	
أوســاط مختلــف هيئــات األمــم المتحــدة ووكاالت التنميــة، والمؤسســات 
اإلنمائيــة والماليــة والتجاريــة الدوليــة، وتقديــم مقترحــات ترمــي إلــى 
ــة المســتدامة مــن  ــة مــن أجــل التنمي ــز تنشــيط الشــراكة العالمي تعزي

ــة. منظــور الحــق في التنمي

اإلنســان وفقــًا  	 أي دراســة محــددة يطلبهــا مجلــس حقــوق  تقديــم 
لواليتــه.

تقديــم تقريــر ســنوي إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان وإلــى الجمعيــة  	
العامــة، يتنــاول جميــع األنشــطة المتصلــة بالواليــة، بغيــة تحقيــق 

الفائــدة القصــوى مــن عمليــة اإلبــالغ.

المقرر الخاص: 

* السيد سعد الفرارجي )مصر(

دليــــل



Special Rapporteur on the right to development
OHCHR-UNOG,
8-14 Avenue de la Paix
1211 Geneva 10, Switzerland
Fax: + 41 22 917 9006

البريد اإللكتروني:
Email: srdevelopment@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/SRDevelopment/

Pages/SRDevelopmentIndex.aspx
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الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع حقوق اإلنسان في 
حالة األشخاص المصابين بالمهق

بتاريــخ 26 آذار/مــارس 2015 اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان مشــروع القــرار الخــاص بتعيين 
ــن  ــخاص المصابي ــة األش ــي حال ــان ف ــوق اإلنس ــع بحق ــألة التمت ــى بمس ــتقل ُيعن ــر مس خبي

بالمهــق لمــدة ثــاث ســنوات، تكــون واليتــه كاآلتــي:

 المشــاركة فــي الحــوار والتشــاور مــع الــدول وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة أ .  
ــا،  ــا وصناديقه ــدة وبرامجه ــم المتح ــك وكاالت األم ــي ذل ــا ف ــن، بم المعنيي
واآلليــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 

والقطــاع الخــاص، والجهــات المانحــة.

 تحديــد وتبــادل وتعزيــز الممارســات الجيــدة المتعلقــة بإعمــال حقــوق ب .  
األشــخاص المصابيــن بالمهــق ومشــاركتهم علــى قــدم المســاواة مــع غيرهــم 

مــن أفــراد المجتمــع.

 ترويــج وتقديــم تقاريــر عمــا ُيحقــق مــن تطــورات ومــا يواَجــه مــن تحديــات ج .  
ــخاص  ــة األش ــي حال ــان ف ــوق اإلنس ــع بحق ــال التمت ــبيل إعم ــي س ــات ف وعقب
المصابيــن بالمهــق فــي جميــع مناطــق العالــم، وتقديــم توصيــات إلــى 

ــس حقــوق اإلنســان فــي هــذا الشــأن. مجل

ــوق د .   ــاكات حق ــة بانته ــائل المتعلق ــات والرس ــي المعلوم ــب وتلق ــع وطل  جم
األشــخاص المصابيــن بالمهــق مــن الــدول وغيرهــا مــن المصــادر ذات الصلــة، 
ــر  ــي تمثلهــم وغي ــون بالمهــق والمنظمــات الت بمــا فيهــا األشــخاص المصاب
ذلــك مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، وتبــادل هــذه المعلومــات والرســائل 

مــع هــذه الــدول والمصــادر.

 تنظيــم وتيســير ودعــم تقديــم الخدمــات االستشــارية، والمســاعدة التقنيــة، ه .  
ــة  ــي لدعــم الجهــود الوطني ــاء القــدرات، والتعــاون الدول والمســاعدة فــي بن
الراميــة إلــى إعمــال حقــوق األشــخاص المصابيــن بالمهــق إعمــاالً فعــاالً ومنــع 

العنــف.

ــب و .   ــة القوال ــق، ومكافح ــن بالمه ــخاص المصابي ــوق األش ــي بحق ــادة الوع  زي
النمطيــة والتحيــز والممارســات والمعتقــدات التقليديــة الضــارة التــي تعــوق 
تمتعهــم بحقــوق اإلنســان ومشــاركتهم فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة 

مــع اآلخريــن.

 تعزيــز الوعــي بمســاهماتهم اإليجابيــة، وإبــالغ األشــخاص المصابيــن بالمهــق ز .  
بحقوقهم.

 تقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق اإلنسان، وإلى الجمعية العامة.ح .  

دليــــل



الخبيرة المستقلة:

السيدة/ إكبونوسا إيرو)نيجيريا(.

العنوان:

Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with 
albinism 
Palais des Nations 
CH-1211 Geneva 10 
Tel: +41 22 917 9188 
Fax: + 41 22 917 9034

البريد اإللكتروني: 
E-mail: albinism@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Albinism/Pages/IEAlbinism.aspx
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الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين 
بجميع حقوق اإلنسان

إنشاء الوالية:

أنشئت الوالية في عام 2013م بموجب قرار مجلس حقوق اإلنسان 20/24.

الخبيرة المستقلة:

السيدة/ روزا كورنفيلد ماتي )تشيلي(

تشمل والية الخبيرة اآلتي:

ــع  	 ــق بالمســنين، م ــا يتعل ــة القائمــة فيم ــذ الصكــوك الدولي ــم تنفي تقيي
تحديــد أفضــل الممارســات فــي مجــال تنفيــذ القانــون القائــم المتعلــق 
بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان للمســنين والثغــرات التــي تعتــري 

تنفيــذ هــذا القانــون.

ــات  	 ــدول وآلي ــك ال ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة المصلح ــات صاحب ــاة آراء الجه مراع
حقــوق اإلنســان اإلقليميــة المعنيــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمؤسســات األكاديميــة.

إزكاء الوعــي بالتحديــات التــي تواجــه فــي إعمــال جميــع حقــوق اإلنســان  	
المتعلقــة  المعلومــات  علــى  المســنين  للمســنين، وضمــان حصــول 

ــم. بحقوقه

ــي  	 ــر الت ــذ التدابي ــدول مــن أجــل النهــوض بتنفي العمــل بالتعــاون مــع ال
تســهم فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان للمســنين.

ــه، وإيــالء اهتمــام  	 إدمــاج المنظــور الجنســاني ومنظــور اإلعاقــة فــي عمل
خــاص للمســنات، واألشــخاص ذوي اإلعاقــات، والمنحدريــن مــن أصــل 
ــات  ــى أقلي ــن إل ــة، والمنتمي ــى الشــعوب األصلي ــن إل أفريقــي، والمنتمي
قوميــة أو إثنيــة، أو دينيــة ولغويــة، وســكان األريــاف، واألشــخاص 

ــات. ــك مــن الفئ ــر ذل ــن، وغي الذيــن يعيشــون فــي الشــوارع، والالجئي

دليــــل



المتعلقــة  	 الدوليــة  مدريــد  عمــل  خطــة  تنفيــذ  آثــار  تقييــم 
اإلنســان. حقــوق  بالشــيخوخة على 

العضويــة  	 المفتــوح  العامــل  الفريــق  مــع  الوثيــق  بالتنســيق  العمــل 
المعنــي بالشــيخوخة، وســائر اإلجــراءات الخاصــة واألجهــزة الفرعيــة 
التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان، وهيئــات األمــم المتحــدة ذات الصلــة 

ــا. ــزوم له ــي ال ل ــة الت ــادي االزدواجي ــع تف ــدات، م ــات المعاه وهيئ

تلقــي معلومــات مــن مختلــف المصــادر، بمــا فيهــا الــدول وهيئــات  	
ــات  ــة والمنظم ــات اإلقليمي ــدة والمنظم ــم المتح ــراء ووكاالت األم الخب
الحكوميــة الدوليــة األخــرى، والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي األخــرى.

تقديم تقارير سنوية عن األنشطة إلى مجلس حقوق اإلنسان. 	

لدراســة  	 الحكومــات،  دعــوة  علــى  بنــاء  قطريــة،  بزيــارات  القيــام 
التشــريعات والسياســات واألطــر التنظيميــة والمؤسســات والممارســات 
الوطنيــة، ســعيًا إلــى تحديــد أفضــل الممارســات فــي مجــال تنفيــذ 

القانــون القائــم والثغــرات التــي تعتــري تنفيــذ هــذا القانــون.

الزيارات السابقة ألفريقيا:

موريشيص )2015(، ناميبيا )2017(، موزمبيق )2019(

العنوان:

Ms. Rosa Kornfeld-Matte
Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons
OHCHR-UNOG 
CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: +41 22 917 9006

البريد اإللكتروني:
olderpersons@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/

IEOlderPersons.aspx
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المقررة الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

إنشاء الوالية:

أنشئت الوالية في عام 2014م بموجب قرار من مجلس حقوق اإلنسان.

المقررة الخاصة:

السيدة/ كاتالينا ديفاندز أكولير )كوستاريكا(

تشمل والية المقرر اآلتي:

ــل  	 ــن أج ــرى م ــة األخ ــات المعني ــدول والجه ــع ال ــم م ــوار منتظ ــة ح إقام
تحديــد وتبــادل وتعزيــز الممارســات الجيــدة المتعلقــة بإعمــال حقــوق 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق األش

تلقــي وتبــادل المعلومــات والرســائل بشــأن انتهــاكات حقــوق األشــخاص  	
اإلعاقة. ذوي 

ــخاص ذوي  	 ــادة تعزيــز حقــوق األش ــة زي ــات بشــأن كيفي تقديــم توصي
اإلعاقــة وحمايتهــا، بمــا فــي ذلــك بشــأن كيفيــة تعزيــز التنميــة التــي 
ــا. ــتفادة منه ــة االس ــم إمكاني ــح له ــة وتتي ــخاص ذوي اإلعاق ــمل األش تش

تقديــم المســاعدة التقنيــة لدعــم الجهــود الوطنيــة الراميــة إلــى إعمــال  	
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة إعمــاالً فعــاالً.

إزكاء الوعي بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 	

ــوض  	 ــة النه ــدة بغي ــم المتح ــرى لألم ــات األخ ــع اآللي ــق م ــاون الوثي التع
ــة. ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش بحق

ــار  	 ــي إط ــا ف ــع به ــال المضطل ــع األعم ــي جمي ــاني ف ــور جنس ــاج منظ إدم
الواليــة.

تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق اإلنسان والجمعية العامة. 	

دليــــل



البريد اإللكتروني:
sr.disability@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
https://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/

IEOlderPersons.aspx
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المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية

إنشاء الوالية:

أنشئت الوالية في عام 2015م بموجب قرار من مجلس حقوق اإلنسان رقم 28/16

المقرر الخاص:

السيد/ جو كاناتسي )مالطا(

تشمل والية المقرر اآلتي: 

جمــع المعلومــات ذات الصلــة، تشــمل أألطــر الدوليــة والوطنيــة والممارســات  .  	
والتجــارب الوطنيــة، ويــدرس االتجاهــات والتطــورات والتحديــات فيمــا يتعلــق 
ــات مــن أجــل ضمــان تعزيــز هــذا  ــة وأن يقــدم توصي بالحــق فــي الخصوصي
ــا  ــه، بمــا يشــمل التحديــات الناجمــة عــن اســتخدام التكنولوجي الحــق وحمايت

الجديــدة.

ــا  .  	 ــا وبرامجه ــدة ووكاالته ــم المتح ــدول واألم ــن ال ــات م ــس المعلوم أن يلتم
وصناديقهــا، وكذلــك اآلليــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان، والمؤسســات 
ــاص،  ــاع الخ ــي والقط ــع المدن ــات المجتم ــان ومنظم ــوق اإلنس ــة لحق الوطني
بمــا يشــمل مؤسســات العمــال التجاريــة، وأيــة أطــراف أو جهــات أخــرى صاحبة 

ــرد عليهــا. ــع الجهــات المعلومــات وي مصلحــة، وأن يتلقــى مــن جمي

ــة،  .  	 ــي الخصوصي ــق ف ــة الح ــز وحماي ــام تعزي ــة أم ــات الممكن ــدد العقب  أن يح
ويســعى إلــى تحديــد وتبــادل وتعزيــز المبــادئ والممارســات الفضلــى علــى 
ــى  ــات إل ــات وتوصي ــدم مقترح ــي، ويق ــي والدول ــي واإلقليم ــد الوطن الصعي
مجلــس حقــوق اإلنســان فــي ذلــك الصــدد، بمــا يشــمل مقترحــات وتوصيــات 

مــن أجــل التصــدي إلــى التحديــات الخاصــة الناشــئة فــي العصــر الرقمــي.

أن يشــارك ويســاهم فــي المؤتمــرات والمناســبات الدوليــة ذات الصلــة بهــدف  .  4
الترويــج لمقاربــة منهجيــة ومتســقة إزاء القضايــا المتصلــة بواليته.

أن يضطلــع بأنشــطة تهــدف إلــى إزكاء الوعــي بأهميــة تعزيــز وحمايــة الحــق  .  5
فــي الخصوصيــة بمــا فــي ذلــك مــن أجــل التصــدي للتحديــات الخاصة الناشــئة 
ــاف  ــبل االنتص ــة س ــة إتاح ــة بأهمي ــن التوعي ــاًل ع ــي، فض ــر الرقم ــي العص ف
الفعالــة لألشــخاص الذيــن انتهكــت حقوقهــم فــي الخصوصيــة، بمــا يتســق 

مــع االلتزامــات الدوليــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

دليــــل



أن يدمــج المنظــور الجنســاني فــي جميــع مجــاالت العمــل التــي تشــملها  .  6
الواليــة.

ــة  .  7 ــي الخصوصي ــق ف ــت للح ــا حدث ــة أينم ــاكات المزعوم ــن االنته ــغ ع أن يبل
ــى النحــو المبيــن فــي المــادة 		 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان  عل
ــا فــي  والمــادة 7	 مــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، بم
ذلــك االنتهــاكات المتصلــة بالتحديــات الناشــئة عــن اســتخدام التكنلوجيــات 
ــامي  ــدة الس ــم المتح ــوض األم ــس ومف ــاه المجل ــت انتهب ــدة، وأن يلف الجدي

ــاص. ــكل خ ــق بش ــغ القل ــر بال ــي تثي ــاالت الت ــى الح ــان إل ــوق اإلنس لحق

تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق اإلنسان وإلى الجمعية العامة.  .  	

العنوان:

Office of the High Commissioner for Human Rights 
Palais Wilson 
Rue des Paquis, 52 
1201 Geneva 
Switzerland 
Fax: +41 22 917 90 06

البريد اإللكتروني:
srprivacy@ohchr.org

الموقع اإللكتروني:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/

SRPrivacyIndex.aspx
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قائمة بأسماء الخبراء من منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا  باآلليات غير التعاقدية

 2020

اآلليةالجنسيةاالسمالرقم

المقرر الخاص بالحق في التنميةمصرسعد الفرارجي1

اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسانمصرمنى عمر2

اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسانالمغربمحمد بناني4

الفريق العامل المعني بحماية جميع األشخاص المغربحورية إسامي5
من االختفاء القسري

اليمنسعيد مقبل6
الفريق العامل المعني بمسألة استخدام 

المرتزقة كوسيلة إلعاقة ممارسة حق الشعوب 
في تقرير المصير

اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسانالجزائرلزهري بوزيد7

اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسانالسعوديةابراهيم الشدي8

دليــــل



المقّررون الخواص

طلبات زيارة لدول الشرق األوسط وأفريقيا

2 أبريل 2020م

الدولةااللية

فريق العمل الخاص باالعتقال 
التعسفي

الجزائر، مصر ، المغرب، السعودية، ليبيا 
،إسرائيل ، إثيوبيا ، كينيا  ،رواندا، سيراليون 

، أوغندا 
الجزائر،  بوركينا فاسو ، تركيا ، زيمباوبوي المقرر الخاص بالحقوق الثقافية

المقرر الخاص بالعدالة االنتقالية 
وعدم التكرار 

تونس ، ساحل العا	 ، جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ،  غينيا ، كينيا ، رواندا 

الخبيرة المستقلة للحماية 
والتمييز ضد األشخاص المصابين 

بالجذام وأفراد أسرهم 
أنغوال ، كينيا

فريق العمل الخاص باالختفاء 
القسري

الجزائر، مصر، السودان، ليبيا، سورية 
، البحرين ، بورندي ،جمهورية الكونغو 

الديمقراطية ، كينيا ، لبنان ، رواندا ، جنوب 
أفريقيا ،  اإلمارات ، زمبابوي ، اليمن

المقرر الخاص المعني بحّرية 
السودان، ليبيا، السعوديةالرأي والتعبير

المقرر الخاص بالمدافعين عن 
حقوق اإلنسان

مصر 2008 ، سوريا 2008 ، تونس 2008، 
البحرين 2012، عمان 2012، السعودية 

2012، اإلمارات 2012،الكويت

المقرر الخاص باستقال القضاء 
والمحاماة

مصر 1999 ، تونس 1997، العراق 2008م، 
قطر 2013م، اإلمارات 2013م  أنغوال ، 

بورندي ، الكاميرون ،إيران ، األردن ، كينيا 
، لبنان ، ليبيريا ، المغرب ، نيجيريا ، توجو ، 

تركيا ، زامبيا ، زمبابوي

المقرر الخاص المعني بمناهضة 
التعذيب

مصر 1996م ، الجزائر 1997م ، العراق 
2005م ليبيا 2005م السعودية 2005م 

سوريا 2005م اليمن 2005م، البحرين 2011 

اآلليات الدولية في مجال 
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المقرر الخاص بالحق في التجمع 
السلمي

الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، األردن، 
المغرب، عمان، سورية، تونس، اليمن ، 
أنجوال ، إثيوبيا ، إيران ، كينيا ، ماوي ، 

نيجيريا ،  رواندا ، السعودية ، جنوب أفريقيا ،  
تركيا ، أوغندا ، زامبيا ، زمبابوي 

المقرر الخاص باإلتجار بالنساء 
واألطفال

الكويت 2005م، السعودية 2005م، اإلمارات 
2005م، المغرب 2010م جنوب أفريقيا ، 

تونس ،مدغشقر

الخبير المستقل المعني باألشكال 
المعاصرة للعنصرية

الجزائر ،بتسوانا ،إسرائيل ، كينيا ، لبنان ، 
مدغشقر ،نيجيريا ، عمان ، جنوب أفريقيا ، 

السودان ، تونس اإلمارات
المقرر الخاص بالحق في 

جنوب أفريقياالخصوصية

فريق العمل الخاص بالتمييز ضد 
المرأة في القانون والممارسة

البحرين ، بتسوانا ،الكاميرون ، جمهورية 
الكونغو ،إثيوبيا ، غامبيا ، غانا ،إيران ، كينيا 
، لبنان ، موريتانيا ، موريشوص ، موزمبيق 
،نيجيريا ، رواندا، السعودية ، جنوب السودان 

، تنزانيا ، أوغندا
المقرر الخاص المعني بحقوق 

اإلنسان  للمهاجرين
الجزائر ، ساحل العا	 ، الكويت ، ليبيا ، المغرب 

، السعودية ، جنوب أفريقيا ، اإلمارات

دليــــل



الدعوات المفتوحة
الدعوة المفتوحة هي دعوة تقدمها حكومة ما لجميع اإلجراءات الخاصة المواضيعية. 

ومــن خــال تقديمهــا للدعــوة المفتوحــة، تعلــن الدولــة أنهــا ســتوافق، علــى الــدوام، علــى 
ــع المكلفيــن باإلجــراءات الخاصــة. وحتــى 2 أبريــل/ نيســان  ــارة مــن جانــب جمي ــات الزي طلب
2020 هنــاك 126 بلــدًا قدمــت دعــوة مفتوحــة لإلجــراءات الخاصــة المواضيعيــة مــن بينهــا 

عــدة دول مــن الشــرق األوســط وأفريقيــا وهــي:

تاريخ تقديم الدعوةالدولة 
2006األردن
2010الكويت
2010قطر 
2010العراق
2011لبنان
2011تونس
2012ليبيا

2014فلسطين
2016جنوب السودان

2016الصومال
2012بنين

2003سيراليون 
2013بورندي

2013الرأس األخضر
2012تشاد

2013أفريقيا الوسطى
2019الكاميرون 

2006غانا 
2012الغابون

2010غينيا بيساو 
2006كينيا

2015ليسوتو

اآلليات الدولية في مجال 
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2015ليبيريا
2008زامبيا
2001تركيا

2003جنوب أفريقيا 
2018بتسوانا
2001رواندا

2013نيجيريا 
2012النيجر 

2016موزمبيق 
2015ماوي

2011مدغشقر
 

دليــــل



آلية االستعراض الدوري الشامل 
ــا  ــوم بموجبه ــان يق ــوق اإلنس ــس حق ــدة لمجل ــة جدي ــي آلي ــاملة ه ــة الش ــة الدوري المراجع
بإجــراء مراجعــة، علــى أســس منتظمــة، لمــدى التــزام الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة 

ــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان.  ــا والتزاماته بتعهداته

يتم االستعراض على أساس ميثاق األمم المتحدة، اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان،  
ــة طرفــاً فيهــا، التعهــدات وااللتزامــات الطوعيــة  صكــوك حقــوق اإلنســان التــي تكــون الدول
مــن جانــب الــدول، بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تعهــدت بهــا عنــد تقديــم ترشــيحها لانتخــاب 

فــي مجلــس حقــوق اإلنســان إضافــة إلــى أحــكام القانــون اإلنســاني الدولــي.

ينبغي لاستعراض الدوري الشامل:

أن ُيعــزز عالميــة جميــع حقــوق اإلنســان وترابطهــا وعــدم قابليتهــا  	
للتجزئــة وتشــابكها.

أن يكــون آليــة تعاونيــة قائمــة علــى معلومــات موضوعيــة وموثوقــة  	
ــي. ــى حــوار تفاعل وعل

أن يكفل التغطية العالمية والمعاملة المتساوية للدول كافة. 	

أن يكــون عمليــة حكوميــة دوليــة يدفعهــا األعضــاء فــي األمــم المتحــدة  	
وأن يكــون موجهــًا نحــو العمــل.

أن ُيشرك فيه بصورة كاملة البلد موضع االستعراض. 	

ــل آليــات حقــوق اإلنســان األخــرى وال يشــكل تكــرارًا لهــا، وبذلــك  	 أن ُيكمِّ
يشــكل قيمــة مضافــة.

أن ُيجــرى بطريقــة موضوعيــة وشــفافة وغيــر انتقائيــة وبنــاءة وغيــر  	
ــة. ــر ُمسيَّس ــة وغي تصادمي

أال يشــكل عبئــًا يثقــل كاهــل الدولــة المعنيــة أو جــدول أعمــال المجلــس  	
أكثــر ممــا ينبغــي.

أال يكــون طويــاًل أكثــر ممــا يلــزم، وينبغــي أن يكــون واقعيــًا وأال يســتحوذ  	
علــى قــدر غيــر متناســب من الوقــت ومــن المــوارد البشــرية والمالية.

اآلليات الدولية في مجال 
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العاجلــة  	 لألوضــاع  االســتجابة  علــى  المجلــس  قــدرة  مــن  ينــال  أال 
اإلنســان. بحقــوق  المتعلقــة 

أن يراعي المنظور الجنساني كامل المراعاة. 	

أن يراعــي مســتوى تنميــة البلــدان وخصوصياتهــا، مــع عــدم اإلخــالل  	
بااللتزامــات الــواردة فــي العناصــر المنصــوص عليهــا فــي أســاس 

االســتعراض.

أن يكفــل اشــتراك جميــع أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة، بمــا فــي ذلــك  	
المنظمــات غيــر الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. 

أهداف االستعراض:

تحسين حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع. 	

اإلنســان  	 حقــوق  مجــال  فــي  وتعهداتهــا  الدولــة  بالتزامــات  الوفــاء 
الدولــة. تواجههــا  التــي  والتحديــات  اإليجابيــة  التطــورات  وتقييــم 

النهــوض بقــدرة الدولــة وبالمســاعدة الفنيــة المقدمــة إليهــا، بالتشــاور  	
مــع الدولــة المعنيــة وبموافقتهــا.

المصلحــة  	 وأصحــاب  الــدول  بيــن  فيمــا  الممارســات  أفضــل  تبــادل 
اآلخريــن.

دعم التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان. 	

ــات  	 ــره مــن هيئ تشــجيع التعــاون واالنخــراط الكامليــن مــع المجلــس وغي
حقــوق اإلنســان، ومــع مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 

ــان. اإلنس
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لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(.
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اآلليات األفريقية

اللجنة األفريقية لحماية حقوق اإلنسان والشعوب

اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب انبثقــت عــن الميثــاق األفريقــي لحقــوق 
اإلنســان والشــعوب، بــدات اللجنــة أعمالهــا فــي 2 تشــرين الثانــي 1987 وتتخــذ مــن مدينــة 

ــا. ــرًا له ــا مق بانجــول بغامبي

 تتكلف اللجنة رسمياً  بثاث وظائف رئيسية:

 حماية حقوق اإلنسان والشعوب. 	

 ترويج وتعزيز حقوق اإلنسان والشعوب.  	

 تفسير الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب. 	

 تتألــف اللجنــة حاليــًا مــن 11 عضــوًا ينتخبهــم مؤتمــر االتحــاد األفريقــي مــن خبــراء ترشــحهم 
الــدول األطــراف فــي الميثاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب.

األعضاء

الدولةاالسم
1 Zainabo Sylvie Kayitesiرواندا
2 Maya Sahli-Fadelالجزائر
3Lawrence Murugu Muteكينيا
4 Lucy Asuagborالكاميرون
5 Soyata Maigaمالي
6Yeung Kam John Sik Yuenموريشيص
7Dr. Solomon Ayele Derssoإثيوبيا
8 Jamesina Essie L. Kingسيراليون
9Hatem Essaiemتونس

10Maria Teresa Manuelaأنغوال
11Prof. Rémy Ngoy Lumbuجمهورية الكونغو
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48 Kairaba Avenue
P.O. Box 673
Banjul
Gambia

Tel: (+220) 4392 962
Fax: (+220) 4390 764
E. Mail: achpr@achpr.org
Website: www.achpr.org

المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

ــة ( بموجــب  ــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب ) المحكمــة األفريقي تأسســت المحكمــة األفريقي
البروتوكــول الخــاص بالميثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب  الــذي اعتمــد فــي 
واغادوغــو، بوركينــا فاســو، فــي 9 يونيو/حزيــران 1988 ودخــل حيــز النفــاذ فــي 25 كانــون 
الثانــي 2004 .أنشــئت المحكمــة مــن أجــل اســتكمال واليــة الحمايــة للجنــة و تعتبــر قراراتهــا  

ــدول األطــراف فــي البروتوكــول. ــة وملزمــة لل نهائي

تتكــون المحكمــة مــن 11 قاضيــاً ينتخبهــم مؤتمــر االتحــاد األفريقــي مــن قائمــة المرشــحين 
مــن جانــب الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األفريقــي. ويتــم انتخــاب القضــاة بصفتهــم 
الشــخصية وال يجــوز أن يكــون بهــا أكثــر مــن عضــو واحد)قاضــي( مــن رعايــا دولــة بعينهــا. 
ويولــى االعتبــار أيضــا للجنــدر/ النــوع االجتماعــي والتمثيــل الجغرافــي. ويتــم انتخــاب القضــاة 

ــن إلعــادة انتخابهــم  لمــرة واحــدة فقــط. لمــدة ســت ســنوات، ويكونون مؤهلي

 و يشــغل رئيــس المحكمــة المنصــب بــدوام كامــل أما بقية القضــاة العشــرة فيعملون  بدوام 
جزئــي. مقــر المحكمة بأروشــا، تنزانيا  . 

حتــى اآلن 9 دول فقــط مــن الثاثيــن دولــة األطــراف فــي البروتوكــول قــد أصــدرت اإلعــان 
ــراد  ــة واألف ــر الحكومي ــات غي ــن المنظم ــكاوى م ــي الش ــة بتلق ــاص للمحكم ــول االختص بقب

وهــذه الــدول هــي:

 بنين ، بوركينا فاسو ، ساحل العا	 ،غانا ، مالي ، ماوي ، جامبيا ، تونس ، وتنزانيا .

أما  الدول بقية الدول الثاثين التي صادقت على البروتوكول فهي:

ــا ،  ــا ، ليبي ــون ، كيني ــو ، الغاب ــر ، الكونغ ــرون ، تشــاد ، جــزر القم ــدي ، الكامي ــر ،/ بورن الجزائ
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ليســوتو ،مــاوي ، موزمبيــق ، موريتانيــا ، موريشــوص ، نيجيريــا ، النيجــر ، روانــدا ، الجمهورية 
العربيــة الصحراويــة الديمقراطيــة ، جنــوب أفريقيــا ، الســنغال ، توجــو ، أوغنــدا .

القضاة :

الجنسيةالقاضي 
ساحل العا	السيد/ سيلفا اوري – الرئيس

كينياالسيد/ بن كيوكو – نائب الرئيس
تونسالسيد/ رافع بن عاشور 

مزمبيقالسيد/ أنجيلو فاسكو ماتوس 
الكاميرونالسيدة/ نتيام أوندو منيجو

روانداالسيدة/ ماري تريز موكامويزا
ماويالسيدة/ توجيان روز شيزوميا
الجزائرالسيدة/ شفيقة بن صاولة 

جمهورية الكونغوالسيد/ ابليز شيكايا 
نيجيرياالسيدة/ إستيا ايزيبا خومين انوكام 

تنزانياالسيدة/ أماني داوؤد عبود 

الموقع اإللكتروني:
http://www.au.int/en/organs/cj

دليــــل
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اآلليات الفرعية

المقرر الخاص المعني بالســـجون وظروف االحتجاز والشـــرطة في  	
أفريقيا. 

المقرر الخاص المعني بحقوق المرأة.  	

فريـــق العمـــل المعنـــي بالســـكان األصلييـــن / المجتمعات في  	
أفريقيا. 

إلـــى  	 والوصـــول  التعبيـــر  حريـــة  حـــول  الخـــاص  المقـــرر 
المعلومات. 

المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق اإلنسان. 	

المقرر الخـــاص المعنـــي بالالجئين وطالبي اللجوء والمشـــردين  	
والمهاجرين في أفريقيا. 

	 . لجنة منع التعذيب في أفريقيا 

فريـــق العمـــل المعنـــي بالحقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة  	
والثقافية. 

فريق العمل المعني بعقوبة اإلعدام.  	

فريق العمل المعني بحقوق كبار السن وذوي اإلعاقة. 	

فريق العمـــل المعني بمجـــال الصناعـــات االســـتخراجية والبيئة  	
اإلنســـان. حقوق  وانتهـــاكات 

لجنـــة حماية حقوق المصابين بنقص المناعة المكتســـبة، وأولئك  	
المســـتضعفة،  والمجموعـــات  للخطـــر  المعرضيـــن  األشـــخاص 

والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية. 
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اآلليات الخاصة

فريـــق العمـــل بشـــأن قضايـــا محـــددة تتعلـــق بعمـــل اللجنة  	
األفريقية. 

اللجنة االستشارية لشؤون الميزانية والموظفين.  	

فريق العمل المعني بالمراسالت.  	

لجنة القرارات. 	
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اآلليات األوروبية

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان، تأسســت فــي العــام 1959 بموجــب االتفاقيــة األوروبية 
لحقــوق اإلنســان المنــوط بهــا تلقــى الشــكاوى المرفوعــة إليهــا بشــأن انتهــاك أي مــن الــدول 
األعضــاء لحقــوق اإلنســان الــواردة فــي االتفاقيــة وبروتوكوالتهــا بموجــب شــكوى يمكــن أن 

يحركهــا أفــراد أو تحركهــا دول مــن الــدول األطــراف فــي اإلتفاقيــة. 

أصبحــت المحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان اآلليــة اإلقليميــة القضائيــة الوحيــدة والّدائمــة 
لحمايــة حقــوق اإلنســان بالقــاّرة األوروبيــة بعــد دخــول البروتوكــول رقــم 11 المعــّدل 

ــر 1998. ــخ 01 نوفمب ــاذ بتاري ــز الّنف ــة لحقــوق اإلنســان حّيـ ــة األوروبي لاتفاقي

تتألــف المحكمــة مــن 47 قاضيــًا يســاوى عــدد الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة، ويتــم انتخابهم 
بالجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا وعلــى أســاس قائمــة تضــم ثاثــة أســماء تقدمهــا كل 

دولــة ويتــم انتخــاب القضــاة لمــدة تســع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد.

تتخذ المحكمة من مدينة إستراسبورغ الفرنسية مقرًا لها.

Department  for the execution of Judgments of the ECtHR
Directorate General II – Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg
France

Tel: (+33) 390215554
Fax: (+33) 388 412793
E. Mail: dgii.execution@coe.int
Website: www.echr.coe.int
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آليات الحماية األمريكية

اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان

ــة  ــي المرحل ــة، وف ــاحة الدولي ــى الس ــا، عل ــان عمله ــوق اإلنس ــة لحق ــة األمريكي ــدأت اللجن ب
الحقــوق  األولــى، كلجنــة إقليميــة لتشــجيع حقــوق اإلنســان، ومــن ثــم تشــجيع هــذه 

وحمايتهــا، فــي مرحلــة الحقــة.

أصــدر االجتمــاع االستشــاري الخامــس لــوزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول 
األمريكيــة )6(، والــذي انعقــد فــي مدينــة ســانت ياغــو عاصمــة شــيلي. القــرار التالــي:

تحضير اتفاقية خاصة بحقوق اإلنسان.. 	

ــا . 	 ــة مهمته ــة أمريكي ــيس لجن ــى تأس ــدأ- عل ــث المب ــن حي ــة- م الموافق
ــة حقــوق اإلنســان. تشــجيع حماي

وقــام المجلــس الدائــم لمنظمــة الــدول األمريكيــة بمهمــة تأســيس هــذه اللجنــة، حيــث اعتمد 
نظامهــا، لتكــون بذلــك أول آليــة حمايــة أمريكيــة لحقــوق اإلنســان. 

وباشــرت اللجنــة األمريكيــة نشـــاطاتها وأعمالهــا، بتاريــخ 1960/6/6، بعــد أن انتخــب المجلس 
الدائــم لمنظمــة الــدول األمريكيــة أعضاءهــا ووافــق علــى نظامهــا. 

Inter – American Commission on Human Rights
1889 F Street, N.W.
Washington, D.C. 2006
USA

Tel: (+1202) 458 6002
Website: https://www.oas.org/en/iachr/
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المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان

تتألــف هــذه المحكمــة مــن ســـبعة قضــاة، يتــم اختيارهــم بصفتهــم الشــخصية، مــن بيــن 
مواطنــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول األمريكيــة، وتنتخــب الجمعيــة العامــة لمنظمــة 
الــدول األمريكيــة هــؤالء القضــاة باقتــراع ســري وباألغلبيــة المطلقــة ألصــوات الــدول األطراف 
فــي االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان، مــن بيــن قائمــة تضمــن- علــى األكثــر- ثاثــة 

مرشــحين لــكل دولــة علــى أن يكــون واحــد منهــم، علــى األقــل، مــن مواطنيهــا.

ويشــغل هــؤالء القضــاة مناصبهــم لمــدة ســت ســنوات، ويمكــن إعــادة انتخابهــم لمــرة واحدة 
فقــط، »غيــر أن واليــة ثاثــة منهــم تنتهــي بعــد انقضــاء ثــاث ســنوات، ويتــم تحــدد أســماء 

هــؤالء القضــاة بقرعــة تجريهــا الجمعيــة العامــة للمنظمــة فــور االنتهــاء مــن االنتخــاب” .

ــن  ــتاريكا. ويمك ــة كوس ــة جمهوري ــيه عاصم ــان خوس ــة س ــة، مدين ــة األمريكي ــّر المحكم مق
للمحكمــة »أن تلتئــم فــي أراضــي أيــة دولــة عضــو فــي منظمــة الــدول األمريكيــة عندمــا 

ــة”.  ــدول المعني ــه وبموافقــة مســبقة مــن ال ــًا في ــك مرغوب ــة المحكمــة ذل ــرى أغلبي ت

للمحكمة اختصاصان: اختصاص قضائي، واختصاص استشاري.

االختصــاص القضائــي: يشــمل كل القضايــا الخاصــة بتفســير هــذه االتفاقيــة أو تطبيقهــا، 
ولكــن بشــرط » أن تعتــرف الــدول المتنازعــة فــي القضيــة-أو تكــون قــد ســبق لهــا أن 
اعترفــت- بهــذا االختصــاص، ســواء بواســطة إعــان خــاص أو عــن طريــق اتفــاق خــاص.

االختصــاص االستشــاري: أوضحــت المــادة 64 مــن االتفاقيــة األمريكيــة لحقـــوق اإلنســان أنه 
»يمكــن للــدول األعضــاء فــي المنظمــة استشــارة المحكمــة بشــأن تفســير هــذه االتفاقيــة أو 

أيــة معاهــدات أخــرى تتعلــق بحمايــة حقــوق اإلنســان فــي الــدول األمريكيــة«.
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العنوان:

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported
Avenida 10, Calles 45 y 47 Los Yoses, San Pedro, 
San José, Costa Rica
Teléfono: +506 2527 1600 
Fax: +506 2280 5074 
corteidh@corteidh.or.cr 
Apartado Postal 6906-1000, 
San José, Costa Rica

الموقع اإللكتروني: 
https://www.corteidh.or.cr/index-en.cfm
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اآلليات العربية

لجنة حقوق اإلنسان العربية )لجنة الميثاق(

ــة  ــة ومنبثق ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــاق« تابع ــة الميث ــة »لجن ــان العربي ــوق اإلنس ــة حق لجن
عــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان ومختصــة بمتابعــة تنفيــذ الميثــاق العربــي لحقــوق 
اإلنســان  الــذي أقرتــه القمــة العربيــة فــي تونــس 2004 ،مــن خــال النظــر فــي تقاريــر الــدول 
األطــراف بشــأن التدابيــر المتخــذة إلعمــال الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق.

ــة مــن ســبعة  ــف اللجن ــز النفــاذ. وتتأل ــاق حي ــة عــام 2009 بعــد دخــول الميث تأسســت اللجن
أعضــاء »بصفتهــم الشــخصية« وتنتخبهــم الــدول األطــراف فــي الميثــاق لمــدة أربــع ســنوات 
باالقتــراع الســري علــى أن يكونــوا مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة العاليــة ويعمــل هــؤالء بــكل 
ــة  ــي الدول ــر مــن شــخص واحــد مــن مواطن ــة أكث تجــرد ونزاهــة، وال يجــوز أن تضــم اللجن
الطــرف فــي الميثــاق، ويجــوز إعــادة انتخابــه لمــرة واحــدة فقــط، مــع مراعــاة مبــدأ التــداول .

الدول األطراف في الميثاق)16(:

األردن، اإلمــارات، البحريــن، الجزائــر، الســعودية، الســودان، العــراق، فلســطين، قطــر، الكويــت، 
لبنــان، ليبيــا، مصــر، ســورية، موريتانيــا، اليمــن.

األعضاء:

الدولةاالسم
الكويتمحمد الضاحي1
اإلماراتآمنة المهيري2
فلسطينمجدي محمد فارس3
السعوديةعبدالرحمن الشبرقي4
السوداننادية جفون5
لبنانرضي مراد6
البحرينمحمد جمعة فزيع7
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تليفون : 002025752966-002025750511
فاكس :002025761017-002025740331

البريد اإللكتروني:
 ahrcommitee@las.int

الموقع اإللكتروني:
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar

دليــــل
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المحكمة الجنائية الدولية

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تأسســت ســنة 2002 كأول محكمــة جنائيــة دوليــة دائمــة قــادرة 
علــى محاكمــة األفــراد المتهميــن. تختــص المحكمــة فــي النظــر فــي الجرائــم التاليــة: جريمــة 

اإلبــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب وجريمــة العــدوان. 

تعمــل هــذه المحكمــة علــى إتمــام األجهــزة القضائيــة الموجــودة، فهــي ال تســتطيع أن 
تقــوم بدورهــا القضائــي مــا لــم تبــد المحاكــم الوطنيــة عــدم رغبتهــا أو كانــت غيــر قــادرة 
علــى التحقيــق أو االدعــاء ضــد تلــك القضايــا، فهــي بذلــك تمثــل المــآل األخيــر. فالمســؤولية 
ــى النظــر فــي الجرائــم  ــدول نفســها، كمــا تقتصــر قــدرة المحكمــة عل ــى ال ــة تتجــه إل األولي
ــا أألساســي  ــا دخــل نظــام روم ــخ إنشــائها، عندم ــوز 2002، تاري ــد 1 يوليو/تم ــة بع المرتكب

ــذ. ــز التنفي ــة حي ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منظمــة دوليــة دائمــة، تســعى إلــى وضــع حــد للثقافــة العالميــة 
المتمثلــة فــي اإلفــات مــن العقوبــة –فهــي أول هيئــة قضائيــة دوليــة تحظــى بواليــة 
عالميــة، وبزمــن غيــر محــدد، لمحاكمــة مجرمــي الحــرب ومرتكبــي الفظائــع بحــق اإلنســانية 

ــادة الجنــس البشــري. وجرائــم إب

ــن  ــي م ــى الثان ــة حت ــئ للمحكم ــي المنش ــا األساس ــام روم ــة لنظ ــدول المنضم ــدد ال ــغ ع بل
أبريــل 2020 ، 123 دولــة  ) 33|دولــة أفريقيــة، 19 أســيوية، 18 مــن أوروبــا الشــرقية، 28 

ــة ودول أخــرى(.  ــا الغربي ــة و25 مــن أوروب ــكا الاتيني مــن أمري

تعــد المحكمــة الجنائيــة هيئــة مســتقلة عــن األمــم المتحــدة، مــن حيــث الموظفيــن والتمويل، 
وقــد تــم وضــع اتفــاق بيــن المنظمتيــن يحكــم طريقــة تعاطيهمــا مــع بعضهمــا مــن الناحيــة 

القانونية.

يقع المقر الرئيس للمحكمة في مدينة الهاي بهولندا

المدعية العامة للمحكمة:

Fatou Bensouda السيدة/ فاتو بن سودة 
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العنوان:

Maanweg, 174 Regulusweg 
2516 AB, The Hague 2516 AB, The Hague 
The Netherlands The Netherlands 
Tel. + 31 (0)70 515 8515 begin_of_the_skype_highlighting 
+ 31 (0)70 515 8515  
Fax +31 (0)70 515 8555 Fax +31 (0)70 515 8499

العنوان البريدي:

Po Box 19519
2500 CM, The Hague
The Netherlands

العنوان اإللكتروني:
http://www.icc-cpi.int/EN_Menus/ICC/Pages/default.aspx
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قائمة باسماء الدول المنضمة لنظام روما األساسي 
المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية

8 أبريل/ نيسان 2020م

تاريخ التصديق الدولة
تاريخ التصديق الدولةأو االنضمام

أو االنضمام

2010بنغادش2003أفغانستان
2002بربادوس2003ألبانيا
2000بلجيكا2001أندورا

2000بليز2001أنتيغوا وبربودا
2002بنين2001األرجنين
2002بوليفيا2002أستراليا
2002البوسنة والهرسك2000النمسا

2006تشاد2000بوتسوانا
2009شيلي2002البرازيل
2002كولمبيا2002بلغاريا

جمهورية الكونغو 2002بوركينافاسو
2002الديمقراطية

2006جزر القمر2002بورندي
2008جزر كوك2004الكونغو

2001كوستاريكا2002كومبوديا
2001كورواتيا2000كندا

2002قبرص2011الرأس األخضر
2009التشيك2001أفريقيا الوسطى

2002استونيا2001الدنمارك
1999فيجي2002جيبوتي

2000فنلندا2005الدمنيكان
2002مقدونيا2001دمنيكا

2000فرنسا2002األكوادور
2000اليونان2000الغابون
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2011غرينادا2002غامبيا
2012غواتيماال2003جورجيا
2003غينيا2000ألمانيا
2004غيانا1999غانا

2007اليابان2002هندوراس
2002األردن2001المجر

2005كينيا2000ايسلندا
2002كوريا2002أيرلندا
2002التفيا1999إيطاليا
2008مدغشقر2000ليسوتو
2002ماوي2004ليبيريا

2011المالديف2001ليشتنشتاين
2000مالي2003ليتوانيا

2002مالطا2000لوكسمبورغ
2001ناورو2000جزر مارشال
2001هولندا2002موريشيص

2000نيوزياندا2010مولدوفا
2001نيجيريا2005المكسيك
2002النيجر2002منغوليا

2000النرويج2006الجبل األسود
2002بنما2002ناميبيا

2002رومانيا2001بارغواي

سانت كيتس 2001بيرو
2006ونيفيس

2010سأنت لويسيا2011الفلبين

سانت فنست وجزر 2001بولندا
2002غرينادين

2002ساموا2002البرتغال
1999السنغال1999سان مارينو

2001السويد2001صربيا
2001سويسرا2010سيشل

2000طاجكستان2000سيراليون
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2002تنزانيا2002سلوفاكيا
2002تيمورالشرقية2001سلوفينيا

1999ترينيداد وتوباغو2000جنوب أفريقيا
2011تونس2000أسبانيا

2002أوغندا2008سورينام
2000فنزويا2001المملكة المتحدة

2015فلسطين2002أورغواي
2019كريباتي2002زامبيا

2016السلفادور2011فانواتو
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مواقف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من اتفاقيات 
منظمة العمل األساسية في مجال العمل وحقوق اإلنسان

8 أبريل / نيسان 2020م
29 87 98 100 105 111 138 182 الدولة
√ √ √ √ √ √ √ √ الجزائر
√ √ √ √ √ البحرين
√ √ √ √ √ √ √ √ جزر القمر
√ √ √ √ √ √ √ √ جيبوتي
√ √ √ √ √ √ √ √ مصر
√ √ √ √ √ √ √ √ العراق
√ √ √ √ √ √ √ األردن
√ √ √ √ √ √ √ الكويت
√ √ √ √ √ √ √ لبنان
√ √ √ √ √ √ √ √ ليبيا
√ √ √ √ √ √ √ √ موريتانيا
√ √ √ √ √ √ √ المغرب
√ √ √ √ عمان
√ √ √ √ √ قطر
√ √ √ √ √ √ السعودية
√ √ √ √ √ √ الصومال
√ √ √ √ √ √ √ السودان
√ √ √ √ √ √ √ √ سوريا
√ √ √ √ √ √ √ √ تونس
√ √ √ √ √ √ اإلمارات
√ √ √ √ √ √ √ √ اليمن

العمل الجبري 1930م29
الحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948م87
حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949م98

المساواة في األجور 1951م100
إلغاء العمل الجبري 1957م105
التمييز )في اإلستخدام والمهنة( 1958م111
الحد األدنى للسن 1973م138
أسوأ أشكال عمل األطفال 1999م182
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األسابيع العالمية 2020م

أسبوع الوئام العالمي بين األديان     1 – 7 شباط/ فبراير

أسبوع التضامن مع الشعوب المكافحة لمناهضة   27-21 آذار/مارس
العنصرية والتمييز العنصري   

أسبوع التحصين العالمي24 ـ 30 نيسان/أبريل

أسبوع األمم المتحدة العالمي للسامة على الطرق  8 ـ 14 آيار/ مايو

أسبوع التضامن مع شعوب األقاليم غير المتمتعة 25 ـ 31 آيار/ مايو 
بالحكم الذاتي   

األسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية     1 ـ 7 آب/ أغسطس 

األسبوع العالمي للفضاء  10-4  تشرين األول/ أكتوبر

أسبوع نزع الساح  30-24 تشرين األول/أكتوبر

األسبوع الدولي للعلم والسام    9 ـ 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 

  13 19-  تشرين الثاني/
األسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيويةنوفمبر

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان
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األيام العالمية 2020م

يناير
اليوم العالمي لألسرة1 يناير
اليوم العالمي ليتامى الحروب6 يناير

اليوم العالمي للتعليم24 يناير 

اليوم العالمي للتضامن مع فلسطيني الداخل المحتل منذ 30 يناير 
1948

فبراير
اليوم العالمي للسرطان4 فبراير

اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقا إزاء تشويه األعضاء 6 فبراير
التناسلية األنثوية

اليوم العالمي لألطفال المجندين للحرب12 فبراير
اليوم العالمي للعدالة االجتماعية20 فبراير

مارس
يوم االنعدام التام للتمييز1 مارس
يوم المرأة العالمي8 مارس
اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري21مارس
اليوم العالمي للمياه22 مارس
اليوم العالمي للسعادة20 مارس

اسبوع التضامن مع الشعوب المكافحة لمناهضة العنصرية 21 ـ 27 مارس
والتمييز العنصري

24 مارس
اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق 

باالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحترام كرامة 
الضحايا

اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر 25 مارس
المحيط األطلسي

ابريل
اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد2 أبريل
اليوم العالمي للصحة7 أبريل

اليوم العالمي للتوعية باأللغام والمساعدة في األعمال 4 أبريل
المتعلقة باأللغام

دليــــل
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اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسام6 أبريل
اليوم العالمي للصحة7 أبريل

مايو
اليوم العالمي للعمل1 مايو
اليوم العالمي لحرية الصحافة3 مايو

اليوم العالمي لألطفال المختفين25 مايو
اليوم العالمي لألسر15 مايو
اليوم العالمي للعيش معًا في سام16 مايو
اليوم العالمي لألطفال المختفين25 مايو

يونيو
اليوم العالمي للطفولة1 يونيو
اليوم العالمي لألطفال ضحايا االعتداءات4 يونيو
اليوم العالمي للبيئة5 يونيو

اليوم العالمي لمناهضة تشغيل األطفال12 يونيو
اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين15 يونيو
اليوم العالمي ألطفال أفريقيا16 يونيو
اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حاالت النزاع19 يونيو
اليوم العالمي لاجئين20 يونيو
اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب26 يونيو

اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات واالتجار 26 يونيو
غير المشروع بها  

يوليو
اليوم العالمي للسكان11 يوليو
اليوم العالمي لنيلسون مانديا18 يوليو
اليوم العالمي للصداقة30 يوليو
اليوم العالمي لمناهضة االتجار باألشخاص30 يوليو

أغسطس
اليوم العالمي للسكان األصليين9 أغسطس
اليوم العالمي للشباب12 أغسطس
اليوم العالمي للعمل اإلنساني19 أغسطس
اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجالهم21 أغسطس

اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان

دليــــل220



اآلليات الدولية في مجال 
حماية حقوق اإلنسان

221

اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على 22 أغسطس
أساس الدين أو المعتقد

اليوم العالمي الحياء ذكرى تجارة الرقيق وذكرى إلغائها23 أغسطس
اليوم العالمي لضحايا االختفاء القسري30 أغسطس

سبتمبر
اليوم العالمي للعمل الخيري5 سبتمبر
اليوم العالمي لمحو األمية8 سبتمبر

اليوم العالمي لمنع اإلنتحار12 سبتمبر
اليوم العالمي للديمقراطية15 سبتمبر
اليوم العالمي للسام21 سبتمبر
اليوم العالمي للغات اإلشارة23 سبتمبر
اليوم العالمي لمقاومة الحروب واالحتال27 سبتمبر
اليوم العالمي لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية26 سبتمبر
اليوم العالمي لمقاومة الحروب واإلحتال27 سبتمبر

أكتوبر
اليوم العالمي للمسنين1 أكتوبر
اليوم العالمي لاعنف2 أكتوبر
اليوم العالمي للمعلمين5 أكتوبر

اليوم العالمي للصحة النفسية10 أكتوبر
اليوم العالمي للطفلة11 أكتوبر
اليوم العالمي للمرأة الريفية  15 أكتوبر
اليوم العالمي للغذاء16 أكتوبر
اليوم العالمي للقضاء على الفقر17 أكتوبر
اليوم العالمي لألمم المتحدة24 أكتوبر

نوفمبر

اليوم العالمي إلنهاء اإلفات من العقاب على الجرائم 2 نوفمبر
المرتكبة ضد الصحافيين  

اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات 6 نوفمبر
العسكرية

اليوم العالمي للعلم لصالح السام والتنمية10 نوفمبر
اليوم العالمي لمرضى السكري14 نوفمبر
اليوم العالمي للتسامح16 نوفمبر

دليــــل



اليوم العالمي لحقوق الطفل20 نوفمبر
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة25 نوفمبر
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني29 نوفمبر

ديسمبر
اليوم العالمي لإليدز1 ديسمبر
اليوم العالمي للقضاء على الرق2 ديسمبر
اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة 3 ديسمبر
اليوم العالمي لمكافحة الفساد9 ديسمبر

اليوم العالمي إلحياء ذكرى ضحايا جريمة اإلبادة الجماعية 9 ديسمبر
وتكريمهم ومنع هذه الجريمة

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان10 ديسمبر
اليوم العالمي للعمال المهاجرين18 ديسمبر
اليوم العالمي للتضامن اإلنساني  20 ديسمبر

اآلليات الدولية في مجال 
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أجندة العام 2020م

اليوم الوطني للسودان وأستراليا1 يناير
لجنة حقوق الطفل الدورة 83 )تقرير فلسطين( 13 ـ 31 يناير 

اإلجتماع التنظيمي لمجلس حقوق اإلنسان إلختيار الترويكا بآلية 14 يناير
االستعراض الدوري الشامل

الدورة 35 آللية االستعراض الدوري الشامل20 ـ 31 يناير

23 ـ 25 يناير 

 The 4th International Conference on Childhood and
Adolescence

Lisbon, Portugal

& 33rd Annual San Diego International Conference on Child 25 ـ 31 يناير
Family Maltreatment. Diego, USA

العيد الوطني ألستراليا والهند26 يناير 
فريق العمل المعني بالحاالت27 ـ 31 يناير
فريق العمل المعني بالتمييز ضد المرأة ما بين القانون والممارسة27 ـ 31 يناير
مناقشة تقرير فلسطين أمام لجنة حقوق الطفل28 ـ 29 يناير

مناقشة تقرير الكويت أمام آلية االستعراض الدوري الشامل29 يناير
يوم المرأة العربية1 فبراير

العيد الوطني إليران11 فبراير

المؤتمر الدولي بالدوحة ـ قطر “وسائل التواصل االجتماعي: التحديات 16 ـ 17 فبراير 
وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء”

17 فبراير ـ 6 
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمارس

العيد الوطني لليابان23 فبراير
24 فبراير ـ 20 

الدورة 43 لمجلس حقوق االنسانمارس

العيد الوطني للكويت25 فبراير 
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان2 ـ 27 مارس

,International Conference on Children’s Studies  - London 7 مارس
UK

اليوم العربي لحقوق االنسان16 مارس
العيد الوطني اليرلندا17 مارس
العيد الوطني لتونس20 مارس
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Child-Bright Conference Toronto - Canada 2020 25 ـ 27 مارس
يوم األرض الفلسطينية30 مارس

أول جمعة في 
يوم اليتيمأبريل

العيد الوطني للدنمارك16 أبريل 
يوم األسير الفلسطيني17 أبريل 

لجنة مناهضة التمييز العنصري )مناقشة تقرير لبنان(20 أبريل ـ 8 مايو
الدورة 87 لفريق اإلعتقال التعسفي20 ـ 29 أبريل 

بداية شهر رمضان24 أبريل
العيد الوطني لجنوب أفريقيا / هولندا27 أبريل

,Christian Alliance for Orphans )CAFO( 2020 Summit 6 ـ 8 مايو 
Dallas, USA

لجنة حقوق الطفل )تقرير تونس( 11 ـ 29 مايو 
العيد الوطني للنيرويج17 مايو 
العيد الوطني لليمن22 مايو
العيد الوطني ألرتريا24 مايو
عيد الفطر المبارك24 مايو
العيد الوطني لألردن25 مايو

يوم أفريقيا25 مايو 
العيد الوطني ألثيوبيا28 مايو 
العيد الوطني إليطاليا2 يونيو
العيد الوطني للسويد6 يونيو

العيد الوطني لبريطانيا12 يونيو
الدورة 44 لمجلس حقوق االنسان15 يونيو ـ 3 يوليو 

العيد الوطني آليسلندا17 يونيو
العيد الوطني للكسمبور	23 يونيو
اليوم العالمي لألرامل23 يونيو
العيد الوطني لسلوفينيا25 يونيو
العيد الوطني لجيبوتي27 يونيو

29 يونيو ـ 24 
اللجنة المعنية بحقوق اإلنسانيوليو 

العيد الوطني للصومال / كندا1 يوليو
العيد الوطني للواليات المتحدة األمريكية4 يوليو 

اآلليات الدولية في مجال 
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عيد إستقال الجزائر 1962م5 يوليو 
العيد الوطني لجنوب السودان9 يوليو 

العيد الوطني لفرنسا14 يوليو 
19The Family Law& Children’s Rights Conference, Singapore ـ 22 يوليو 

العيد الوطني لبلجيكا21 يوليو
العيد الوطني لمصر23 يوليو 

,2nd International Conference on Child and Youth 2020 23 ـ 24 يوليو
Colombo – Sri Lanka

العيد الوطني للمغرب30 يوليو 
الوقوف بعرفة30 يوليو
عيد األضحى المبارك31 يوليو

لجنة مناهضة التمييز العنصري )مناقشة تقرير البحرين(5 ـ 27 أغسطس
14 سبتمبر ـ 2 

لجنة حقوق الطفل )تقرير الكويت(أكتوبر

1510th Child in the City World Conference. Dublin, Ireland ـ 17 سبتمبر
14 سبتمبر ـ 2 

الدورة 45 لمجلس حقوق اإلنسانأكتوبر

العيد الوطني للسعودية23 سبتمبر
28 سبتمبر ـ 16 

أكتوبر
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )تقرير 

الكويت(
يوم الطفل العربي1 أكتوبر 
العيد الوطني أللمانيا3 أكتوبر 

العيد الوطني إلسبانيا12 أكتوبر 
12 أكتوبر ـ 6 

اللجنة المعنية بحقوق اإلنساننوفمبر 

اليوم األفريقي لحقوق اإلنسان21 أكتوبر
العيد الوطني للنمسا26 أكتوبر 
العيد الوطني للتشيك28 أكتوبر

العيد الوطني لتركيا29 أكتوبر 
العيد الوطني للجزائر1 نوفمبر

الدورة 36 آللية االستعراض الدوري الشامل2 ـ 13 نوفمبر 
الدورة 42 للجنة الفرعية للوقاية من التعذيب9 ـ 13 نوفمبر 
فريق العمل التابع للجنة مناهضة التمييز ضد المرأة9 ـ 13 نوفمبر 
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9 نوفمبر ـ 4 
الدورة 70 للجنة مناهضة التعذيبديسمبر 

العيد الوطني لفلسطين11 نوفمبر 
محفل األعمال وحقوق اإلنسان16 ـ 18 نوفمبر 
الدورة 89 لفريق العمل الخاص باإلعتقال التعسفي16 ـ 20 نوفمبر 
16 نوفمبر ـ 4 

لجنة مناهضة التمييز العنصري ديسمبر 

العيد الوطني لسلطنة عمان18 نوفمبر 
الدورة 13 لمحفل األقليات19 ـ 20 نوفمبر 

العيد الوطني للبنان22 نوفمبر 
فريق العمل الخاص بإستخدام المرتزقة23 ـ 27 نوفمبر 
منتدى الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون26 ـ 27 نوفمبر 

العيد الوطني لموريتانيا28 نوفمبر 
30 نوفمبر ـ 4 

فريق العمل الخاص بالسكان المنحدرين من أصل أفريقيديسمبر 

العيد الوطني لإلمارات2 ديسمبر 
العيد الوطني لفنلندا6 ديسمبر
يوم األسرة العربية7 ديسمبر
اإلجتماع التنظيمي لمجلس حقوق اإلنسان7 ديسمبر

العيد الوطني للبحرين16 ديسمبر
العيد الوطني لقطر18 ديسمبر

العيد الوطني لليبيا24 ديسمبر 
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معهد جنيف لحقوق اإلنسان

من نحن؟ 

معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR :منّظمـــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، مســتقلة عــن 
جميــع الحكومــات واألحــزاب السياســية والمنظمــات والجماعــات الفلســفية أو الدينيــة تخـــضع 
للنظــام األساســي الحالــي للمنظمــة ، كمــا تخضــع للمــادة 60 والمــواد الاحقــة مــن القانــون 

المدنــي السويســري، مقرهــا األساســي فــي المدينــة السويســرية جنيــف. 

بــدأ المعهــد عملــه عــام 2004، حيــث يقــدم خدمــات التدريــب فــي مجــال حقــوق اإلنســان، 
للمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وللمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، خاصــة فــي 
شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط، بهــدف تمكيــن هــذه الجهــات مــن فهــم واســتخدام اآلليــات 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان بالشــكل األمثــل. 

يقــدم المعهــد أيضــًا اإلستشــارات وخدمــات البحــث التــي مــن شــأنها حمايــة حقــوق األفــراد 
والجماعــات، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى فئــات النســاء واألطفــال واألشــخاص ذوي 

ــا والشــرق األوســط. ــة فــي شــمال أفريقي اإلعاق

شعار المعهد

تعزيز حقوق اإلنسان من أجل إحداث التغيير.

الرؤية:

من أجل مجتمعات خالية من اإلنتهاكات تتمتع بكامل حقوقها وتمارسها.

الرسالة:

نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية.

أهداف المعهد:

ــق  .  	 ــا المواثي ــر عنه ــا تعب ــة كم ــان العالمي ــوق اإلنس ــادئ حق ــر مب ــم ونش دع
الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان والتعريــف بهــا لــدى المهتميــن مــن 

مختلــف مؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الحكوميــة.

توفيــر قاعــدة إحصائيــة ومعلوماتيــة علميــة عــن اإلعالنــات واالتفاقيــات  .  	
والمواثيــق الدوليــة واإلقليميــة الخاصــة بحقــوق اإلنســان.

توفيــر منبــر ديمقراطــي للحــوار والتنســيق والتكامــل بيــن جهــود المنظمــات  .  	
دليــــل



ــة  ــاء دول ــة بحقــوق اإلنســان مــن أجــل بن ــة المعني ــر الحكومي ــة وغي الحكومي
القانــون والمؤسســات والمجتمــع الديمقراطــي اإلنســاني.

والتوثيــق  .  4 الرصــد  فــي  والحكوميــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  مســاعدة 
العملــي لوضــع حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا وتطويرهــا علــى كافــة المســتويات 

ــة.  ــريعية والتطبيقي التش

ــة  .  5 ــة المعني ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــارية للمؤسس ــات إستش ــة خدم إتاح
بحقــوق اإلنســان أو مــن يطلبهــا.

ــم  .  6 ــن، وتقدي ــريعات والقواني ــة التش ــة مراجع ــي عملي ــة ف ــاهمة العلمي المس
مقترحــات عمليــة لمواءمتهــا مــع الشــرعة الدولية لحقــوق اإلنســان واإلعالنات 

واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة بحقــوق اإلنســان.  

إبــالء اهتمــام خــاص باألطفــال والنســاء وذوي االحتياجــات الخاصــة وتمكينهــم  .  7
مــن المشــاركة فــي الحيــاة العمليــة وصنــع القرار.

مهام المعهد:

يعمــل معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان علــى تعزيــز المبــادئ الدوليــة لحقــوق اإلنســان وإطــاع 
ــة والمؤسســات والمنظمــات  ــات العلمي ــك عــن طريــق التعــاون مــع الهيئ ــع عليهــا، وذل الجمي
المعنيــة بحقــوق اإلنســان واالســتفادة مــن خبراتهــا فــي هــذا المجــال ، وبصفــة خاصــة مكتب 
المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان، إجــراء البحــوث والدراســات، توفيــر التدريــب والنشــرات 
، توثيــق التقاريــر والمعلومــات ذات العاقــة ، توفيــر قاعــدة بيانــات وإقامــة ورش العمــل 
ــة  ــي والمنظمــات الحكومي ــم االستشــارات وخدمــات البحــث لمنظمــات المجتمــع المدن وتقدي
ــام والخــاص. ويســعى  ــن الع ــي المجالي ــة األخــرى ف ــات الفاعل ــى الجه ــة، وإل ــر الحكومي وغي
ــة  ــرام فــي الممارســات الفعلي ــادئ المســاواة والكرامــة واالحت ــة إدمــا	 مب ــى كفال المعهــد إل

والسياســات علــى كافــة مســتويات الخدمــة العامــة. 

القيم التي نسعى إلى تحقيقها

الكرامــة واإلحتــرام: يحــق لــكل إنســان أن يحظــى، علــى قــدم المســاواة، باإلحتــرام والكرامــة 
والتمتــع بحقــوق اإلنســان، دون إعتبــار لنــوع الجنــس أو العمــر أو الديــن أو اإلعاقــة.

المعرفــة: هــي األســاس، فمــن خــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يمكــن للتغيــر اإلجتماعــي 
اإليجابــي أن يحــدث.

تمكيــن  ســبيل  فــي  أمــور جوهريــة  هــي  والنزاهــة  والديمقراطيــة  الشــفافية  النزاهــة: 
المجتمعــات.
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الموارد المالية

يســتمد معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان تمويلــه مــن المنــح والهبــات والتبرعــات النقديــة 
والعينيــة ســواء مــن األفــراد أو الهيئــات والمقبولــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، وتقبــل المنــح 
فقــط إذا كانــت غيــر مشــروطة وأهدافهــا ال تتعــارض مــع أهــداف  المعهــد، باإلضافــة 
إلــى عائــدات بيــع البحــوث والدراســات والدوريــات والنشــرات والتقاريــر والخدمــات الفنيــة 
واالستشــارية فــي مجــاالت التدريــب والتأهيــل وتنظيــم المؤتمرات ســواء بالذات أو باالشــتراك 
مــع الغيــر أو أي طــرق أخــرى لزيــادة صنــدوق التمويــل وفــق السياســة المرســومة مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة.

خدمات مميزة

يتميــز معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR بتقديمــه خدمــات تدريبيــة عمليــة فــي جنيــف 
باللغــة العربيــة وبذلــك يكــون المعهــد الوحيــد بالقــارة األوروبيــة الــذي يســتخدم هــذه اللغــة 
فــي عملــه اليومــي، المركــز األساســي ألنشــطة حقــوق اإلنســان فــي النظــام الحكومــي 
الدولــي، حيــث يتيــح للمتدربيــن/ات فرصــة حضــور اجتماعــات آليــات األمــم المتحــدة، خاصــة 
ــوق  ــال حق ــي مج ــات األساســية ف ــذ االتفاقي ــة تنفي ــان متابع ــوق اإلنســان ولج ــس حق مجل

اإلنســان.

يوفــر المعهــد نشــاطاته باللغــات العربيــة، الفرنســية واالنكليزيــة بشــكل أساســي، ويحــرص 
ــامي  ــوض الس ــب المف ــن مكت ــراء م ــون وخب ــي، مدرب ــه التدريب ــي طاقم ــون ف ــى أن يك عل

ــة. ــر التعاقدي ــة وغي ــات األمــم المتحــدة التعاقدي لحقــوق اإلنســان ومــن آلي

اســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان GIHR عبــر مســيرة عملــه أن يكســب ثقــة واطمئنــان 
األطــراف التــي يعمــل معهــا، وهــذا مكنــه مــن أن يكــون رائــدًا فــي العمــل مــع دول وجهــات 
مختلفــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وعامــًا بعــد عــام يــزداد عــدد 
المشــاركين/ات مــن جهــة والــدول المســتفيدة مــن جهــة أخــرى، فمثــًا خــال عــام 2016م 
اســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق اإلنســان أن يســتفيد مــن خبــرات 36 خبيــر/ة ومــدرب/ة مــن 
ــا فــي عــام 2017 فاســتفاد مــن خدمــات  ــدرب/ة، أم ــب 553 مت 13 جنســية مختلفــة، لتدري
ــن 5  ــدرب/ة م ــاك 643 مت ــام الـــ 2018 كان هن ــي ع ــدرب/ة، وف ــة 603 مت ــد التدريبي المعه

ــة. دول مختلف

يتواصــل المعهــد مــع أكثــر مــن 26805 مهتــم/ة، شــبكات التواصــل اإلجتماعــي، خاصــة 
ــوك. ــس ب الفي

ــي  ــي، تبق ــد اإللكترون ــرات بالبري ــدة نش ــترك ع ــف مش ــن 5000 أل ــر م ــد ألكث ــل المعه يرس
المشــتركين علــى اطــاع بآخــر المســتجدات محــل اهتمــام المعهــد، والموجــودة علــى موقعــه 

ــة والفرنســية. ــة واالنكليزي ــات: العربي ــاث لغ ــر بث ــي المتوف االلكترون
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