
 

 معلومات أساسية

تتألف اإلجراءات اخلاصة من جمموعة خرباء مستقلني مبسميات      
وظيفـية خمـتلفة مـثل، مقررين خاصني، أو ممثلني خاصني، أو خرباء             
مسـتقلني، أو أفـرقة عاملة، ويتم عادة تعيني هؤالء من ِقبل جلنة حقوق              

ات وبالرغم من تنوع مسميات اإلجراء. اإلنسـان الـتابعة لألمم املتحدة     
اخلاصـة، ال توجـد اخـتالفات رئيسية يف مسؤولياهتم العامة وأساليب            

وُيعهد إىل هؤالء اخلرباء والية الدراسة والرصد وإسداء املشورة     . )١(عملهم
وتقدمي التقارير العامة فيما يتعلق حبالة حقوق اإلنسان يف بلدان حمددة، أو            

 .أحناء العاملباملواضيع الرئيسية املتصلة حبقوق اإلنسان يف مجيع 

: ويـتمحور عمـل املقرر اخلاص عادة حول األنشطة التالية          
وتقدمي بعضها إىل اجلمعية    (موافاة جلنة حقوق اإلنسان بالتقارير املواضيعية       

خالل دورهتا السنوية؛ والقيام بزيارات قطرية وموافاة اللجنة        ) العامة أيضاً 
ن يف شكل إضافات    يف دورهتـا السنوية بتقارير عن هذه الزيارات، تكو        

مـلحقة بالتقارير املواضيعية؛ وإرسال البالغات املتعلقة بادعاءات انتهاكات         
إىل احلكومات املعنية؛   ) النداءات العاجلة ورسائل االدعاء   (حقـوق اإلنسان    

 . وإصدار النشرات الصحفية املتعلقة مبسائل حمددة مثرية للقلق العميق

 النداءات العاجلة ورسائل االدعاء
  يتخذ املقرر اخلاص إجراءات؟مىت

 معايري مقبولية املعلومات الواردة

الواليـات املمـنوحة لبعض املقررين اخلاصني تكلفهم بتلقي          
احلكومات، واملنظمات احلكومية   : املعلومـات مـن مصـادر خمتلفة هي       

الدولـية، واملنظمات غري احلكومية، واألشخاص الذين ُيدعى أهنم ضحايا       
وعندما يتلقون معلومات موثوقة    . إلنسان، والشهود النـتهاكات حقوق ا   

بـأن انتهاكا حلقوق اإلنسان قد وقع وأنه يدخل يف إطار الوالية املمنوحة          
 .هلـم، يقـوم بعض املقررين اخلاصني بالتدخل لدى احلكومات مباشرة          

 ــــــــــــ
يشـار إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة هنا إما مبسمى     )١( 

 . اخلاصني، وذلك رغم ما هلا من مسميات خمتلفةاخلرباء أو املقررين
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وهـذا التدخل ميكن أن يتعلق بانتهاك حلقوق اإلنسان وقع يف السابق أو             
وتترك لتقدير  . مسـتمر أو حيتمل وقوعه يف الغالب إذا مل ُيتخذ أي إجراء           

صـاحب والية اإلجراء اخلاص حرية اختاذ قرار التدخل الذي يعتمد على            
 .اليت وضعهاشىت املعايري 

مدى مصداقية املصدر؛   : وتتصل معايري املقبولية عموماً مبا يلي      
ومدى االتساق الداخلي للمعلومات الواردة؛ ودقة التفاصيل الوقائعية اليت         

ومع ذلك، جيب التشديد على     . تتضمنها املعلومات؛ ونطاق الوالية نفسها    
تتباين، وهلذا أن املعـايري واإلجـراءات املستخدمة للرد على كل شكوى         

السـبب، مـن الضروري تقدمي الشكوى وفقاً لالشتراطات احملددة اليت           
 . يضعها كل مقرر خاص

 ما نوع اإلجراء الذي ميكن أن يتخذه مقرر خاص؟
 إرسال البالغات إىل احلكومات

عـندما يـتلقى املقرر اخلاص معلومات موثوقة تتعلق بادعاء           
إرسال بالغ، يكون عادة يف     وقـوع انـتهاكات حلقوق اإلنسان، ميكنه        

شـكل رسالة، من خالل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان إىل احلكومة           
املعنـية، يطلـب إليها موافاته مبعلومات وتعليقات بشأن االدعاء، واختاذ           

 . إجراءات وقائية أو التحقيق يف األمر

وميكـن أن تتعلق البالغات حباالت فردية، أو حاالت خاصة           
جمتمعات، أو باالجتاهات واألمناط العامة النتهاكات حقوق       مبجموعات أو   

اإلنسـان اليت تقع يف بلد حمدد، أو مبضمون مشروع قانون أو قانون قائم              
 .يعترب مثرياًً للقلق

أو " نداءات عاجلة "وتكـون الـبالغات عادة إما يف شكل          
وقد يرسل املقررون اخلاصون بالغات مشتركة عندما تقع ". رسائل ادعاء"

 .القضايا يف نطاق يشمل أكثر من والية واحدة

 فتستخدم إلرسال معلومات عن     ،"الـنداءات العاجلة  "أمـا    
والقصد منها هو ضمان إطالع . انتهاك يزعم أنه مستمر أو وشيك الوقوع 

السـلطات املختصـة يف الدولة، بأسرع ما ميكن، على الظروف حبيث            
 .  اإلنسان أو وضع حد لهتتمكن من التدخل ملنع وقوع انتهاك ما حلقوق
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 فتسـتخدم لنقل معلومات عن  ،"رسـائل االدعـاء  "وأمـا    
انـتهاكات أُفيد عن وقوعها بالفعل ومل يعد باإلمكان تغيري التأثري الذي            

ويستخدم هذا النوع من الرسائل، على سبيل املثال،        . تركته على الضحية  
اص بعد أن يكون    يف احلـاالت الـيت تصل فيها املعلومات إىل املقرر اخل          

 . انتهاك حقوق اإلنسان قد وقع

ويف النوعني من الرسائل، يطلب املقرر اخلاص إىل احلكومة املعنية           
اختـاذ كافة اإلجراءات املناسبة إلجراء التحقيقات وتناول األحداث املزعومة          

وتبعاً للرد الذي   . وموافاتـه بنتائج التحقيق وباإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة       
 .لقاه، قد يقرر املقرر اخلاص إجراء املزيد من التحريات أو تقدمي توصياتيت

والـبالغات ال متثل اهتامات يف ذاهتا، وال ميكن أن تقوم مقام             
اإلجراءات القضائية، وال تنطوي على أي حكم بتقييم أي من اجلهات من        
جانـب املقرر اخلاص؛ بل هي باألحرى وسائل لطلب تقدمي إيضاحات           

النتهاكات املزعومة، وذلك حماولةً لضمان محاية حقوق اإلنسان        بشـأن ا  
 .بالتعاون مع احلكومة املعنية

وحتـاط مجيع البالغات الصادرة والواردة بالسرية وتبقى كذلك      
إىل حني انتهاء دورة تقدمي التقارير، عندما يرفع املقرر اخلاص تقريره السنوي            

يت أُرسلت وردود احلكومات    إىل جلـنة حقـوق اإلنسان بشأن البالغات ال        
وترد أمساء األشخاص الذين ُيدعى أهنم ضحايا يف        . حـول قضـايا حمددة    

 .التقارير املقدمة إىل اللجنة، ويستثىن من ذلك األطفال أو حاالت حمددة

 كيفية تقدمي الشكوى

جيـب موافاة مجيع اإلجراءات اخلاصة باحلد األدىن التايل من           
 :  الشكوىاملعلومات لكي يتم النظر يف

 هوية صاحب البالغ سواء كان شخصا أو املنظمة؛  ◄

االسم الكامل للشخص الذي يدعى أنه ضحية، وعمره، وجنسه،  ◄
 وحمل إقامته أو أصله؛

االسم، والعمر، واجلنس،   (حتديـد ألكرب قدر ممكن من التفاصيل         ◄
 ؛يف احلاالت اليت تشمل جمموعة أو جمتمعاً) وحمل اإلقامة أو األصل
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 مفوضية األمم املتحدة
 السامية حلقوق اإلنسان

 

 

 

 اإلجراءات اخلاصة للجنة
 حقوق اإلنسان

 

النداءات العاجلة ورسائل ادعاء 
 انتهاكات حقوق اإلنسان

 ؛)بالتقريب، إذا مل ُيعرف تارخيها بالضبط(تاريخ ومكان احلادثة  ◄

 وصف مفصل لظروف احلادثة اليت وقع فيها االنتهاك املزعوم؛ ◄

حتديد هلوية الشخص الذي ُيدعى أنه اجلاين، وذكر امسه إذا كان            ◄
 وظيفته ودوافعه املزعومة؛/أو لقبه/معروفاً و

إذا كانت قد اُتخذت خطوات على      حدد، مىت كان ذلك مهماً، ما        ◄
هل أُبلغت الشرطة؟ هل هناك سلطات  : مثل اآليت (املسـتوى الوطين    

 ؛)*وطنية أخرى على صلة باألمر؟ وموقف احلكومة، إن وجد

حـدد، مـىت كان ذلك مهماً، ما إذا كانت قد اُتخذت خطوات      ◄
 )*. مثل ما إذا كان قد مت تفعيل آليات أخرى(على املستوى الدويل 

 .وجيب التشديد على أن هوية مصدر املعلومات ستبقي سرية 

وميكـن أن تقـدم حاالت ادعاء انتهاك حقوق اإلنسان إما            
بإرسـال املعلومـات الـواردة أعـاله، أو بتعبئة االستبيـان املـتاح          

 :علـى موقـع الويب التابع للمفوضية
www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm. 

وينـبغي إرسال املعلومات أو منوذج الشكوى عن طريق رقم           
 +٤١ ٢٢ ٩١٧ ٩٠ ٠٦: الناسوخ

 :أو عن طريق الربيد اإللكتروين 
urgent-action@ohchr.org. 

 : أو عن طريق العنوان الربيدي

Quick Response Desk  
Office of the High Commissioner for Human Rights-UNOG      
8-14 Avenue de la Paix 

   1211- Geneva 
Switzerland 

 ـــــــــــــ
ال ُيشـترط ذكـر البـندين األخريين لكنهما قد           * 

 .يقدمان معلومات إضافية مفيدة
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 قائمة اإلجراءات اخلاصة املواضيعية اليت
 ة ورسائل ادعاءترسل نداءات عاجل

 الفريق العامل املعين حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي ▪
 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي ▪
املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات          ▪

 موجزة أو تعسفاً
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو           ▪

 العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد ▪
املقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف           ▪

 املواد اخلليعة
 املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري ▪
 املعاصرة للعنصرية والتمييز    لألشكااملقـرر اخلـاص املعـين با       ▪

 العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
 املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني ▪
 املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه ودوافعه ▪
 املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين ▪
 عام املعين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنساناملمثل اخلاص لألمني ال ▪
املقـرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف            ▪

 مستوى معيشي مناسب
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف التعليم ▪
 املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء ▪
املقـرر اخلـاص املعـين باآلثـار الضارة لنقل وإلقاء املنتجات            ▪

الـنفايات السـمية واخلطرة بصورة غري مشروعة على التمتع          و
 حبقوق اإلنسان

املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن  ▪
 من الصحة البدنية والعقلية

املقـرر اخلـاص املعـين باالجتار يف األشخاص، وال سيما النساء             ▪
 واألطفال

إلنسان واحلريات األساسية املقـرر اخلـاص املعين حبالة حقوق ا      ▪
 للسكان األصليني

CHR/NONE/2004/310 
(A)       GE.04-16110                
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