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وميكنك أيضًا إرسال بالغ الشكوى اخلاص بك إىل الربيد اإللكتروين 
أو إىل أي مكتب قطري أو إقليمي تابع ملفوضية  cp@ohchr.org :التايل

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان. 
ملزيد من املعلومات بشأن إجراءات الشكاوي اخلاصة مبجلس حقوق 
على  طرحها  يتكرر  أسئلة  الشبكي  املوقع  إىل  الرجوع  يرجى  اإلنسان، 

العنوان التايل: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/
Pages/HRCComplaintProcedureIndex.aspx





هل هناك أي حالة مت فيها التخلي عن 
شرط سرية القضية؟

سبق وان قرر املجلس وقف النظر يف القضايا املطروحة مبوجب اإلجراء 
حالة  يف  كانت  األوىل  اثنتني،  حالتني  يف  علنية  بصورة  فيها  والنظر  السري 
بقريغيزستان يف عام 2006، وذلك بعد النظر فيها مبوجب اإلجراء 1503، 

وكذلك يف حالة إريتريا يف عام 2012.

هل هناك أي تفاعل مع كاتب البالغ أثناء 
النظر يف قضية ما؟ وما هو شكل هذا 

التفاعل؟
يؤكد قرار املجلس 1/5، يف فقرته رقم 86 على أن هذا اإلجراء موجه 	 

إجراء  أن  على  القرار 1/5  من  الفقرة 106  وتنص  الضحايا.  خلدمة 
الشكاوي يكفل إعالم كاتب البالغ باإلجراءات يف املراحل الرئيسية؛

بالبالغات 	  املعين  العامل  للفريق  املجلس 1/5، جيوز  قرار  مع  ومتاشيًا 
إذا  ثالث  من طرف  أو  البالغ  مقدم  من  إضافية  معلومات  يطلب  أن 

لزم األمر.



وينبغي على مبلغ الشكوى أن يقدم تفاصيل اخلطوات اليت اختذها/هتا 
بالفعل الستنفاذ سبل االنتصاف املتاحة يف الدولة اليت وجهت ضدها الشكوى، 
املحلية  والسلطات  املحاكم  قبل  املتخذة من  اخلطوات  وعلى وجه اخلصوص 
تقدمي  وجوب  املحلية  االنتصاف  سبل  استنفاذ  بضرورة  ويقصد  الدولة.  يف 
الشكاوى أواًل للسلطات الوطنية ذات الصلة، وصواًل إىل أعلى سلطة متاحة، 
ما مل يتبني أن هذه السبل غري فعالة أو تستغرق وقتًا يتجاوز حدود املعقول. 
عالوة على أنه جيب اإلشارة إىل إذا ما كانت بعض هذه العالجات معلقة أو 

مل يتم استنفاذها بعد، فضاًل عن أسباب ذلك.
جيب أن يزود مبلغو الشكاوى نسخًا )غري األصول( من مجيع الوثائق 
بشأن  القضائية  أو  اإلدارية  القرارات  بشكواهم، خاصة  الصلة  ذات  واحلجج 
الشكاوى والصادرة عن السلطات الوطنية. ويف حال مل تكن هذه الوثائق بأحد 

اللغات الرمسية لألمم املتحدة، جيب تقدمي ترمجة كاملة أو موجزة هلا.
ويف حالة افتقار الشكوى إىل معلومات أساسية للعمل هبا مبوجب إجراء 
الشكاوى اخلاص مبجلس حقوق اإلنسان، أو كان وصف الوقائع غري واضحًا، 
ستقوم أمانة جملس حقوق اإلنسان باالتصال مع مبلغ الشكوى لطلب احلصول 

على تفاصيل إضافية أو إعادة التقدمي.

ماذا يعني مبدأ عدم االزدواجية؟
ال ميكن إلجراء الشكاوي النظر يف قضية قد سبق بالفعل تناوهلا يف إطار 
أحد اإلجراءات اخلاص، أو إحدى هيئات املعاهدات أو غري ذلك من إجراءات 
يف  املماثلة  اإلقليمية  الشكاوي  إجراءات  أو  املتحدة  لألمم  التابعة  الشكاوي 

ميدان حقوق اإلنسان.



إبقاء احلالة قيد االستعراض وتعيني خبري مستقل وُمؤهل تأهياًل_
عاليًا لرصد احلالة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل املجلس؛

املتعلق _ السري  اإلجراء  مبوجب  املسألة  استعراض  وقف 
بالشكاوي بغية النظر فيها بصورة علنية؛

التقدم بتوصية للمفوضية بأن تقدم إىل الدول املعنية تعاونًا فنيًا، _
أو مساعدة يف جمال بناء القدرات، أو خدمات استشارية.

ما هي املعلومات التي جيب تضمينها يف 
بالغ شكوى؟

أنه  إال  ُنسق معني،  ما يف  تقدمي بالغ شكوى  يستلزم  أنه ال  يف حني 
املوقع  على  املتاحة  الشكاوى  عن  اإلبالغ  منوذج  استمارة  باستخدام  ُيوصى 
حيث  ومقروء،  مكتوب  بشكل  الشكوى  تقدم  أن  وجيب  أدناه.  اإللكتروين 

ُيفضل أن تكون مطبوعة، وُموقَّعة.
وجيب تقدمي البالغات يف إحدى اللغات الرمسية لألمم املتحدة )العربية 
والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية(. وينبغي أن يشمل بالغ 
امليالد،  وتاريخ  واجلنسية،  )االسم،  أساسية  شخصية  معلومات  الشكوى 
اليت  الدولة  البالغ( وحتديد  الربيد اإللكتروين ملقدم  الربيدي وعنوان  والعنوان 
توجه الشكوى ضدها. وعلى مقدم بالغ الشكوى أن خيطر األمانة ويف أقرب 
االتصال.  معلومات  من  أو غريه  العنوان  تغيري الحق يف  أي  وقت ممكن عن 
ومن الضروري حتديد كافة الوقائع، وفق ترتيب زمين، اليت يستند عليها بالغ 
جلميع  وتضمينه  ممكن  وجه  أكمل  على  البيان  استكمال  وجيب  الشكوى. 
سبب  توضيح  الشكوى  مبلغ/ة  على  وجيب  بالقضية.  الصلة  ذات  املعلومات 
اعتباره/ا للوقائع املذكورة منطًا ثابتًا من االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان.



املرحلة الثالثة: الفريق العامل املعني باحلاالت	 
لدول  ممثلني  مخسة  من  )يتألف  باحلاالت  املعين  العامل  الفريق  جيتمع 
للعمل  إقليمية  جمموعة  كل  قبل  من  يعينوا  اإلنسان  حقوق  جملس  يف  أعضاء 
بصفتهم الشخصية( مرتني يف السنة وُيطلب إليه، بأن يقوم، بناًء على املعلومات 
مة من قبل الفريق املعين بالبالغات، مبوافاة املجلس بتقرير عن  والتوصيات املقدَّ
اإلنسان  حلقوق  هبا  موثوق  بأدلة  املُؤيَّدة  اجلسيمة  لالنتهاكات  الثابتة  األمناط 
الواجب  اإلجراء  بشأن  توصيات  املجلس  إىل  م  ُيقدِّ وأن  األساسية  واحلريات 

اختاذه.
وميكن للفريق العامل املعين باحلاالت، خالل دورته، أن يقرر:

وقف النظر يف احلالة؛_
إبقاء احلالة قيد االستعراض ملزيد من النظر أو معلومات إضافية؛_
إحالة احلالة إىل جملس حقوق اإلنسان عندما يبدو أن االدعاءات _

البالغ قد تكشف عن أمناط ثابت من االنتهاكات  الواردة يف 
واحلريات  اإلنسان  حلقوق  هبا  موثوق  بأدلة  املؤيدة  اجلسيمة 

األساسية.
املرحلة الرابعة: مجلس حقوق اإلنسان	 

يبحث املجلس يف تقارير الفريق العامل املعين باحلاالت بطريقة سرية )ما 
مل يقرَّر خالف ذلك(، وقد يتخذ أحد القرارات التالية: 

وقف النظر يف احلالة إذا مل يكن هناك ما يربر مواصلة النظر فيها _
أو اختاذ إجراء بشأهنا؛

إبقاء احلالة قيد االستعراض والطلب من الدولة املعنية تقدمي مزيد _
من املعلومات يف غضون مهلة زمنية معقولة؛



ماذا حيدث عندما يتم اإلعالن عن قبول 
الشكوى؟

هناك أربع مراحل إلجراء الشكاوى:

املرحلة األولى:	 
بالبالغات،  املعين  العامل  الفريق  رئيس  قبل  من  أوَّيل  بفرز  القيام  يتم 
باالشتراك مع األمانة. ويتم إحالة بالغات الشكاوي اليت تليب معايري املقبولية 
باالنتهاكات  االدعاءات  بشأن  آرائها  على  للحصول  املعنية  الدولة  إىل  فقط 

الواردة فيها.

املرحلة الثانية: الفريق العامل املعني بالبالغات	 
جيتمع الفريق العامل املعين بالبالغات مرتني يف السنة، ويبتُّ يف مقبولية 
البالٍغات املقدمة وُيقيم األسس املوضوعية الدعاءات االنتهاكات مبا يف ذلك 
ما إذا كان يتبني من البالغ وحده أو باالقتران مع بالغات أخرى يف الكشف 
عن منط ثابت من االنتهاكات اجلسيمة املؤيدة بأدلة موثوق هبا حلقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية.
وجيوز للفريق العامل املعين بالبالغات، خالل دوراته، أن يقرر:

رفض شكوى ما، ما مل يتم قبوهلا مبوجب القرار 1/5 للمجلس؛_
اإلبقاء على الشكوى قيد االستعراض، والطلب من الدولة املعنية _

املعلومات يف غضون فترة زمنية  و/أو الشاكي توفري مزيد من 
معقولة؛

تقدمي ملف للفريق العامل املعين باحلاالت يتضمن مجيع البالغات _
املقبولة عالوة على التوصيات اخلاصة هبا ملزيد من النظر.





سلطة قضائية مستقلة(، أو عندما يتم منع وصول املشتكي و/أو الضحية 
إىل سبل االنتصاف، أو احليلولة دون استنفاذها؛

ويف حال إدعاء الدولة املعنية بعدم استنفاذ مجيع سبل االنتصاف املحلية 	 
تقدمي  العامل،  الفريق  قبل  من  الدولة،  من  ُيطلب  أن  ُيمكن  املتاحة، 
تفاصيل بشأن سبل االنتصاف الفعالة املتاحة للضحايا املزعومني يف ظل 

الظروف اخلاصة بالقضية؛

م بشكوى؟
ُّ
ضد من ميكن التقد

ميكن التقدم بشكوى ضد أي دولة عضو يف األمم املتحدة.

من ميكنه التقدم بشكوى؟
ميكن ألي فرد أو جمموعة من األفراد أو املنظمات غري احلكومية التقدم 

بشكوى إلجراءات الشكاوي اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان.

ية؟
ِّ
ماذا تعني السر

مة من قبل مقدم الشكوى والدولة املعنية، فضاًل أن تبقى مجيع املواد املقدَّ
ما مل  املأل،  ُتنشر على  وبالتايل ال  املختلفة، سريَّة  املراحل  عن اإلجراءات يف 
يقرر املجلس خالف ذلك. وينطبق ذلك أيضًا على احلاالت اليت ُيوقف النظر 
الكشف  الشكوى عدم  َيطلب من مقدم  أن  فيها. وعالوة على ذلك، ميكن 
عن هويته/م للدولة املعنية. ويف الوقت الذي ُتعدُّ فيه قواعد السرية هذه ُملِزمة 
هليئات األمم املتحدة اليت تتعامل مع الشكوى، غري أهنا ال ُتحيل دون كشف 
امُلشتكي عن احلقيقة بكون الشكوى مت تقدميها يف إطار إجراء الشكاوى اخلاص 
مبجلس حقوق اإلنسان. ومع ذلك، ال ينبغي أن يكون بالغ الشكوى جمهول 

املصدر ألن هذا يعدُّ سببًا للرَّفض.



عالوة على ذلك، ميكن لبالغ وحده أو باالقتران مع بالغات أخرى، 	 
الكشف عن منط ثابت لالنتهاكات اجلسيمة واملؤيدة بأدلة موثوق هبا 
حلقوق اإلنسان إذا كانت تزعم تكرار وقوع انتهاكات خطرية لإلعالن 

العاملي حلقوق اإلنسان يف عدد كبري من احلاالت))(.

أمثلة بعض احلاالت:
االدعاء بتدهور وضع حقوق اإلنسان جلماعة تنتمي ألقلية ما، مبا يف ذلك 	 

عمليات اإلجالء القسري، والفصل العنصري وتدين الظروف املعيشية؛
االدعاء بالوضع املهني لظروف السجن لكل من املحتجزين والعاملني يف 	 

السجن، وما ينجم عنه من عنف وحاالت وفاة السجناء.

ما هي املعايري املستخدمة لتقييم استنفاذ 
سبل االنتصاف احمللية؟

وسائل 	  أن  تفيد  بيانات  أو  معلومات  على  البالغات  حتتوي  أن  جيب 
وفقًا  واستنفذت  اتبعت  قد  املحلي  القانون  املتاحة مبوجب  االنتصاف 
ملبادئ القانون الدويل املعترف هبا عمومًا، وإذا أمكن، احتوائها لدليل 
توثيقي ألي قرار هنائي صادر عن حمكمة قضائية أو غريها من السلطات 

املختصة يف الدولة املعنية؛
ُيستثىن هذا الشرط يف حال كانت هذه السبل "غري فعالة أو تستغرق 	 

وقتًا يتجاوز حدود املعقول" )القرار 1/5 الفقرة 87)ز((. على سبيل 
املثال، ال ُيطلب من املشتكي استنفاذ سبل االنتصاف املحلية عندما ُيقيَّد 
وجود  عدم  املثال  سبيل  )على  القانون  بفعل  الواجبة  اإلجراءات  سري 

.E/CN.4/1040, E/CN.4/Sub.2/316 )((



 ثابتة 
ً
ما هي األحداث التي تعترب أمناطا

لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان؟
اإلنسان 	  العامة وجملس حقوق  اجلمعية  مقررات  أو  قرارات  ال حتتوي 

واضح ملصطلحي  تعريف  أي  على  واالجتماعي  االقتصادي  واملجلس 
"منط" أو "انتهاك جسيم". ومع ذلك، يظهر من "األعمال التحضريية" 
االنتهاكات اجلسيمة"  "أمناط  املصطلح  اعتبار  أنه مت  لإلجراء 1503، 
ينطبق على تلك اليت تبلغ من الشدة ما "ال ميكن مواصلة اعتبارها تندرج 

حصرًا يف نطاق االختصاص الداخلي للدول")2(؛
عالوة على ذلك، تشري "انتهاكات جسيمة" إىل االنتهاكات للحقوق 	 

املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، واليت حتدث يف أي 
جزء من العامل وحتت أي ظرف من الظروف، مبا يف ذلك حاالت الزناع 
السالم)3(.  هتديد  أو  اإلنساين  الدويل  للقانون  االنتهاكات  أو  املسلح، 
اجلسيمة  لالنتهاكات  الثابت  النمط  تعريف  ينطبق  املثال،  سبيل  فعلى 

حلقوق اإلنسان وللحريات األساسية على سياسة الفصل العنصري؛
االنتهاكات 	  من  منط  "أي  أن  أيضًا  التحضريية  األعمال  من  ويظهر 

العديد  وبوجود  هبا"  موثوق  بأدلة  واملعزز  اإلنسان  حلقوق  اجلسيمة 
الزمنية  املدة  خالل  املخالفات  من  معني  عدد  ووقوع  الضحايا،  من 
الدنيا، تلك اليت ُتعدُّ بطبيعتها ال إنسانية أو مهينة على وجه اخلصوص. 
ويأخذ الفريق العامل املعين بالبالغات، يف مداوالته، بعني االعتبار هذه 
العناصر عند النظر يف املقبولية واألسس املوضوعية لالدعاءات الواردة 

يف بالغ ما؛

. E/AC.7/SR.637 )2(
.E/AC.7/SR.638 )3(





ما هي أنواع الشكاوى التي يتم قبوهلا 
مبوجب إجراء الشكاوى اخلاص مبجلس 

حقوق اإلنسان؟
حىت تتمتع الشكوى باملقبولية، مبوجب إجراء الشكاوى اخلاص مبجلس 

حقوق اإلنسان، جيب استيفائها للمعايري التالية: 

لألمم 	  الست  الرمسية  اللغات  بإحدى  وُتسلم  مكتوبة  تكون  أن  ينبغي 
املتحدة )العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية(؛

ينبغي أن تتضمن وصفًا للوقائع ذات الصلة )مبا يف ذلك أمساء الضحايا 	 
املزعومني، والتواريخ واملوقع، وغريها من األدلة(، مع أكرب قدر ممكن 

من التفاصيل، على أن أال تتجاوز 15 صفحة؛
جيب أال تكون ذات دوافع سياسية واضحة؛	 
جيب أال تستند حصرًا إىل تقارير نشرهتا وسائط اإلعالم؛	 
مل يسبق تناوهلا فعليًا يف إطار إجراء خاص، أو إحدى هيئات املعاهدات 	 

أو غري ذلك من إجراءات الشكاوي التابعة لألمم املتحدة أو إجراءات 
الشكاوى اإلقليمية املماثلة يف ميدان حقوق اإلنسان؛

استنفاذ سبل االنتصاف املحلية، ما مل يتبني أن هذه السبل غري فعالة أو 	 
تستغرق زمنًا يتجاوز حدود املعقول؛

جيب عدم استخدام لغة مسيئة أو مهينة فيها؛	 
إن إجراء الشكاوي غري ُمفوَّض لتحقيق االنتصاف يف احلاالت الفردية 	 

أو تقدمي تعويض للضحايا املزعومني. 





تُعالِج احلاالت في توقيتات مناسبة حيث جتتمع جمموعتا 	 
العمل مرتني يف السنة لكل منهما يف دورة واحدة ملدة أسبوع، عوضًا 
أسبوعني.  منها ويف دورة واحدة ملدة  السنة لكل  عن مرة واحدة يف 
وبالتايل جيوز للمجلس النظر يف احلاالت اليت يتم لفت انتباهه هلا من 
أعضاء  من مخسة  يتألف  الذي  )و  باحلاالت  املعين  العامل  الفريق  قبل 
الدول األعضاء يف  اإلقليمية من بني  املجموعات  قبل  تعيينهم من  يتم 

املجلس( كلما اقتضى األمر؛
زيادة الشفافية وتوجهه خلدمة الضحايا وهبذا يتم إعالم 	 

كاتب البالغ والدولة املعنية باإلجراءات يف املراحل الرئيسية. وتقرر كل 
من جمموعيت العمل، يف نطاق والية كل منها، بشأن كيفية ترمجة هذا 
النهج املوجه خلدمة الضحايا بشكل إجراءات وأساليب عمل ملموسة. 
بكاتب  االتصال  العاملني  الفريقني  كال  يقرر  أن  ميكن  لذلك،  ووفقًا 
إىل  األسئلة  ذات  توجيه  سيما  ال  املعلومات،  من  مزيد  لطلب  البالغ 

كاتب البالغ والدولة املعنية؛
إجراء 	  اختاذ  جيوز  وهبذا  املعنية  الدول  مع  واحلوار  التعاون  زيادة 

رفع  يتضمن  والذي  معينة  بقضية  يتعلق  فيما  املجلس  قبل  من  جديد 
م تعاونًا فنيًا، أو مساعدة يف جمال بناء القدرات،  توصية للمفوضية لتقدِّ

أو خدمات استشارية للدولة املعنية؛
أن 	  املمكن  من  باتت  اليت  االنتِصاف احمللية  استنفاذ سبل 

تشمل أيضًا اإلجراءات اليت ُتتَّخذ من قبل املؤسسات الوطنية حلقوق 
باختصاص  وتتمتَّع  باريس  ملبادئ  وفقًا  تعمل  كانت  ما  إذا  اإلنسان، 

شبه قضائي؛
الدولة  مع  التعاون  تعزيز  ُبغية  السري  بطابعه  اجلديد  اإلجراء  وحيتفظ 
اإلجراء  مبوجب  ما  مسألة  استعراض  وقف  يقرر  أن  للمجلس  وجيوز  املعنية. 

السري للشكاوي وطرحه لُلنظر فيه بصورة علنية. 



مزايا إبالغ الشكوى إىل إجراء الشكاوي 
اخلاص مبجلس حقوق اإلنسان

ميكن تقدمي الشكوى ضد أي بلد بغض النظر عما إذا ما كان البلد قد 	 
ل حتفظات يف إطار آلية معينة؛ صادق على أي معاهدة معينة أو سجِّ

من املمكن أن تصل الشكوى وُينظر فيها على أعلى مستوى آلليات 	 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان؛

بسبب كون هذا اإلجراء سريًا فهو سيعزز تعاون الدولة.	 

ما هي االختالفات بني اإلجراء 3051 
واإلجراء مبوجب قرار جملس حقوق 

اإلنسان 1/5؟
حيث  من  جدًا  مشابه  الشكاوي  إجراء  فإن  املمارسة،  أظهرت  كما 
املضمون لإلجراءات املتعلقة بالشكاوى يف اإلجراء 1503 السابق، وامليزات 
أدناه تتكون من الشكليات أساسًا دون املساس باملضمون  اجلديدة املذكورة 

يف أعمال اإلجراء:

الفريق 	  رئيس  يزود  مزيد من املوضوعية والشفافية حيث 
العامل املعين بالبالغات أعضاء الفريق العامل )الذي يتألف من مخسة 
وميثلون  أعضائها  بني  من  االستشارية  اللجنة  تعيِّنهم  مستقلني  خرباء 
املجموعات اإلقليمية اجلغرافية اخلمس( بقائمة جبميع البالغات اليت مت 

رفضها بعد عملية الفرز األويل جلميع البالغات وأسباب الرفض؛



ما هي إجراءات الشكاوي اخلاصة مبجلس 
حقوق اإلنسان؟

تعاجل إجراءات الشكاوي اخلاصة مبجلس حقوق اإلنسان األمناط الثابتة 
لالنتهاكات اجلسيمة جلميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملُؤيَّدة بأدلة 
الظروف )قرار  العامل ويف أي ظرف من  تقع يف أي جزء من  موثوقة، واليت 
جملس حقوق اإلنسان 1/5 املؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007(. الذي يستند 
إىل اإلجراء 1503 للجنة حقوق اإلنسان السابقة)1( والذي جرى تعديله من 
وموجهًا  وفعااًل  وموضوعيًا  حمايدًا  الشكاوي  إجراء  يكون  أن  ضمان  أجل 

خلدمة الضحايا وأن ُيعمل به يف الوقت املناسب.
والفريق  بالبالغات  املعين  العامل  الفريق   - عامالن  فريقان  لع  ويضطَّ
العامل املعين باحلاالت - على التوايل، مبسؤولية البحث يف البالغات املكتوبة 
وتوجيه انتباه املجلس إىل األمناط الثابتة لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية واملؤيَّدة بأدلة موثوٌق هبا. ويعد إجراء الشكاوي هو إجراء 
احلريات  اإلنسان ومجيع  الذي يشمل مجيع حقوق  الوحيد  العاملي  الشكاوي 
األساسية يف مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. وهذا اإلجراء سريٌّ ُبغية 

تعزيز التعاون مع الدولة املعنية. 

)1( حل جملس حقوق اإلنسان حمل جلنة حقوق اإلنسان.
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