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ــائل  ــي لمس ــون الدول ــتخدام القان ــر اس ــتجابة عب ــام 2013 لالس ــي )SLDP( ع ــر القانون ــج الســوري للتطوي تأســس البرنام
حقــوق اإلنســان المعقــدة التــي أثارهــا الصــراع الســوري، إذ يعمــل البرنامــج كمنظمــة غيــر حكوميــة وغيــر متحيــزة. ويقــوم 

البرنامــج بعملــه مــن خــالل وحدتيــن: وحــدة األعمــال التجاريــة وحقــوق اإلنســان، ووحــدة الدعــم القانــون الدولــي.

ــك  ــي ذل ــا ف ــورية، بم ــة الس ــر الحكومي ــات غي ــد المنظم ــم وتزوي ــة لدع ــي )ILSU( والي ــون الدول ــم القان ــدة دع ــدى وح ل
مجموعــات الضحايــا، بالقــدرة القانونيــة فــي القانــون الدولــي للقيــام بجهودهــا وأهدافهــا. وتســعى هــذه الوحــدة إلــى توفيــر 
مســاعدة أكثــر عمليــةً ومباشــرةً فيمــا يتعلــق بالقانــون الدولــي، مســتفيدةً مــن مــدى الخبــرة الناجمــة عــن عــدة ســنوات مــن 
مشــاركتها وتفاعلهــا مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية، وأكثــر مــن ســت ســنوات مــن الخبــرة بشــكل عــام منــذ تأســيس 

ــر القانونــي. البرنامــج الســوري للتطوي

ــر  ــك دعــم المنظمــات غي ــي ذل ــا ف ــا، بم ــذ واليته ــادرات لتنفي ــي عــدداً مــن المشــاريع والمب ــون الدول ــذ وحــدة دعــم القان تنف
الحكوميــة الســورية ومجموعــات الضحايــا واألَُســر فــي تعاملهــا مــع الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، ودعمهــا فــي تبنــي 
ــان  ــوق اإلنس ــدة لحق ــم المتح ــات األم ــع آلي ــراط م ــي االنخ ــا ف ــان، ودعمه ــوق اإلنس ــس حق ــى أس ــة عل ــتراتيجيات مبني اس
والمســاءلة، وتوفيرالدعــم القانونــي الخــاص الــذي يتضمــن توفيــر بنــاء القــدرات القانونيــة والتدريــب وغيرهــا مــن األنشــطة.

يــود البرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي SLDP أن يعــرب عــن امتنانــه للزمــاء 
فــي معهــد التحريــر لسياســة الشــرق األوســط )TIMEP( علــى إضاءاتهــم وتعليقاتهم 

القّيمــة خــال عمليــة صياغــة هــذا الدليــل.

“



دليل حول اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان 8

لمحة عامة عن الدليللمحة عامة 
ــة  ــى حال ــة عل ــة الســورية )SNGOs( العامل ــر الحكومي ــي للمنظمــات غي ــل عمل ــة دلي ــة لتكــون بمثاب ــم إعــداد هــذه الوثيق ت

ــون الســوريون. ــا الالجئ ــي يتواجــد فيه ــة الســورية واألماكــن الت ــة العربي ــي الجمهوري ــوق اإلنســان ف حق

يقــدم القســم األول التمهيــدي مــن الدليــل لمحــة موجــزة عــن اإلجــراءات الخاصــة، وأســاليب عملهــا، والــدور الــذي يؤديــه 
اشــتراك المؤسســات الســورية غيــر الحكوميــة مــع اإلجــراءات الخاصــة فــي توســيع أثــر هــذه اإلجــراءات. بينمــا يخصــص 
القســم الثانــي الســتعراض 15 مــن اإلجــراءات الخاصــة والذيــن يعتبــر البرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي بأنهــم 
ــة  ــات متعلق ــق بإحــدى اإلجــراءات الخاصــة ال 15، معلوم ــة بالســياق الســوري. ويضــم كل قســم متعل ــر صل ضمــن األكث
ــن  ــى كل م ــات إل ــدم بمعلوم ــة التق ــوريا، وعملي ــة بس ــطة ذات الصل ــق، واألنش ــة للتطبي ــة القابل ــر الدولي ــف والمعايي  بالتكلي

هذه اإلجراءات الخاصة.

إن البرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي علــى دراية/معرفــة بالتحديــات األمنيــة والسياســية التــي تواجــه المنظمــات غيــر 
ــأن بعــض المعلومــات المذكــورة فــي هــذا  ــا المتعلقــة بســوريا. ويــدرك البرنامــج ب ــة فــي القضاي الحكوميــة الســورية العامل
الدليــل )مثــل الزيــارات القُطريــة مــن قِبــل اإلجــراءات الخاصــة، أو اللقــاءات بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة واإلجــراءات 
الخاصــة أثنــاء الزيــارات القطريــة( غيــر ممكنــة فــي ضــوء الظــروف الحاليــة فــي ســوريا. ومــع ذلــك، فقــد جمــع البرنامــج 
الســوري للتطويــر القانونــي هــذا الدليــل وعينــه ليســت علــى الحاضــر فحســب، بــل علــى المســتقبل أيضــاً، حيــث قــد تختلــف 

الظــروف السياســية واألمنيــة.

مســتخدمو الدليــل المهتمــون بملــف معيــن مــن اإلجراءات 
الخاصــة يمكنهــم االنتقــال مباشــرة إلــى الجــزء ذي الصلــة 
مــن الدليــل حيــث ســيجدون المعلومــات الضروريــة عــن 

اإلجــراءات الخاصــة حســبما يرغبــون.
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1. مقدمة عن اإلجراءات الخاصة

اإلجــراءات الخاصــة لمجلــس األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان هــي آليــات يمكــن االســتفادة منهــا مــن قِبــل المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة )CSOs/NGOs(1 للفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى أنمــاط انتهــاكات حقوق اإلنســان والوضع 

العــام لحقــوق اإلنســان فــي بلــد معيــن، وللمســاهمة فــي ظهــور وتفســير معاييــر حقــوق اإلنســان.

ــر  ــوق اإلنســان لرصــد وتحري ــس حق ــل مجل ــون مــن قِب ــوق إنســان مســتقلون ومعيَّن ــراء حق واإلجــراءات الخاصــة هــم خب
ــد معيــن أو مــن منظــور مواضيعــي )متعلــق بموضــوع معيــن(.  تقاريــر عــن حقــوق اإلنســان إمــا مــن منظــور متعلــق ببل
وحســب القــرار المعيــن الــذي ينشــئ ويحــدد واليــة كل مــن اإلجــراءات الخاصــة، فــإن أصحــاب الواليــات او اإلجــراءات 
ــة،  ــة قضائي ــر مســتقل« أو »فريــق عامــل«. واإلجــراءات الخاصــة ليســت آلي الخاصــة هــم إمــا »مقــرر خــاص« أو »خبي

ــدول. ــى ال ــة ال يملكــون الســلطة لفــرض توصياتهــم عل وأصحــاب الوالي

 .)OHCHR( ويتــم دعــم اإلجــراءات الخاصــة فــي أنشــطتها مــن قِبــل مكتب األمــم المتحدة للمفوض الســامي لحقــوق اإلنســان
ويتــم تعييــن أصحــاب الواليــة مــن قِبــل مجلــس حقــوق اإلنســان، وهــو هيئــة حكوميــة دوليــة تابعــة لألمــم المتحــدة تتكــون 
مــن 47 دولــة مســؤولة عــن حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويعيــن المكلفــون بالواليــة بصفتهــم 

الشــخصية وهــم ليســوا مــن موظفــي األمــم المتحــدة.

وكان الفريــق العامــل المعنــي باالختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي أول الواليــات المواضيعيــة التــي أنشــأتها لجنــة حقــوق 
ــوق  ــد تأسيســه عــام 2006 أصــدر مجلــس حق ــوق اإلنســان( عــام 1967. وعن اإلنســان )وهــي منظمــة ســابقة لمجلــس حق
اإلنســان القــرار 1/102 القاضــي بتمديــد واليــات جميــع اإلجــراءات الخاصــة، وقــرار 1/5 الــذي ينظــم اختيــار أصحــاب 

ــذي يتضمــن مدونــة قواعــد الســلوك لإلجــراءات الخاصــة. الواليــات، والقــرار 5/2 ال

حتــى أغســطس/آب 2020، هنــاك 44 واليــة موضوعيــة و12 واليــة قُطريــة. وقــد أنشــئ واليــة المقــرر الخــاص المعنــي 
بحالــة حقــوق اإلنســان فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام 2011 وســوف يبــدأ واليتــه بمجــرد انتهــاء واليــة لجنــة 

التحقيــق الدوليــة المســاقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية.

وتتضمن الوظائف المبدئية لإلجراءات الخاصة ما يلي2:

تحليل المسألة الموضوعية ذات الصلة أو حالة البلد، بما في ذلك القيام ببعثات ميدانية؛■■■ ■ 

تقديم المشورة حول التدابير التي ينبغي اتخاذها من قبل الحكومات المعنية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة؛■■■ ■ 

إخطــار أجهــزة األمــم المتحــدة ووكاالتهــا، وعلــى وجــه الخصــوص، مجلــس حقــوق اإلنســان، والمجتمــع الدولــي بصفــة ■■■ ■ 
عامــة إلــى الحاجــة لمعالجــة قضايــا وحــاالت محــددة )بمــا فــي ذلــك توفيــر تدابيــر اإلنــذار المبكــر وتشــجيع التدابيــر الوقائيــة(؛

الترافــع نيابــة عــن ضحايــا االنتهــاكات مــن خــالل تدابيــر مثــل طلــب اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن الــدول ذات الصلــة ■■■ ■ 
ودعــوة الحكومــات إلــى االســتجابة لمزاعــم معينــة النتهــاكات حقــوق اإلنســان وتوفيــر ســبل االنتصــاف؛

1. يتم استخدام أي من المصطلحين دون خالف بينهما في هذه الوثيقة.

2. دليل العمليات الخاص باإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان، أغسطس/آب 2008.

https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?Type=TM&lang=en
https://spinternet.ohchr.org/ViewAllCountryMandates.aspx?lang=en
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/5/1
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.61.53.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F5%2F2
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F5%2F2
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ــان ■■■ ■  ــوق اإلنس ــة لحق ــا معين ــة قضاي ــان لمعالج ــوق اإلنس ــس حق ــة، ومجل ــة والوطني ــات الدولي ــيد المجتمع ــل وتحش تفعي
ــة؛ ــة الدولي ــات الحكومي ــي والمنظم ــع المدن ــات والمجتم ــن الحكوم ــاون بي ــجيع التع وتش

متابعة التوصيات.■■■ ■ 

1.1  لماذا يجب على المنظمات غير الحكومية السورية االنخراط مع اإلجراءات الخاصة؟
فــي ســوريا، شــهد النــزاع الــذي طــال أمــده عقــداً مــن الزمــن ارتــكاب عــدد كبيــر مــن الجرائــم المروعــة مــن قِبــل أطــراف 
النــزاع المســلح. وقامــت منظمــات غيــر حكوميــة بتوثيــق وكشــف ارتــكاب العديــد مــن هــذه الجرائــم. وفــي الوقــت نفســه، 
ــل  ــة للتضلي ــالت منتظم ــن خــالل حم ــة م ــر الحكومي ــات غي ــا باســتمرار إســكات المنظم ــة ســوريا وحلفاؤه تحــاول حكوم
ــب أي جهــود للمســاءلة  ــى تخري ــة المطــاف إل ــي نهاي ــا ف ــة ومؤيديه ــل الحكوم ــة. وتهــدف هــذه المحــاوالت مــن قِب والدعاي

ــم. ــي الجرائ ــة لمرتكب ــر الحصان وتوفي

ــة، إذ يمكــن أن  ــل فــي محاكمــات جزائي ــدي المتمث ــر الشــكل التقلي يمكــن للمســاءلة فــي ســوريا أن تتخــذ أشــكاالً أخــرى غي
تخــدم التقاريــر والبالغــات الرســمية الصــادرة عــن المنظمــات واآلليــات الدوليــة )مثــل اإلجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق 
ــن  ــادرة ع ــات الص ــر والبالغ ــدّ التقاري ــوريا. وتع ــي س ــم ف ــكاب الجرائ ــق ارت ــالل توثي ــن خ ــاءلة م ــود المس ــان( جه اإلنس

اإلجــراءات الخاصــة بمثابــة ســجل عــام دائــم للجرائــم التــي ارتكبــت فــي ســوريا.

وعــالوة علــى ذلــك، قامــت وحــدة دعــم القانــون الدولــي ILSU بالعمــل علــى هــذا الدليــل بعــد أن الحظــت أنــه علــى الرغــم 
مــن قيــام المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية بتوثيــق اآلالف مــن حــاالت انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يرتكبهــا أطــراف 
النــزاع المســلح فــي ســوريا، إاّل أن مشــاركة اإلجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق اإلنســان فــي ســوريا كانــت محــدودة، حيــث 
تــم إرســال 46 بالغــاً فقــط إلــى حكومــة ســوريا بيــن مــارس/آذار 2011 وأغســطس/آب 2020. وفــي ضــوء ذلــك، بــادرت 
وحــدة دعــم القانــون الدولــي إلــى إنشــاء هــذا الدليــل بهــدف التعريــف باإلجــراءات الخاصــة وتوفيــر المشــورة للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة الســورية فــي انخراطهــا مــع اإلجــراءات الخاصــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك عــدد مــن األســباب التــي قــد تجعــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية تختــار المشــاركة مــع 
اإلجــراءات الخاصــة:

ســهولة الوصــول إلــى آليــة اإلجــراءات الخاصــة حيــث أنــه يمكــن ألي شــخص أن يقــدم معلومــات ذات مصداقيــة إلــى . 1
أصحــاب الواليــة. وال تحتــاج المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية إلــى الحصــول علــى صفــة استشــارية )صفــة مــع 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي( مــع األمــم المتحــدة مــن أجــل تقديــم المعلومــات والحــاالت إلــى اإلجــراءات الخاصــة.

فــي كثيــر مــن األحيــان، يقــوم المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان والمنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية بالتوثيــق واإلبــالغ . 2
بانتظــام عــن معلومــات ذات الصلــة باإلجــراءات الخاصــة. ويعــدّ تحويــل هــذه المعلومــات إلــى بالغــات بمثابــة خطــوة 

تاليــة ســهلة وقابلــة للتنفيــذ.

يمكــن لإلجــراءات الخاصــة أن تنظــر فــي قضايــا فــي أي بلــد حــول العالــم بغــض النظــر عمــا إذا كان البلــد المعنــي قــد . 3
صــادَق علــى أي معاهــدات خاصــة بحقــوق اإلنســان.

تكون اإلجراءات الخاصة متاحة للجهات الفاعلة دون الحاجة إلى استنفاد سبل االنتصاف المحلية قبل تقديم المعلومات.. 4
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ــتوى . 5 ــى المس ــي المناصــرة عل ــراط ف ــورية لالنخ ــة الس ــر الحكومي ــات غي ــراءات الخاصــة فرصــة للمنظم ــر اإلج توف
ــة  ــر الحكومي ــل المنظمــات غي ــم المعلومــات أو الحــاالت والمتابعــة مــن قِب ــي. ويمكــن لتقدي ــي واإلقليمــي والدول الوطن
الســورية واإلجــراءات الخاصــة أن يخلــق أداة إضافيــة لجــذب انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى قضايــا معينــة لحقــوق اإلنســان 
أو لحــاالت معينــة. كمــا يمكنهــا دعــم المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي التواصــل مــع آليــات وهيئــات األمــم المتحــدة وبنــاء 

ســمعة ذات مصداقيــة.

ربمــا يوســع عمــل اإلجــراءات الخاصــة مــن المســاءلة والعدالــة فــي ســوريا، مــن خــالل الوثائــق والتقاريــر التــي تســاعد . 6
علــى إنشــاء روايــة وتســهم فــي جمــع األدلــة؛ ومــن خــالل إنشــاء منصــة للضحايــا وعائالتهــم لســرد قصصهــم علــى 
المســتويين الوطنــي والدولــي. عــالوة علــى ذلــك، تدعــم البالغــات وتقاريــر اإلجــراءات الخاصــة نقــل األحــداث التــي 

تكشــفت فــي ســوريا بطريقــة صادقــة ويمكــن اعتبارهــا ســجالت عامــة دائمــة.

1.2  كيف تنفذ اإلجراءات الخاصة والياتها؟
ــه نحــو إنجــاز والياتهــا. وتشــمل أكثــر األســاليب  تطبــق اإلجــراءات الخاصــة عــدداً مــن أســاليب العمــل )األنشــطة( والتــي توجَّ
ــل نشــر  ــذ أيضــاً أنشــطة أخــرى مث ــر الســنوية، والبالغــات. كمــا أنهــا تنف ــم التقاري ــة، وتقدي ــارات القُطري المســتخدمة: الزي

الدراســات الموضوعيــة، والمشــاركة فــي النــدوات والمؤتمــرات، ونشــر المعلومــات المتعلقــة بوالياتهــا.

ويشــير مؤلفــو الدليــل إلــى أن بعــض أنشــطة اإلجــراءات الخاصــة )مثــل الزيــارات القُطريــة( قــد ال تكــون مجديــة فــي وقــت 
كتابــة هــذا التقريــر، بســبب الظــروف السياســية واألمنيــة الســائدة فــي ســوريا. ومــع ذلــك، فقــد تمــت كتابــة الدليــل بهــدف 

اســتخدامه كأداة مفيــدة فــي الظــروف الحاليــة والمســتقبلية.

1.2.1 الزيارات القُطرية 

بنــاء علــى طلــب أصحــاب الواليــة، يمكــن للحكومــات الراغبــة توجيــه دعــوة إلجــراء زيــارة إلــى البــالد. وقــد تتخــذ بعــض 
ــراءات  ــى اإلج ــة إل ــوات دائم ــدول األخــرى دع ــد تصــدر ال ــن. وق ــة معي ــل والي ــى حام ــوة إل ــه دع ــادرة وتوج ــدول المب ال
الخاصــة، ممــا يــدل علــى اســتعداد الســتقبال أي مــن أصحــاب الواليــة المواضيعيــة فــي أراضيهــا. والغــرض مــن الزيــارات 

الزيارات القُطريةالبالغات

األنشطة األخرىالتقارير السنوية 
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القُطريــة هــو تقييــم حالــة حقــوق اإلنســان فــي البــالد، وتقديــم توصيــات بشــأن المســائل التــي تدخــل ضمــن واليــة عضــو 
ــة لإلجــراءات الخاصــة أن  ــارات القُطري ــح الزي ــة. وتتي ــا معين ــاه لقضاي ــت االنتب ــارة، ولف ــم بالزي اإلجــراءات الخاصــة القائ
تتفاعــل مــع مختلــف المؤسســات الحكوميــة والضحايــا وأقــارب الضحايــا والشــهود والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 

ــا بيــن 14-7 يومــاً. والمنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية. وتســتغرق الزيــارات القُطريــة عموًم

ــأن  ــراءات الخاصــة بش ــى اإلج ــات إل ــة معلوم ــر الحكومي ــات غي ــزّود المنظم ــد ت ــة، ق ــارات القُطري ــر للزي خــالل التحضي
قضايــا محــددة ضمــن ذلــك البلــد. وقــد تحــاول تلــك المنظمــات أيضــاً اللقــاء مــع اإلجــراءات الخاصــة الزائــرة خــالل الزيــارة 
عبــر االتصــال بهــا أو بالموظفيــن المحلييــن مــن المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي ذلــك البلــد. هــذه االجتماعــات بيــن 
اإلجــراءات الخاصــة والجهــات الفاعلــة المحليــة تُطِلــع اإلجــراءات الخاصــة علــى قضايــا محــددة فــي مجــال حقــوق اإلنســان 
داخــل البــالد، ممــا يســمح لهــم بــدوره بإثــارة تلــك المســائل مــع الحكومــة. وبعــد الزيــارة، يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة 

تقديــم تقاريــر إلــى اإلجــراءات الخاصــة التــي زارت البلــد وذلــك أثنــاء إعــداد تقريــر الزيــارة.

1.2.2 التقارير السنوية 

يطلــب مــن اإلجــراءات الخاصــة ضمــن واليتهــا أن تقــدم تقريــراً ســنوياً إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان. وتلخــص التقاريــر 
ــا حقــوق اإلنســان  ــاه مجلــس حقــوق اإلنســان إلــى قضاي الســنوية أنشــطة اإلجــراءات الخاصــة فــي ذلــك العــام وتوّجــه انتب
الحاليــة أو الطارئــة ضمــن منظــور واليتهــا. كمــا أنهــا تلخــص أيضــاً البالغــات المرســلة مــن قِبــل اإلجــراءات الخاصــة إلــى 
الحكومــة وأي زيــارات قُطريــة قــد تّمــت خــالل تلــك الســنة. وباإلضافــة إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان، فــإن بعــض اإلجــراءات 

ضــة أيضــاً بتقديــم تقاريــر إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. الخاصــة مفوَّ

المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً في مؤتمر اكاديمي في سلفادور. 
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1.2.3  الباغات3

عندمــا يتــم انتهــاك حــق اإلنســان ســواًء كفــرد أو كمجموعــة أو يكــون عرضــة لخطــر االنتهــاك، أو عندمــا تتبنــى دولــة أو 
ــن،  ــإن القانونيي ــوق اإلنســان، ف ــع بحق ــى التمت ــر عل ــة مــن شــأنها أن تؤث ــة أو إداري ــر تشــريعية أو قضائي ــي تدابي ــوي تبن تن
واألفــراد، وعائــالت الضحايــا، والمنظمــات غيــر الحكوميــة يمكــن أن تقــدم الحــاالت/ المعلومــات إلــى اإلجــراءات الخاصــة 

ذات الصلــة طلبــاً منهــا أن تصــدر بالغــاً إلــى الحكومــة المعنيــة.

وغالبــاً مــا يشــار إلــى ذلــك باســم »آليــة الشــكوى«، وهــي ليســت عمليــة قضائيــة؛ وباإلضافــة إلــى ذلــك، ال يمكــن لإلجــراءات 
الخاصــة أن تلــِزم الدولــة المعنيــة بتبنــي وجهــات نظرهــا أو توصياتهــا. والغــرض الرئيســي مــن هــذه البالغــات هــو الحصــول 
علــى توضيحــات مــن الدولــة بشــأن دقــة االدعــاءات الــواردة فــي الشــكاوى والرســائل والخطــوات المتخــذة لتصحيــح الوضــع. 
ويمكــن لهــذه االتصــاالت تســليط ضغــوط سياســية علــى الحكومــات ولفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى موضــوع االتصــال، 
والــذي يمكــن أن يكــون مفيــداً فــي تحســين حالــة حقــوق اإلنســان فــي بلــد أو فــي حمايــة فــرد معيــن أو مجموعــة أفــراد مــن 

مزيــد مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان.

لــدى كّل مــن اإلجــراءات الخاصــة الحريــة فــي تقريــر مــا إذا كانــوا ســيتصرفون بنــاًء علــى المعلومــات التــي يتلقونهــا. ومــع 
ذلــك، فــإن المعاييــر العامــة التــي قــد تؤثــر علــى قراراإلجــراءات الخاصــة هــي إمكانيــة االعتمــاد علــى مصــدر ومصداقيــة 
المعلومــات الــواردة، والتفاصيــل المقدَّمــة، ونطــاق الواليــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الحــاالت والمعلومــات المقدمــة يجــب أال 
تتضمــن لغــة مســيئة، وأال تكــون بدافــع سياســي، وأال يبقــى المتقــدم بهــا مجهــوالً، أو أن يعتمــد فقــط علــى تقاريــر وســائل 

االعــالم دون اســتقاء روايــة الحقائــق مباشــرة مــن المصــدر.

إذا اختــار عضــو اإلجــراءات الخاصــة اتخــاذ فعــل اســتجابةً لمعلومــات أو قضيــة معروضــة عليــه، فــإن البالغــات التــي قــد 
يرســلها إلــى الحكومــة ربمــا تعالــج انتهــاكات ســابقة لحقــوق اإلنســان )رســائل ادعــاءات(، أو انتهــاكات جاريــة أو محتملــة 
لحقــوق اإلنســان )نــداءات عاجلــة(، أو لوائــح تشــريعية أو إداريــة أو قضائيــة و/أو ممارســات ااقوانيــن التــي ال تتوافــق مــع 

معاييــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

عنــد تقديــم المعلومــات، ال حاجــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة القلــق بشــأن تصنيــف مــا تقدمــه 

3. في هذا الدليل، لفظة »بالغات« أو »بالغ« تشير إلى ما ترسله اإلجراءات الخاصة للحكومة المعنية أما لفظتي »شكوى« و »مراسلة« فهما يشيران إلى 
المعلومات التي يتم تسليمها من قبل مؤسسات المجتمع المدني لإلجراءات الخاصة.
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علــى أنــه »نــداء عاجــل« أو »رســائل ادعــاء« إذ ســتقوم اإلجــراءات الخاصــة بتنفيــذ تقييمهــا الخــاص لتصنيــف الشــكاوى 
والرســائل التــي تتلقاهــا. ومــع ذلــك، فإننــا نشــجع المنظمــات علــى محاولــة تصنيــف تقاريرهــا بشــكل صحيــح، خاصــة إذا 

كانــت تخطــط لمتابعــة تقديمهــا بأعمــال المناصــرة.

1.2.3.1  ماذا يحدث للمعلومات المقدمة؟ 

لــن تتلقــى الجهــات الفاعلــة التــي تقــدم المعلومــات تأكيــدات فــي حالــة قيــام اإلجــراءات الخاصــة بإرســال بالغــات مبنيـّـة علــى 
ــا فــي واحــد مــن ثالثــة تقاريــر تجمــع  تلــك المعلومــات. ســتظل البالغــات ســرية لفتــرة معينــة مــن الوقــت قبــل نشــرها علنً
البالغــات وترفعهــا إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان كل عــام )مــارس/آذار ويونيو/حزيــران وســبتمبر/أيلول(. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي لديــه أســاليب عمــل مختلفــة قليــالً، ألنــه يتبنــى آراء بشــأن مشــروعية 

االحتجــاز. وســيتم تنــاول أســاليب عمــل الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي فــي القســم الثانــي.

كمــا أن المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية التــي تقدمــت بشــكاوى ورســائل ال تحتــاج إلــى االنتظــار للبالغــات حتــى تُكَشــف 
علــى العلــن مــن قبــل اإلجــراءات الخاصــة، إذ يمكنها مباشــرة توظيــف المعلومــات المقدمة من خــالل أعمال وجهــود المناصرة. 

1.2.3.2  السّرية وسامة الضحايا 

ــراد  ــة وليســت لديهــا الوســائل الالزمــة لضمــان ســالمة األف ــة حماي ــى أن اإلجــراءات الخاصــة ليســت آلي ــاه إل يجــب االنتب
الذيــن يرســلون بالغــات نيابــة عنهــا. ولذلــك فمــن مــن المهــم للجهــات التــي تقــوم بتقديــم المعلومــات أن تقــوم بتقييــم المخاطــر 

المرتبطــة بتقديــم المعلومــات علــى ســالمة الضحايــا وعائالتهــم.

ــا فــي البالغــات المرســلة إلــى الحكومــات. خــالل إجــراء البــالغ، يمكــن فــي بعــض  عــادةً مــا يتــم تضميــن هويــة الضحاي
الحــاالت طلــب الحفــاظ علــى ســرية هويــة الضحايــا ألســباب تتعلــق بالخصوصيــة أو الحمايــة. ويتــم إبقــاء هويــة المصــدر 

الــذي يتقــدم بالمعلومــات ســّرية ولــن تتــم مشــاركتها مــع الحكومــة المعنيــة أو فــي التقاريــر العلنيــة.

1.2.3.3  كيف يتم تقديم الشكاوى والرسائل لإلجراءات الخاصة؟ 

بينمــا تحــدد كل إجــراءات خاصــة علــى حــدة متطلبــات معيّنــة لتقديــم المعلومــات، فــإن المعلومــات يجــب أن تشــمل علــى 
األقــل مــا يأتــي:

تحديد هوية الضحايا المزعومة؛ ■■■ ■■■■ ■  

تحديــد هويــة مرتكبــي االنتهــاكات المزعوميــن )إن كان معلومــاً(، بمــا فــي ذلــك معلومــات تفصيليــة عــن جميــع الفاعليــن ■■■ ■■■■ ■  
لمعنيين؛  ا

ــذه ■■■ ■■■■ ■   ــرية ه ــتبقى س ــة )س ــن الضحي ــة ع ــت مختلف ــات، إن كان ــة للمعلوم ــات المقدّم ــخاص أو المنظم ــة األش ــد هوي تحدي
ــة(؛  ــى الحكوم ــلة إل ــات المرس ــي البالغ ــات ف المعلوم

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F5%2F2
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ــى ■■■ ■■■■ ■   ــة إل ــات المقدم ــير المعلوم ــن أن تش ــاك. ويمك ــادث أو االنته ــروف الح ــي لظ ــف التفصيل ــكان والوص ــخ والم التاري
ــى وشــك الحــدوث؛  ــة أو عل ــت جاري ــا زال ــل أو م ــت بالفع ــا حدث ــل أنه ــي قي ــاكات الت االنته

موافقــة الضحايــا المزعوميــن أو أســرهم علــى: )أ( اســتخدام أســمائهم فــي البالغــات التــي نرســلها اإلجــراءات الخاصــة ■■■ ■■■■ ■  
إلــى الحكومــات والكيانــات األخــرى المعنيــة، )ب( اســتخدام أســمائهم فــي التقاريــر المقدمــة إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان 

والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، )ج( اســتخدام أســمائهم فــي البالغــات المنشــورة علــى موقــع البالغــات الرســمي.

ــات  ــي بالغ ــة ه ــراءات الخاص ــى اإلج ــة إل ــات المقدم ــأن الطلب ــي SLDP ب ــر القانون ــوري للتطوي ــج الس ــي البرنام يوص
اســتراتيجية مقدمــة بصــورة مشــتركة، وتعكــس االتجاهــات الحاليــة والســابقة النتهــاكات حقــوق اإلنســان، وتخــص مختلــف 

ــة بأعمــال المناصــرة. ــة، وتكــون مصاحب أصحــاب الوالي

ــاً باللغــة اإلنكليزيــة أو الفرنســية أو اإلســبانية. ولتقديــم الطلبــات إلــى  يجــب تقديــم الطلبــات إلــى اإلجــراءات الخاصــة كتابي
اإلجــراءات الخاصــة، هنــاك منصــة إلكترونيــة يمكــن العثــور عليهــا هنــا. مــن المستحســن أن تتقــدم المنظمــات غيــر الحكومية 
الســورية بطلباتهــا عبــر اإلنترنــت وإرســالها عــن طريــق البريــد اإللكترونــي إلــى urgent-action@ohchr.org )أو أي 

عنــوان بريــد إلكترونــي مخصــص غيــره مــن خــالل اإلجــراءات الخاصــة المعنيــة( أو عبــر البريــد إلــى:

]اسم اإلجراءات الخاصة المستلم للمعلومات[

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

 Switzerland

 1.2.4  األنشطة األخرى 

باإلضافــة إلــى األنشــطة المذكــورة أعــاله، قــد تُصــدر اإلجــراءات الخاصــة دراســات موضوعيــة حــول بعــض الموضوعــات 
ذات الصلــة بالواليــة. وقــد تكــون هــذه الدراســات الموضوعيــة بمبــادرة مــن اإلجــراءات الخاصــة أو بنــاء علــى طلــب مــن 

مجلــس حقــوق اإلنســان و/ أو الهيئــات األخــرى ذات الصلــة.

ومــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي والمعرفــة فيمــا يتعلــق بالواليــات وأنشــطتها، قــد يحضــر أعضــاء اإلجــراءات الخاصــة 
بعــض المؤتمــرات والنــدوات بصفتهــم الرســمية. ويمكــن القيــام بذلــك خــالل زيــارة قُطريــة علــى ســبيل المثــال. ويمكنهــم 
ــق  ــر فيمــا يتعل ــان رســمي أو تقري ــة، ال يمكنهــم إصــدار أي بي أيضــاً الحضــور بصفتهــم الشــخصية، ولكــن فــي هــذه الحال
بالنشــاط، أو حالــة حقــوق اإلنســان فــي بلــد مــا إذا عقــد المؤتمــر فــي بلــد لــم يمــدد فتــرة دعــوة رســمية لإلجــراءات الخاصــة. 
ــدم  ــث تق ــان بحي ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس ــع المفوضي ــى موق ــب عل ــة وي ــر صفح ــن اإلجــراءات الخاصــة يدي كل عضــو م

ــط لتقاريرهــا والبالغــات وغيرهــا مــن المطبوعــات. ــة ورواب معلومــات عــن الوالي

https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
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1.3  هل تتفاعل اإلجراءات الخاصة مع الجهات الفاعلة من غير الدول؟
بينمــا تتفاعــل اإلجــراءات الخاصــة فــي المقــام األول مــع الــدول كونهــا الفاعــل الرئيســي فــي القانــون الدولــي، تُبيـّـن الممارســة 
ــات بشــأن  ــدول وصياغــة توصي ــر ال ــن غي ــة م ــات الفاعل ــع الجه ــتعداد لالنخــراط م ــى اس ــة عل أن بعــض أصحــاب الوالي
أنشــطتها. علــى ســبيل المثــال، فــي التقريــر المرفــوع فــي يوليو/حزيــران 2016 إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان، فــإن الخبيــر 
ــون  ــرام القان ــن واحت ــة الســكان المدنيي ــي الســودان لحماي ــي بالســودان دعــا حــركات المعارضــة المســلحة ف المســتقل المعن

الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي اللذيــن يجــب تطبيقهمــا.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بينمــا قــد تعالــج اإلجــراءات الخاصــة االنتهــاكات التــي ترتكبهــا الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة 
ــة الذيــن  ــاك عــدد مــن أصحــاب الوالي ــال، هن ــى ســبيل المث ــة. عل ــى الدول ــزال موجهــة إل المســلحة، إال أن االتصــاالت ال ت
أرســلوا بالغــاً بشــكل مشــترك إلــى حكومــة ســوريا بشــأن اعتقــال واحتجــاز مواطنــة فرنســية وطفلهــا مــن قبــل جماعــات 

مســلحة فــي شــمال وشــمال شــرق ســوريا.

ــإن بعــض اإلجــراءات  ــة، ف ــات الدولي ــة والمنظم ــل الشــركات التجاري ــة أخــرى مث ــر حكومي ــة غي ــات فاعل ــي ســياق جه ف
الخاصــة قــد تكــون أكثــر اســتعداداً إلرســال بالغــات مباشــرة إلــى تلــك الجهــات المعنيــة. علــى ســبيل المثــال، فــإن المقــرر 
الخــاص المعنــي بحــق الخصوصيــة أرســل فــي 2019 بالغــاً إلــى غوغــل Google حــول إحــدى مبادراتهــا الراميــة إلــى 

جمــع البيانــات الصحيــة للمرضــى فــي عــدد مــن الواليــات األمريكيــة.

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=172
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
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الملفات الشخصية لبعض اإلجراءات الخاصة 

تــم تخصيــص هــذا القســم إللقــاء نظــرة شــاملة علــى أكثــر أعضــاء اإلجــراءات الخاصــة صلــةً بالســياق الســوري. وتحــت كل 
ملــف شــخصي هنــاك معلومــات بشــأن الواليــة والمعاييــر الدوليــة المعمــول بهــا، واألنشــطة المتعلقــة بســوريا، وكيفيــة تقديــم 

الشــكاوى والمعلومــات لــكل مــن أعضــاء اإلجــراءات الخاصــة هــؤالء.

ــة  ــراء الغالبي ــم إج ــد ت ــورية. وق ــة الس ــى الحكوم ــاً إل ــة 49 بالغ ــراءات الخاص ــلت اإلج ــطس/آب 2020، أرس ــى أغس حت
العظمــى مــن هــذه البالغــات باالشــتراك مــع أكثــر مــن اثنيــن مــن أصحــاب الواليــة. وقــد أرســلت الحكومــة الســورية 16 
رســالة رداً علــى هــذه البالغــات. تجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلجــراءات الخاصــة أرســلت 38 مــن بيــن 49 بالغــاً بيــن مــارس/
آذار 2011 وديســمبر/كانون األول 2014، ممــا يــدل علــى انخفــاض واضــح فــي عــدد البالغــات فــي الســنوات الالحقــة.

وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن البالغــات الموجهــة إلــى الحكومــة الســورية معنيــة بشــأن قلـّـة مــن المســائل الموضوعيــة، مــع 
التركيــز بصفــة خاصــة علــى التعذيــب، وحريــة الــرأي والتعبيــر والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، واالعتقــال التعســفي، 
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ــع للســكان المدنييــن،  ــد مــن البالغــات تتعلــق بفــرض حصــار وتجوي ــإن العدي ــى ذلــك، ف ــاء القســري. وعــالوة عل واالختف
ــة  ــق المدني ــدارس والمراف ــة الم ــة، وحماي ــات الطبي ــاه والخدم ــذاء والمي ــى الغ ــول عل ــي الحص ــق ف ــق بالح ــا تتعل وقضاي

والطبيــة مــن الهجمــات.
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يضــم نموذجــاً لتقديــم المعلومــات صاغــه البرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي SLDP ويشــّجع المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الســورية علــى اســتخدامه فــي حــال لــم توفــر اإلجــراءات الخاصــة نموذجــاً معينــا لتقديــم 
ــا األفــراد النتهــاكات  ــق بالضحاي المعلومــات. كمــا يشــّجع اســتخدام هــذا النمــوذج فــي الحــاالت التــي تتعل

حقــوق اإلنســان.

الملحق1

يقــدم نموذجــاً لتقديــم المعلومــات صاغــه البرنامــج الســوري للتطويــر القانونــي SLDP ويشــّجع المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الســورية علــى اســتخدامه فــي حــال لــم توفــر اإلجــراءات الخاصــة نموذجــاً معينــا لتقديــم 
ــراد و/ ــى اســتخدام هــذا النمــوذج فــي الحــاالت التــي تخــص مجموعــات األف المعلومــات. كمــا يشــّجع عل

ــة  ــر الحكومي ــود المنظمــات غي ــا ت ــوق اإلنســان، وعندم أو حــاالت االنتهــاكات الواســعة أو الممنهجــة لحق
الســورية اســتخدام المعلومــات المقدَّمــة فــي جهــود التأييــد.

 الملحق 2

إطالق فعالية إعادة اإلعمار وحقوق اإلنسان في مركز تشاثهام هاوس
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2.1. المقرر الخاص المعني بالسكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب 
وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق

الوالية

فــي عــام 2007، قــام مجلــس حقــوق اإلنســان بمراجعــة الواليــة الحاليــة للمقــرر الخــاص المعنــي بالســكن الالئــق )المقــرر 
الخــاص(، وأصــدرت القــرار 27/6 الــذي يعيــد تعريــف نطــاق الواليــة. وقــام مجلــس حقــوق اإلنســان بتوســيع واليــة المقــرر 
الخــاص ليقــوم، مــن بيــن عــدة أمــور، بتعزيــز الوعــي الكامــل بالســكن الالئــق، وتحديــد أفضــل الممارســات والعقبــات التــي 
تعتــرض الوعــي الكامــل بالحــق فــي الســكن المالئــم، ورفــع التقاريــر إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان والجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة بشــأن تطبيــق الواليــة.

المعايير الدولية

الحــق فــي الســكن الالئــق هــو حــق محمــّي بموجــب عــدد مــن معاهــدات وإعالنــات حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك: المــادة 
25)1( اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والمــادة 21 مــن االتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الالجئيــن لعــام 1951، والمــادة 11)1( 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، والمــادة 17 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.

وقــد أصــدرت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )وهــي الهيئــة المســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة( عــدداً مــن التعليقــات العامــة التــي تشــرح بالتفصيــل مكونــات الحــق 

فــي الســكن الالئــق وتنفيــذه.

وفي التعليق العام رقم 4، أوضحت اللجنة أن الحق في السكن الالئق يشمل المكونات اآلتية:

ــات اإلخــالء القســري . 1 ــة ضــد عملي ــة القانوني ــر الحماي ــي توف ــح الت ــد اللوائ ــازة: ينبغــي أن تعتم ــي للحي ــان القانون الضم
ــازة. ــواع الحي ــع أن لجمي

توافــر الخدمــات والمــواد والمرافــق والبنيــة التحتيــة: يجــب أن يحصــل المســتفيدون مــن الحــق فــي الســكن علــى إمكانيــة . 2
ــاءة  ــة واإلض ــي والتدفئ ــة للطه ــة الالزم ــة والطاق ــرب المأمون ــاه الش ــة ومي ــوارد الطبيعي ــى الم ــتدام إل ــول المس الوص

ومرافــق الصــرف الصحــي والغســيل ووســائل تخزيــن الطعــام وخدمــات الطــوارئ.

القــدرة علــى تحمــل التكاليــف: ال ينبغــي أن تكــون التكاليــف الماليــة المرتبطــة باإلســكان علــى مســتوى بحيــث تتعــرض . 3
معــه ســالمة االحتياجــات األساســية األخــرى للتهديــد أو للخطــر.
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https://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_27.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_27.pdf
https://www.unhcr.org/ar/4f449ed56.html
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4759&Lang=en
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قابليــة الســكن: يجــب أن يكــون الســكن المالئــم صالحــاً للســكن مــع توفيــر مســاحة كافيــة للســكان وحمايتهــم مــن البــرد . 4
والرطوبــة والحــرارة والمطــر والريــاح أو التهديــدات األخــرى للصحــة.

إمكانية الوصول: يجب أن يكون السكن في متناول من يحق لهم الحصول عليه.. 5

الموقــع: يجــب أن يكــون الســكن فــي موقــع يســمح للســكان بالوصــول إلــى خيــارات العمــل وخدمــات الرعايــة الصحيــة . 6
والمــدارس والمرافــق االجتماعيــة األخــرى.

ــاء المنــزل والمــواد المســتخدمة فــي العمليــة بشــكل مناســب التعبيــر عــن الهويــة . 7 المالءمــة الثقافيــة: يجــب أن يتيــح بن
ــة. الثقافي

عندمــا يحــدث انتهــاك للحــق فــي الســكن ، مثــل اإلخــالء القســري لألفــراد ، يجــب توفيــر االنتصــاف لهــؤالء األفــراد، وتشــمل 
ــم شــكاوى ضــد  ــى اســتئناف قــرار اإلخــالء؛ )ب( التعويــض؛ )ج( تقدي ــدرة عل ــي: )أ( الق ــة مــا يل ســبل االنتصــاف القانوني
المــاّلك بخصــوص األفعــال غيــر القانونيــة التــي قامــوا بهــا أو ظــروف الســكن غيــر الالئقــة؛ )د( القــدرة علــى تقديــم شــكاوى 

ضــد التمييــز فــي تخصيــص وإمكانيــة الحصــول علــى الســكن.

وأوضحــت اللجنــة كذلــك فــي التعليــق العــام رقــم 7 أن عمليــات اإلخــالء يجــب أال تــؤدي إلــى تشــريد األفــراد أو تعرضهــم 
النتهــاك حقــوق اإلنســان. وحيثمــا تحــدث عمليــات اإلخــالء، “يجــب علــى الدولــة الطــرف أن تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة، 
بأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، لضمــان توافــر ســكن بديــل مناســب أو إعــادة التوطيــن أو الحصــول علــى األراضــي 

المنتجــة، حســب الحالــة.”

وحســب التعليــق العــام رقــم 7، تعــّرف اللجنــة اإلخــالء القســري بأنــه “اإلبعــاد الدائــم أو المؤقــت لألفــراد والعائــالت و/أو 
المجتمعــات المحليــة مــن المنــازل و/أو األراضــي التــي يشــغلونها رغمــاً عــن إرادتهــم، دون توفيــر أو تســهيل الحصــول علــى 

وســائل الحمايــة القانونيــة المناســبة أو غيرهــا مــن أشــكال الحمايــة “.

وبناًء على ذلك، يجب أن يكون أي إخالء بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان:

الً عبر القانون؛ مخوَّ  .1

منفَّذاً وفقاً للقانون الدولي لحقوق اإلنسان؛  .2

يتم إجراؤه فقط بغرض تعزيز الرفاهية العامة؛  .3

معقوالً ومتناسباً؛  .4

منظوماً بحيث يضمن التعويض وإعادة التأهيل بشكل كامل وعادل.  .5

بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي، ال يجــوز لألطــراف فــي نــزاع مســلح غيــر دولــي، مثــل النــزاع فــي ســوريا، أن 
تأمــر بتشــريد الســكان المدنييــن مــا لــم يتطلــب ذلــك أمــن المدنييــن المعنييــن أو ألســباب عســكرية حتميــة.

كيف يقوم المقرر الخاص المعني بالسكن الائق بممارسة واليته؟

علــى غــرار اإلجــراءات الخاصــة األخــرى، يتبنــى المقــرر الخــاص أســاليب عمــل مختلفــة تصــّب فــي ســبيل إنجــاز مهّمتــه. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f6430&Lang=en
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule54
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ــر  ــع تقاري ــدول، ويرف ــى ال ــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل البالغــات إل ــة، ويتلق ــارات قُطري ــرر الخــاص بزي ــوم المق ويق
ســنوية إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويصــدر عــدداً مــن الدراســات والتقاريــر الموضوعيــة، 
وأي نشــاط آخــر يهــدف إلــى للتوعيــة بالحــق فــي الســكن الالئــق. وقــد يصــدر المقــرر الخــاص دليــالً إرشــادياً بشــأن تطبيــق 

الحــق فــي الســكن المالئــم.

وحتــى أغســطس/آب 2020، قــام المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن الالئــق بإرســال بــالغ واحــد )نــداء عاجــل مشــترك( إلــى 
ــاه الصالحــة  ــة لهــا قامــت عمــداً بمنــع الغــذاء والمي ــأن القــوات الحكوميــة والقــوات الموالي حكومــة ســوريا بشــأن مزاعــم ب
للشــرب واإلســكان والخدمــات األخــرى عــن المدنييــن فــي أجــزاء مختلفــة مــن ســوريا. وجــاء فــي المعلومــات المقدمــة إلــى 
المقــرر الخــاص مزاعــم أيضــاً بــأن المنــازل فــي مناطــق مختلفــة مــن ســوريا يجــري هدمهــا واســتهدافها و/أو تدميرهــا مــن 

قِبــل القــوات الحكوميــة والقــوات المواليــة لهــا، وجماعــات المعارضــة المســلحة.

كيفية تقديم المعلومات إلى المقرر الخاص المعني بالسكن الائق؟

ــد  ــر اإلنترنــت. كمــا يمكــن إرســال المعلومــات أيضــاً عــن طريــق البري ــى المقــرر الخــاص عب ــم المعلومــات إل يمكــن تقدي
ــى: ــادي إل ــد الع ــق البري ــن طري ــى urgent-action@ohchr.org أوع ــي إل اإللكترون

Special Rapporteur on Adequate Housing

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

 Switzerland

  

ــة الســورية علــى إرســال طلباتهــم باســتخدام النمــوذج عبــر اإلنترنــت وإرســاله  ــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكومي إنن
عبــر البريــد اإللكترونــي أيضــاً. كمــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية التــي ترغــب فــي تقديــم معلومــات إلــى 
المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن الالئــق عبــر البريــد اإللكترونــي علــى اســتخدام النمــوذج الــوارد فــي الملحــق 1 أو 2 

حســب مــدى مالءمتــه للوضــع المعنــي بموضــوع الرسالة/االشــكوى.

https://undocs.org/ar/A/HRC/43/43
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=21843
https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=


23دليل حول اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان

2.2. الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي1

الوالية

فــي عــام 1980، أنشــأت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر 
الطوعــي )الفريــق العامــل(. مــن بيــن عــدة أمــور، يســعى الفريــق العامــل إلــى “مســاعدة العائــالت فــي تحديــد مصيــر أو 
مــكان وجــود أفــراد أســرهم الذيــن يُقــال بأنهــم اختفــوا.” ويقــوم الفريــق بذلــك مــن خــالل إنشــاء قنــاة اتصــال بيــن العائــالت 
والبلــد الــذي يُعتقــد بــأن الشــخص قــد اختفــى فيــه )فيمــا يلــي يســّمى “الدولــة المعنيــة”(، مــع الهــدف النهائــي المتمثــل فــي 
الكشــف عــن مصيــر أو مــكان وجــود الشــخص المختفــي. ويمكــن لهــذا الفريــق العامــل القيــام بذلــك بغــض النظــر عمــا إذا 

كانــت الدولــة المعنيــة قــد صادقــت علــى أي مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان ذات الصلــة.

في عام 1992، تم اعتماد إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء الـقسري )اإلعـالن(، وُعِهد إلـى الفريق العامـل برصد 
تطبيـق واجبـات والتزامـات الدولـة المعنيـة المنصوص عليها في اإلعـالن2. لذلك لدى الفريـق العـامل واليـة يشمل كـالً من 

مساعدة الكشف عن المعلومات حول القضايا المعروضة عليها ورصد أداء الدولة حول هذا الموضوع بشكل أوسع.

المعايير الدولية

يعتبــر اإلعــالن أن االختفــاء القســري وقــع عندمــا “يتــم القبــض علــى األشــخاص أو احتجازهــم أو اختطافهــم ضــد إرادتهــم 
أو حرمانهــم مــن حريتهــم بــأي شــكل آخــر مــن قبــل المســؤولين مــن مختلــف الفــروع أو المســتويات الحكوميــة أو مــن قبــل 
ــا أو  ــر مباشــر، بموافقته ــا، بشــكل مباشــر أو غي ــع دعمه ــة أو م ــة عــن الحكوم ــون نياب ــراد يعمل ــة أو أف مجموعــات منظم
بإذعــان منهــا ، متبوعــاً برفــض الكشــف عــن مصيــر أو مــكان األشــخاص المعنييــن أو رفــض االعتــراف بحرمانهــم مــن 

حريتهــم، ممــا يضــع هــؤالء األشــخاص خــارج نطــاق حمايــة القانــون.”

ف االختفاء القسري بثاثة عناصر تراكمية: يُعرَّ

الحرمان من الحرية، وذلك رغماً عن إرادة الشخص؛ ■■■ ■ 

ضلوع المسؤولين الحكوميين، على األقل بمعرفتهم وعدم اعتراضهم على الحرمان من الحرية؛ ■■■ ■ 

1. من هنا، اي رابط لإلشارة لعدد البالغات الصادرة من إحدى اإلجراءات الخاصة سوف توجه القارئ الى الصفحة العامة التي تحتوي على جميع البالغات                                                 
المرسلة من قبل اإلجراءات الخاصة

 2. حسب Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances ، الرابط متاح على: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx    
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رفض االعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير أو مكان وجود الشخص المختفي. ■■■ ■ 

ويعني العنصر الثاني المتعلق بضلوع الحكومة أن الفريق العامل ال يتدخل في الحاالت التي تنسب إلى الجهات الفاعلة غير 
الحكومية التي تقاتل الحكومةَ على أراضيها.

كيف يقوم الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي بواليته؟

كغيــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، يعتمــد الفريــق العامــل أســاليب العمــل المختلفــة التــي تتجــه نحــو االضطــالع بواليتهــم. 
يتعهــد الفريــق العامــل الزيــارات القُطريــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر ســنوية 
ــر،  ــة والتقاري ــات الموضوعي ــن الدراس ــدداً م ــان، ويصــدر ع ــوق اإلنس ــس حق ــدة ومجل ــم المتح ــة لألم ــة العام ــى الجمعي إل

إضافــة إلــى نشــاط آخــر يهــدف إلــى إذكاء الوعــي بمســألة االختفــاء القســري.

ــوع  ــه حــول وق ــق مالحظت ــاء القســري بقل ــي بحــاالت االختف ــق العامــل المعن ــره الســنوي لعــام 2019، دّون الفري ــي تقري ف
ــاء القســري فــي ســوريا: أعمــال اختف

ــا يســّهل حــدوث حــاالت  ــة الســورية، مم ــة العربي ــي الجمهوري ــة ف ــغ إزاء الحال ــق بال ــق العامــل يشــعر بقل ــزال الفري “ال ي
ــأن  ــتقلة بش ــة المس ــق الدولي ــة التحقي ــا لجن ــي وثقته ــات الت ــكل خــاص إزاء المعلوم ــق بش ــاوره القل ــاء القســري. ويس االختف
ــوات  ــن اختفتهــم الق ــراً مــن عشــرات اآلالف مــن الســوريين الذي ــأن عــدداً كبي ــد ب ــي تفي ــة الســورية والت ــة العربي الجمهوري

ــم “. ــد تأكــدت وفاته ــة ق ــة للحكوم الموالي

اعتبــارا مــن أغســطس/آب عــام 2020، أرســل الفريــق العامــل 19 بالغــاً مشــتركاً إلــى ســوريا. وتناولــت هــذه البالغــات 
حــاالت االختفــاء القســري لنشــطاء حقــوق اإلنســان والصحفييــن ورســامي الكاريكاتــور وغيرهــم مــن األفــراد فــي ســوريا. 

وقــد ردّت حكومــة ســوريا علــى 3 مــن تلــك االتصــاالت.

كيفية تقديم المعلومات إلى مجموعة العمل المعنية بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي؟

ــر  ــات غي ــم )أي: المنظم ــرد أو ممثليه ــك الف ــة ذل ــر طوعــي ، يجــوز لعائل ــراد بشــكل قســري أو غي ــاء أحــد األف ــد اختف عن
ــى  ــل، تتلق ــق العام ــك الفري ــي ذل ــا ف ــع اإلجــراءات الخاصــة، بم ــل. إن جمي ــى مجموعــة العم ــم إل ــم قضيته ــة( تقدي الحكومي
وتســتقبل الحــاالت التــي تنطــوي علــى أي دولــة، دون أي شــرط ليســتنفد ســبل االنتصــاف المحليــة قبــل تقديــم القضيــة إلــى 

ــق العامــل. الفري

يشــار إلــى حــاالت االختفــاء التــي حدثــت فــي غضــون ثالثــة أشــهر أو أقــل قبــل تقديمهــا إلــى الفريــق العامــل باســم “الحــاالت 
العاجلــة”. كمــا يُشــار إلــى حــاالت االختفــاء القســري التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا بعــد ثالثــة أشــهر باســم “الحــاالت القياســية”. 
وكمــا ذكــر أعــاله، فــإن الهــدف مــن المراســالت التــي يجريهــا الفريــق العامــل هــو المســاعدة فــي الكشــف عــن المعلومــات 

المتعلقــة بمــكان أو مصيــر الضحايــا المزعوميــن.

بمجــرد إرســال بــالغ، ســتظهر أي ردود مــن الحكومــة بشــأن مصيــر أو مــكان الضحايــا المزعوميــن فــي تقاريــر الفريــق 
العامــل، وموقــع التواصــل علــى اإلنترنــت، وســيتم تبليغهــا إلــى مصــدر المعلومــات.

https://undocs.org/ar/A/HRC/42/40
https://undocs.org/ar/A/HRC/42/40
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
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ويعتبــر الفريــق العامــل أن القضيــة قــد تــم تصفيتهــا عندمــا يثبــت بوضــوح مصيــر أو مــكان وجــود الشــخص المختفــي. إذا 
ردّت الدولــة بمعلومــات واضحــة ومفصلــة عــن مصيرهــم أو مــكان وجــود الشــخص المختفــي، فــإن الفريــق العامــل ســيعتبر 
أنــه تــم تصفيــة القضيــة إذا كان مصــدر التقرير/الحالــة ال يطعــن فــي المعلومــات حــول األســباب المعقولــة خــالل ســتة أشــهر 

مــن تاريــخ إرســال رد الدولــة عليهــا.

باإلضافــة إلــى تقديــم معلومــات عــن حــاالت فرديــة، قــد تســتمر المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية بإرســال معلومــات ذات 
مصداقيــة إلــى الفريــق العامــل حــول ممارســات االختفــاء القســري فــي الدولــة أو عــن أيــة تدابيــر تفكــر بهــا الدولــة ومــن 
شــأنها أن يــورط التزاماتهــا بموجــب اإلعــالن. فــي هــذه الحــاالت، فــإن الفريــق العامــل ســوف يرســل بالغــات “ادعــاءات 
عامــة” إلــى الدولــة المعنيــة. أي ردود مــن قِبــل الحكومــة ســيتم إرســالها إلــى مصــدر المعلومــات وتكــون متاحــة للعمــوم علــى 

صفحــة الويــب للفريــق العامــل.

ــة. إذا  ــق بالســالمة والحماي ــب الســرية ألســباب تتعل م أن يطل ــدِّ ــق العامــل، يمكــن للطــرف المق ــى الفري ــة إل ــم حال ــد تقدي عن
حصــل انتقــام، فــإن الفريــق العامــل ســوف يرســل بالغــات للتدخــل الفــوري إلــى الدولــة المعنيــة، داعيــاً الحكومــة إلــى اتخــاذ 

خطــوات لحمايــة جميــع الحقــوق األساســية للشــخص الــذي يواجــه االنتقــام.

يجب تقديم المعلومات إلى الفريق العامل كتابة )ويفضل أن يتم ذلك عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني(. يتوفر نموذج 
 يمكن استخدامه بواسطة المنظمات غير الحكومية عند تقديم الحاالت إلى مجموعة العمل على:

 https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx 
ويمكن إرسال المعلومات عبر البريد اإللكتروني إلى wgeid@ohchr.org أو بالبريد العادي:

الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances

OHCHR, Palais des Nations

Avenue de la Paix 8-14

CH-1211 Geneva 10

Switzerland

https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx
https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx
mailto:wgeid%40ohchr.org?subject=
mailto:wgeid%40ohchr.org?subject=
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2.3. المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي

الوالية

فــي مــارس 2008، أنشــأ مجلــس حقــوق اإلنســان واليــة الخبيــر المســتقل المعنــي بمســألة التزامــات حقــوق اإلنســان المتعلقــة 
بالحصــول علــى ميــاه الشــرب المأمونــة والصــرف الصحــي.

بعــد عــدد مــن التطــورات علــى المســتوى الدولــي واالعتــراف األوســع بحقــوق اإلنســان فــي الميــاه والصــرف الصحــي مثــل 
القــرار64/292 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، والــذي “اعتــرف بالحــق فــي ميــاه الشــرب اآلمنــة والنظيفــة 
والصــرف الصحــي كحــق مــن حقــوق اإلنســان ضروريــة للتمتــع الكامــل بالحيــاة وبجميــع حقــوق اإلنســان “، ومــّرر مجلــس 
ــل  ــب حام ــرت لق ــاه والصــرف الصحــي وغي ــق بالمي ــة المتعل ــدداً الوالي ــي عــام 2011 مم ــرار2/16 ف ــوق اإلنســان الق حق

الواليــة إلــى المقــرر الخــاص بحقــوق اإلنســان فــي ميــاه الشــرب اآلمنــة والصــرف الصحــي )المقــرر الخــاص(.

ــة  ــرب اآلمن ــاه الش ــي مي ــان ف ــوق اإلنس ــل بحق ــي الكام ــز الوع ــرار 2/16 لتعزي ــب ق ــاص بموج ــرر الخ ــف المق ــم تكلي وت
ــات التــي تعتــرض الوعــي الكامــل بتلــك الحقــوق،  ــد التحديــات والعقب ــى العمــل علــى تحدي ومرافــق الصــرف الصحــي، إل
لمراقبــة الطريقــة التــي يــدَرك بهــا حــق اإلنســان فــي الميــاه والصــرف الصحــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، وللدخــول فــي حــوار 
مــع الــدول وأصحــاب المصلحــة المعنييــن، لتقديــم توصيــات بشــأن الوعــي بالحــق فــي الميــاه الصالحــة للشــرب والصــرف 

الصحــي، وتقريــر عــن أســاس ســنوي إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

المعايير الدولية

حــق اإلنســان فــي الميــاه والصــرف الصحــي غيــر معتــرف بــه صراحــة كحــق قائــم بذاتــه فــي المعاهــدات الدوليــة لحقــوق 
نــاً فــي حقــوق اإلنســان األخــرى. علــى ســبيل المثــال، تنــص المــادة 14)2(  اإلنســان. وبــدالً مــن ذلــك، عــادة مــا يكــون مضمَّ
مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى أن للمــرأة الحــق فــي “التمتــع بظــروف معيشــية مالئمــة، 
ال ســيما فيمــا يتعلــق بإمــدادات الميــاه ]...[”. المــادة 24)2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تلــِزم الــدول بمكافحــة األمــراض “مــن 
خــالل توفيــر األغذيــة المغذيــة الكافيــة وميــاه الشــرب النقيــة”. وتحمــي المــادة 39 مــن الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان حــق 
كل فــرد فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه، والــذي يتضمــن التــزام الدولــة بضمــان التغذيــة األساســية والميــاه 

النظيفــة للجميــع.

ويصــّرح المبــدأ 18 مــن المبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي بأنــه علــى الــدول فــي جميــع األوقــات، بغــض النظــر 
عــن الظــروف، ضمــان أن يحصــل األشــخاص المشــردون داخليــاً علــى الغــذاء األساســي والميــاه الصالحــة للشــرب.
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https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4cc926c92
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/124/83/PDF/G1112483.pdf?OpenElement
http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html
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ــاء الســكان  ــا لبق ــى عنه ــي ال غن ــة الت ــى األهــداف المدني ــي، يُحظــر الهجــوم عل ــي العرف ــون اإلنســاني الدول وبموجــب القان
ــن. ــب المخصصــة الســتخدام الســكان المدنيي ــار واألنابي ــذا الحظــر اآلب ــن. ويحمــي ه المدنيي

ــه  ــت في ــذي تناول ــم 15 ال ــام رق ــق الع ــة التعلي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــة الحق ــدت لجن ــام 2002، اعتم ــي ع ف
بالتفصيــل المحتــوى الطبيعــي للحــق فــي المــاء. واعتبــرت اللجنــة أن الحــق فــي المــاء ضمنــي فــي المادتيــن 11 و 12 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الــذي يغطــي الحــق فــي مســتوى معيشــي الئــق والحــق 

فــي الصحــة علــى التوالــي.

ووضحــت اللجنــة أنــه فــي حيــن أن قــدرة الدولــة للوفــاء بالحــق فــي المــاء قــد تختلــف تبعــاً للظــروف والمــوارد المتاحــة، إال 
أن هنــاك التزامــات األساســية معينــة فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الميــاه موجــودة فــي جميــع األوقــات، حتــى فــي حــاالت النــزاع 

المســلح. وتشــمل هــذه االلتزامــات األساســية مــا يلــي:

ضمــان الوصــول إلــى الحــد األدنــى الضــروري مــن الميــاه الكافيــة واآلمنــة لالســتخدامات الشــخصية والمنزليــة للوقايــة ■■■ ■ 
مــن األمــراض؛ 

ضمان الحق في الوصول إلى المياه وخدمات المياه على أساس غير تمييزي؛ ■■■ ■ 

ضمــان الوصــول المــادي إلــى مرافــق أو خدمــات الميــاه التــي توفــر ميــاه كافيــة وآمنــة ومنتظمة؛ لديهــا عدد كاف مــن منافذ ■■■ ■ 
الميــاه لتجنــب أوقــات االنتظــار المحظــورة؛ والتــي تقــع علــى مســافة معقولة من المســكن؛ 

ضمان عدم تهديد األمن الشخصي عند االضطرار إلى الوصول المادي إلى المياه؛ ■■■ ■ 

ضمان التوزيع العادل لجميع مرافق وخدمات المياه المتاحة؛ ■■■ ■ 

اعتماد وتنفيذ خطة عمل استراتيجية وطنية للمياه؛ ■■■ ■ 

رصد مدى اإلدراك أو عدم اإدراك للحق في الماء؛ ■■■ ■ 

اعتماد برامج مائية موجهة منخفضة التكلفة نسبياً لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة؛ ■■■ ■ 

اتخــاذ تدابيــر للوقايــة والعــالج والســيطرة علــى األمــراض المرتبطــة بالميــاه، وال ســيما ضمــان الوصــول إلــى الصــرف ■■■ ■ 
الصحــي المناســب. 

وقــد أدرجــت اللجنــة عــدداً مــن األمثلــة علــى أفعــال أو أوجــه قصــور عنــد حدوثهــا، قــد فشــلت الدولــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا 
ــاه )مثــل شــبكات  ــع المي ــة أنظمــة توزي تجــاه الحــق فــي المــاء. وتتضمــن هــذه األفعــال أو الســهو المدرجــة: )أ( عــدم حماي
األنابيــب واآلبــار( مــن التلــف أو التدميــر؛ )ب( الفشــل فــي تنظيــم ومراقبــة مقدمــي خدمــات الميــاه بشــكل فعــال؛ )ج( عــدم 
اعتمــاد آليــات لإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ؛ )د( عــدم ضمــان تمتــع الجميــع بالحــد األدنــى األساســي مــن الحــق فــي المــاء.

ــوق اإلنســان، حــق اإلنســان  ــى مجلــس حق ــر قدمــه إل ــي تقري ــرر الخــاص، ف ــة، عــّرف المق ــق الصحي ــق المراف وفيمــا يتعل
فــي الصــرف الصحــي بـ”نظــام لجمــع ونقــل ومعالجــة والتخلــص أو إعــادة اســتخدام الفضــالت البشــرية والصحــة العامــة 
المرتبطــة بهــا”. ويتطلــب هــذا الحــق أن تكــون الخدمــات متاحــة وآمنــة ومقبولــة ويمكــن الوصــول إليهــا وميســورة التكلفــة “.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule54
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2002%2f11&Lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/144/35/PDF/G0914435.pdf?OpenElement
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كيف يقوم المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي بواليته؟

ــه.  ــاء بالتزامــات واليت ــي تهــدف نحــو الوف ــة الت ــذ المقــرر الخــاص األنشــطة المختلف ــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، ينف كغي
ويقــوم المقــرر الخــاص بزيــارات قُطريــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر ســنوية 
إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات، ويصــدر عــدداً مــن 
الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر، إضافــة إلــى أي نشــاط آخــر يهــدف إلــى زيــادة الوعــي بحقــوق اإلنســان فــي ميــاه الشــرب 

اآلمنــة والصــرف الصحــي.

رغــم أن المقــرر الخــاص لــم تقُــم بزيــارة دولــة إلــى ســوريا، إال أنهــا قــد أشــارت خــالل زيارتهــا إلــى األردن عــام 2014 
الوضــع المــزري لالجئيــن الســوريين ونــدرة الميــاه فــي شــمال األردن، حيــث يوجــد غالبيــة الالجئيــن الســوريين. وســلّطت 
المقــرر الخــاص الضــوء أيضــاً علــى تأثيــر غيــر المتناســب لنــدرة الميــاه علــى األســر التــي تعيلهــا النســاء، مشــيرةً إلــى أن 
ــة، وال ســيما خــالل الموســم الحــار والجــاف.  ــاه الشــرب اآلمن ــى مي ــاً عل “األســر التــي تعيلهــا نســاٌء تواجــه صراعــاً يومي
وهــم عرضــة للخطــر بشــكل خــاص بســبب العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة. وغالبــاً مــا تضطــر النســاء إلــى إرســال أطفالهــن 
ــاً تقــع علــى بعــد كيلومتــرات( علــى أمــل العثــور علــى المــاء. ويعتمــد الحصــول علــى الميــاه  الذكــور إلــى المســجد )أحيان

الغاليــة مــن شــاحنات الصهاريــج إلــى حــد كبيــر علــى التأثيــر االجتماعــي للشــخص “.

ــى حكومــة ســوريا.  ــة مشــتركة( إل ــداءات عاجل ــى شــهر أغســطس/آب 2020، أرســلت المقــرر الخــاص 4 بالغــات )ن حت
ــاه الشــرب اآلمنــة والمــأوى  وتتعلــق تلــك البالغــات بفــرض الحصــار ومزاعــم الحرمــان مــن الحصــول علــى الغــذاء ومي

ــاه والغــذاء. واللــوازم الطبيــة فــي أنحــاء مختلفــة مــن ســوريا. كمــا أثــارت مســألة الوفيــات المزعومــة بســبب نقــص المي

ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع البالغــات المرســلة مــن قبــل المقــرر الخــاص بشــأن حقــوق اإلنســان فــي الميــاه الصالحــة 
للشــرب والصــرف الصحــي تــم إرســالها باالشــتراك مــع المقــرر الخــاص المعنــي بالســكن المالئــم، وهــذا يــدل علــى الترابــط 
ــن  ــد م ــى العدي ــاالت إل ــات والح ــوا المعلوم ــة أن يقدم ــات الفاعل ــبة للجه ــتراتيجي بالنس ــو اس ــم ه ــان وك ــوق اإلنس ــن حق بي

اإلجــراءات الخاصــة.

كيف تقدم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي؟

يمكــن إرســال المعلومــات إلــى المقــرر الخــاص بتقديمهــا عبــر اإلنترنــت. كمــا يمكــن إرســال المعلومــات أيضــاً عــن طريــق 
البريــد اإللكترونــي إلــى urgent-action@ohchr.org أو عــن طريــق البريــد العــادي إلــى:

المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي

Special Rapporteur on the Human Rights to Safe Drinking Water and Sanitation

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

 Switzerland

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_27_55_Add_2_ENG%20%281%29.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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إننــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية علــى إرســال طلباتهــم باســتخدام النمــوذج عبــر اإلنترنــت وإرســاله عبر 
البريــد اإللكترونــي أيضــاً. كمــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية التــي ترغــب بتقديــم معلومــات إلــى المقــرر 
الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان فــي ميــاه الشــرب اآلمنــة والصــرف الصحــي عــن طريــق البريــد اإللكترونــي علــى 

اســتخدام النمــوذج الــوارد فــي الملحــق 1 أو 2، حســب مالءمتــه لموضــوع الحالــة المقدمــة فــي الطلــب.
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2.4. المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

الوالية

فــي عــام 2000، اعتمــدت لجنــة حقــوق اإلنســان القــرار 2000/10 القاضــي بإنشــاء واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق 
ــرار 6/2.  ــده بموجــب الق ــة وتمدي ــرار الوالي ــم إق ــوق اإلنســان، ت ــس حق ــاء مجل ــع إنش ــرر الخــاص(. وم ــذاء )المق ــي الغ ف
وبموجــب كال القراريــن، تــم تكليــف المقــرر الخــاص، مــن بيــن أمــور أخــرى، بتعزيــز الوعــي الكامــل بالحــق فــي الغــذاء، 
والعمــل بتعــاون وثيــق مــع الــدول وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة فــي الوعــي بالحــق فــي الغــذاء وتقديــم توصيــات 

بشــأن وعــي الحــق فــي الغــذاء، وتقديــم تقريــر ســنوي إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

المعايير الدولية

ــن  ــادة 25 م ــن الم ــوق اإلنســان. تضم ــة لحق ــات الدولي ــدات واإلعالن ــن المعاه ــول بموجــب عــدد م ــذاء مكف ــي الغ الحــق ف
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان للجميــع الحــق فــي مســتوى معيشــي الئــق، بمــا فــي ذلــك الغــذاء. وبالمثــل، تضمــن المــادة 
11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة الحــق فــي الغــذاء كعنصــر مــن عناصــر الحــق 
ــر المناســبة  ــدول باتخــاذ التدابي ــِزم ال ــل تل ــوق الطف ــة حق ــادة 24)2()ج( مــن اتفاقي ــا أن الم ــق. كم ــي مســتوى معيشــي الئ ف

لمكافحــة األمــراض وســوء التغذيــة لــدى األطفــال، بمــا فــي ذلــك توفيــر الطعــام المغــذي.

ــات،  ــع األوق ــدول يجــب أن تضمــن فــي جمي ــى أن ال ــي عل ــة بشــأن النــزوح الداخل ــادئ التوجيهي ــدأ 18 مــن المب ينــص المب
ــاه الشــرب. ــى الغــذاء األساســي ومي ــاً عل ــن داخلي بغــض النظــر عــن الظــروف، حصــول النازحي

ــع الســكان  ــة، يُحظــر تجوي ــر الدولي ــى النزاعــات المســلحة غي ــق عل ــي، المنطب ــي اإلنســاني العرف ــون الدول وبموجــب القان
ــة والماشــية  ــل المــواد الغذائي ــن )مث ــاء الســكان المدنيي ــى عنهــا لبق ــي ال غن ــة الت ــر األهــداف المدني ــن، ويُحظــر تدمي المدنيي
والمحاصيــل(. عــالوة علــى ذلــك، يُلــِزم القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي أطــراَف النــزاع المســلح غيــر الدولــي بالســماح 
بوصــول اإلغاثــة اإلنســانية إلــى المدنييــن المحتاجيــن وتيســير ذلــك. وال يمكــن رفــض موافقــة أطــراف النــزاع المســلح علــى 

المنظمــات اإلنســانية لتقديــم اإلغاثــة بشــكل تعســفي.

ــي  ــه “الحــق ف ــذاء بأن ــي الغ ــرر الخــاص الحــق ف ــّرف المق ــان، ع ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــوع إل ــره األول المرف ــي تقري ف
ــة  ــة كافي ــة ونوعي ــى كمي ــي، إل ــق الشــرائ المال ــي، ســواء بشــكل مباشــر أو عــن طري ــم والمجان الوصــول المنتظــم والدائ
وكافيــة طعــام يتوافــق مــع التقاليــد الثقافيــة للشــعب الــذي ينتمــي إليــه المســتهلك، والــذي يضمــن حيــاة جســدية وعقليــة، فرديــة 

ــة مــن الخــوف “. ــة وكريمــة خالي ــة، مرضي وجماعي
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https://ap.ohchr.org/documents/A/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_2.pdf
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https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule54
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وفــي التعليــق العــام رقــم 12، أوضحــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أن الحــق فــي غــذاء كاٍف يعنــي 
ــة  ــن لتلبي ــة كافيي ــة ونوعي ــذاء “بكمي ــر الغ ــون تواف ــب أن يك ــاً. يج ــاً مع ــراً ومتاح ــون متوف ــب أن يك ــذاء يج ــاً أن الغ ضمن

ــة”. ــة معين ــي ثقاف ــة ف ــة مــن المــواد الضــارة ، ومقبول ــراد ، وخالي ــة لألف االحتياجــات الغذائي

يجــب أن يكــون الوصــول إلــى الغــذاء بطــرق ال تتعــارض مــع التمتــع بحقــوق اإلنســان األخــرى. تشــمل إمكانيــة الوصــول 
إمكانيــة الوصــول االقتصــادي )قــدرة األفــراد علــى شــراء الطعــام بــدون تكاليــف الطعــام التي تهــدد أو تهــدد تلبيــة االحتياجات 

األساســية األخــرى(، وإمكانيــة الوصــول المــادي )يجــب أن يكــون الغــذاء متاًحــا للجميــع(.

ذكــرت اللجنــة أيضــا أن علــى الــدول التــزام بــأن “تضمــن لــكل فــرد يخضــع لواليتهــا القضائيــة الحصــول علــى الحــد األدنــى 
ــاًء عليــه، فــإن انتهــاكات الحــق  ــاً، و ضمــان حريتهــم مــن الجــوع”. وبن ــاً وآمن ــاً ومغذي الضــروري مــن الغــذاء يكــون كافي
فــي الغــذاء بموجــب الميثــاق الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة تحــدث عندمــا تفشــل الــدول فــي “ضمــان 
الوفــاء، علــى أقــل تقديــر، بالحــد األدنــى األساســي األدنــى المطلــوب ليكــون الفــرد فــي مأمــن مــن الجــوع ... وعلــى الدولــة 
أن تثبــت أن كل جهــد ممكــن تــم بذلــه وأن تســتخدم جميــع المــوارد المتاحــة لهــا فــي محاولــة للوفــاء، علــى ســبيل األولويــة، 
بالحــد األدنــى مــن االلتزامــات.” فــي حــاالت النزاعــات المســلحة، تعتبَــر الدولــة منتِهكــة للحــق فــي الغــذاء إذا كانــت تمنــع 

بشــكل تعســفي وصــول المســاعدات الغذائيــة اإلنســانية.

كيف يقوم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء بواليته؟

علــى غــرار اإلجــراءات األخــرى الخاصــة فــإن المقــرر الخــاص ينفــذ أنشــطة مختلفــة موّجهــة نحــو إنجــاز واليتــه. ويقــوم 
ــى  ــر ســنوية إل ــدم تقاري ــدول، ويق ــى ال ــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إل ــة، ويتلق ــارات دول المقــرر الخــاص بزي
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويصــدر عــدداً من الدراســات 

الموضوعيــة والتقاريــر، إضافــة إلــى أي نشــاط آخــر يهــدف نحــو زيــادة الوعــي بحــق اإلنســان فــي الغــذاء.

ــار  ــى آث ــارة، ســلّط الضــوء عل ــره عــن الزي ــي تقري ــى ســوريا. وف ــة إل ــارة دول ــرر الخــاص بزي ــام المق ــي عــام 2010، ق ف
الجفــاف وتغيــر المنــاخ علــى توافــر الغــذاء فــي ســوريا. كمــا تطــرق إلــى حصــول مجموعات محــددة مثــل الالجئيــن العراقيين 
واألكــراد عديمــي الجنســية علــى الغــذاء، وتأثيــرات التحــول مــن التخطيــط المركــزي إلــى اقتصــاد الســوق االجتماعــي علــى 

الحــق فــي الغــذاء.

وحتــى أغســطس/آب 2020، فــإن المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الغــذاء قــد أرســل 3 بالغــات )واحــدة كنــداء عاجــل 
واثنتيــن كنــداء عاجــل مشــترك( إلــى حكومــة ســوريا. وتضمنــت المعلومــات والبالغــات مزاعــم بالحرمان مــن الحصول على 
الغــذاء واالحتياجــات األساســية األخــرى مــن قِبــل القــوات الحكوميــة والقــوات المؤيــدة لهــا، وتجويــع المناطــق المحاصــرة، 

ومــوت الســجناء بســبب نقــص الغــذاء والميــاه الصالحــة للشــرب. وقــد ردّت حكومــة ســوريا علــى اثنتيــن مــن االبالغــات.

كيف تقدم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؟

ــد  ــر اإلنترنــت. كمــا يمكــن إرســال المعلومــات أيضــاً عــن طريــق البري ــى المقــرر الخــاص عب ــم المعلومــات إل يمكــن تقدي
ــى: ــادي إل ــد الع ــق البري ــن طري ــى urgent-action@ohchr.org أو ع ــي إل اإللكترون

المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&amp;Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&amp;Lang=en
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.49.Add.2_en.pdf
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية علــى إرســال طلباتهــم باســتخدام النمــوذج عبــر اإلنترنــت وإرســاله عبــر 
ــى  ــم معلومــات إل ــي تقدي ــي ترغــب ف ــة الســورية الت ــر الحكومي ــا نشــجع المنظمــات غي ــي أيضــاً. كم ــد اإللكترون البري
ــه  ــب مالءمت ــق 1 أو 2 ، حس ــي الملح ــوارد ف ــوذج ال ــتخدام النم ــى اس ــي عل ــد اإللكترون ــر البري ــاص عب ــرر الخ المق

ــدم. ــب المق ــي الطل ــة ف لموضــوع الحال
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2.5. المقرر الخاص المعني بحق كل إنســان في التمتع بأعلى مســتوى يمكن بلوغه من الصحة 
البدنية والعقلية 

الوالية

فــي عــام 2007، اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 29/6 الــذي يصــادق علــى واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالصحــة 
ض المقــرر الخــاص، مــن  )الُمنشــأ ســابقاً بموجــب القــرار251/60 للجنــة حقــوق اإلنســان(. بموجــب القــرار 29/06، يفــوَّ
ــى مســتوى مــن الصحــة  ــع بأعل ــي التمت ــات حــول الوعــي بحــق كل إنســان ف ــع المعلوم ــن أمــور أخــرى، برصــد وجم بي
ــات بشــأن الوعــي بالحــق  ــم توصي ــة و تقدي ــدول وغيرهــا مــن الجهــات الفاعل يمكــن بلوغــه، والشــروع فــي حــوار مــع ال
ــدة  ــم المتح ــة لألم ــة العام ــى الجمعي ــنوي وإل ــاس س ــى أس ــان عل ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــر إل ــع تقاري ــة، ورف ــي الصح  ف

على أساس مرحلي.

المعايير الدولية

الحــق فــي الصحــة مكفــول بموجــب المــادة 25)1( مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، إذ يشــكل أحــد مكونــات حــق 
األفــراد فــي مســتوى معيشــي الئــق. وتضمــن المــادة 12)1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والثقافيــة الحــق فــي أن “يتمتــع الجميــع” بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة”. وتلــِزم المــادة 5 مــن االتفاقيــة 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري الــدول باتخــاذ خطــوات واعتمــاد اللوائــح لضمــان أاّل يكــون أحــد 
عرضــة للتمييــز فــي التمتــع بحقهــم فــي الرعايــة الصحيــة والطبيــة. كمــا تضمــن معاهــدات حقــوق اإلنســان الدوليــة األخــرى 
التــي تركــز علــى مجموعــات محــددة )مثــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة( 

الحــق فــي الصحــة.

ــي  ــون الدول ــس القان ــي تعك ــام 1949، الت ــف لع ــات جني ــي التفاقي ــي الثان ــول اإلضاف ــن البروتوك ــان 4 و5 م ــن المادت تضم
ــم أســرهم. ــن ت ــراد الذي ــع األف ــن وجمي ــع المدنيي ــاه جمي ــة ورف ــة والبدني ــرام الصحــة العقلي ــي، احت اإلنســاني العرف

فــي التعليــق العــام رقــم 14، تناولــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بالتفصيــل معنــى ومكونــات الحــق 
ــق  ــات ومراف ــي الصحــة إتاحــة ســلع وخدم ــب الحــق ف ــي: “يتطل ــى النحــو التال ــا عل ــص بيانه ــن تلخي ــي الصحــة. ويمك ف
ــى  ــه عل ــول علي ــن الحص ــك يمك ــاً، وكذل ــاً وجغرافي ــه مالي ــول علي ــن الحص ــث يمك ــة بحي ــداد كافي ــة بأع ــة الصحي الرعاي
ــي  ــات ويراع ــعوب والمجتمع ــات والش ــراد واألقلي ــة األف ــرم ثقاف ــوالً، أي يحت ــون مقب ــث يك ــز؛ وبحي ــدم التميي ــاس ع أس
 متطلبــات الجنــس ودورة الحيــاة وذات نوعيــة جيــدة، وبالتالــي تســتوفي جميــع معاييــر التوفــر وإمكانيــة الوصــول 

والمقبولية والجودة “.
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https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_29.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule87
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntce2.htm
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule87
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وعــالوة علــى ذلــك، ذكــرت اللجنــة أنــه يوجــد حــد أدنــى مــن االلتزامــات األساســية للــدول فيمــا يتعلــق بالحــق فــي الصحــة، 
ويجــب علــى الــدول االمتثــال لتلــك االلتزامــات بغــض النظــر عــن الظــروف:

ــات ■■■ ■  ــر تمييــزي، وخاصــة للفئ ــى أســاس غي ــة عل ــى المرافــق والســلع والخدمــات الصحي ضمــان الحــق فــي الوصــول إل
ــة أو المهمشــة؛  الضعيف

ضمــان الحصــول علــى الحــد األدنــى مــن المــواد الغذائيــة األساســية المناســبة للتغذيــة واآلمنــة لضمــان التحــرر مــن الجوع ■■■ ■ 
للجميع؛ 

ضمان الوصول إلى المأوى األساسي والسكن والصرف الصحي وإمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب؛ ■■■ ■ 

ــة ■■■ ■  ــة بشــأن األدوي ــن فــي برنامــج عمــل نظمــة الصحــة العالمي ــة األساســية، مــن وقــت آلخــر كمــا هــو مبي ــر األدوي توفي
ــية؛  األساس

ضمان التوزيع العادل لجميع المرافق والسلع والخدمات الصحية؛ ■■■ ■ 

اعتماد وتنفيذ استراتيجية عمل وطنية للصحة العامة. ■■■ ■ 

ومــن األمثلــة علــى انتهــاكات الحــق فــي الصحــة: الحرمــان مــن الوصــول إلــى المرافــق والخدمــات الصحيــة نتيجة للسياســات 
التمييزيــة، أو تعليــق القوانيــن أو اعتمــاد اللوائــح التــي تتعــارض مــع التمتــع بالحــق فــي الصحــة، وعــدم التقليــل مــن معــدالت 

وفيــات الرّضــع واألمهــات، وعــدم حمايــة المســتهلكين والعمــال مــن الممارســات التــي تؤثــر علــى الصحــة.

كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بحق اإلنسان في الصحة واليته؟

كغيــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، يقــوم المقــرر الخــاص بتنفيــذ أنشــطة مختلفــة موّجهــة نحوإنجــاز واليتــه. ويقــوم 
ــنوية  ــر س ــدول، ويرفــع تقاري ــل بالغــات إلــى ال ــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرس ــرر الخــاص بزيــارات دول المق
ويصــدر  والسياســات  التشــريعات  علــى  ويعلــق  المتحــدة،  لألمــم  العامــة  والجمعيــة  اإلنســان  حقــوق  مجلــس  إلــى 
الوعــي  مســتوى  رفــع  إلــى  يهــدف  آخــر  نشــاط  أي  إلــى  إضافــة  والتقاريــر،  الموضوعيــة  الدراســات  مــن   عــدداً 

بحق اإلنسان في الصحة.

وقــد قــام المقــرر الخــاص المعنــي بالصحــة بزيــارة إلــى ســوريا عــام 2010. وترّكــزت الزيــارة علــى رصــد وتوثيــق الوضــع 
العــام للنظــام الصحــي فــي ســوريا، وحصــول الفئــات الضعيفــة والمهمشــة )النســاء واألطفــال والالجئيــن واألكــراد( علــى 

الخدمــات والســلع والمرافــق الصحيــة.

ــوريا.  ــة س ــى حكوم ــات إل ــل 8 بالغ ــد أرس ــة ق ــي بالصح ــاص المعن ــرر الخ ــإن المق ــهر أغســطس/آب 2020، ف ــى ش حت
ــت االتصــاالت  ــة مشــتركة. وتناول ــداءات عاجل ــد كانــت بعضهــا بالغــات ادعــاء مشــتركة بينمــا كان بعضهــا اآلخــر ن وق
عــدداً مــن القضايــا الموضوعيــة األخــرى فضــالً عــن الصحــة، بمــا فــي ذلــك الميــاه والصــرف الصحــي والتعليــم 
 والتعذيــب واالحتجــاز التعســفي واإلســكان والنازحيــن داخليــاً وحريــة الــرأي والتعبيــر. وقــد ردّت حكومــة ســورياعلى 3 

من تلك البالغات.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/153971
https://apps.who.int/iris/handle/10665/153971
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
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كيف تقدم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بحق اإلنسان في الصحة ؟

يمكــن إرســال المعلومــات إلــى المقــرر الخــاص عبــر اإلنترنــت. كمــا يمكــن إرســال المعلومــات أيضــاً عــن طريــق البريــد 
ــد العــادي إلــى: اإللكترونــي إلــى urgent-action@ohchr.org أو عــن طريــق البري

المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية 

Special Rapporteur on the Right of Everyone to the enjoyment of the Highest Attainable Stand-
ard of Physical and Mental Health

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

 Switzerland

ــد  ــر البري ــت وإرســاله عب ــر اإلنترن ــوذج عب ــم باســتخدام النم ــى إرســال طلباته ــة عل ــر الحكومي ــات غي نشــجع المنظم
اإللكترونــي أيضــاً. كمــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية التــي ترغــب فــي تقديــم معلومــات إلــى المقــرر 
ــه لموضــوع  ــي الملحــق 1 أو 2 ، حســب مالءمت ــوارد ف ــى اســتخدام النمــوذج ال ــي عل ــد اإللكترون ــر البري الخــاص عب

ــة فــي الطلــب المقــدم. الحال

https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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2.6. المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

الوالية

تــم تعييــن أول مقــرر خــاص معنــي بالحــق فــي التعليــم فــي عــام 1998 مــن قِبــل لجنــة حقــوق اإلنســان. وفــي عــام 2008، 
أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 8/4 بتمديــد واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التعليــم لمــدة ثــالث ســنوات 

)المقــرر الخــاص(. وبموجــب هــذا القــرار، يُطلــب مــن المقــرر الخــاص، مــن بيــن أمــور أخــرى:

ــات ■■■ ■  ــات والمنظم ــك الحكوم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــع المصــادر ذات الصل ــن جمي ــا م ــا وتبادله ــا وتلقيه ــات وطلبه ــع المعلوم جم
الحكوميــة الدوليــة، والمجتمــع المدنــي بمــا فــي ذلــك المنظمــات غيــر الحكوميــة، وأصحــاب المصلحــة المعنيــون اآلخرون، 
بشــأن الوعــي بالحــق فــي التعليــم والعقبــات التــي تحــد مــن الوصــول الفعــال إلــى التعليــم، وتقديــم توصيــات بشــأن التدابيــر 

المناســبة لتعزيــز وحمايــة الحــق فــي التعليــم؛

مراجعة االعتماد والترابط بين الحق في التعليم وحقوق اإلنسان األخرى؛■■■ ■ 

تقديــم تقريــر إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان علــى أســاس ســنوي، وفقــاً لبرنامــج عمــل المجلــس، وتقديــم تقريــر ســنوي إلــى ■■■ ■ 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى أســاس مرحلــي.

المعايير الدولية

ــة  ــوق االقتصادي ــي للحق ــد الدول ــن العه ــادة 13 م ــوق اإلنســان، والم ــي لحق ــي اإلعــالن العالم ــم مكــرس ف ــي التعلي الحــق ف
واالجتماعيــة والثقافيــة، والمــادة 18 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمادتــان 28 و29 مــن اتفاقيــة 

حقــوق الطفــل، والمــادة 10 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

ورد فــي التعليــق العــام رقــم 3، أن علــى لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة )الهيئــة 
المكلفــة بمراقبــة تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الــدول األعضــاء فيهــا( وعلــى 
الــدول األطــراف “التــزام أساســي أساســي لضمــان تلبيــة، علــى األقــل، المســتويات األساســية الدنيــا” لــكل حــق مــن الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي العهــد، بمــا فــي ذلــك “أبســط أشــكال التعليــم.” وفــي التعليــق العــام رقــم 13، أوضحــت لجنــة الحقــوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أنــه “فــي ســياق المــادة 13 ، يتضمــن هــذا جوهــر االلتــزام: ضمــان الحــق فــي الوصــول 
إلــى المؤسســات والبرامــج التعليميــة العامــة علــى أســاس غيــر تمييــزي؛ ضمــان توافــق التعليــم مــع األهــداف المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة13)1(؛ توفيــر التعليــم االبتدائــي للجميــع وفقــاً للمــادة 13)2()أ(؛ تبنــي وتنفيــذ اســتراتيجية تعليميــة وطنيــة 
ــة أو أطــراف  ــم دون تدخــل مــن الدول ــار التعلي ــة اختي ــي واألساســي؛ وضمــان حري ــوي والعال ــم الثان ــر التعلي تتضمــن توفي
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ــك، “يجــب أن يعــرض  ــى ذل ــادة 13)3( و)4((. وعــالوة عل ــا” )الم ــة الدني ــر التعليمي ــع “المعايي ــق م ــة، بشــرط التواف ثالث
التعليــم بجميــع أشــكاله وعلــى جميــع المســتويات الســمات األساســية والمترابطــة التاليــة: أ( التوفــر ؛ ب( إمكانيــة الوصــول ؛ 

ج( القبــول ؛ د( القــدرة علــى التكيــف”.

للتوضيــح، ينــص التعليــق العــام رقــم 13 فيمــا يلــي علــى أنــه انتهــاكات للحــق فــي التعليــم بموجــب المــادة 13: “إدخــال أو 
عــدم إلغــاء التشــريع الــذي يميــز ضــد األفــراد أو الجماعــات، علــى أي مــن األســس المحظــورة، فــي مجــال التعليــم؛ عــدم 
اتخــاذ تدابيــر تعالــج التمييــز التعليمــي بحكــم الواقــع؛ اســتخدام المناهــج التــي تتعــارض مــع األهــداف التعليميــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 13)1(؛ الفشــل فــي الحفــاظ علــى نظــام شــفاف وفعــال لمراقبــة المطابقــة مــع المــادة 13)1(؛ عــدم إدخــال 
التعليــم االبتدائــي بشــكل إلزامــي ومتــاح للجميــع علــى ســبيل األولويــة؛ عــدم اتخــاذ تدابيــر “مدروســة وملموســة وموجهــة” 
نحــو اإلعمــال التدريجــي للتعليــم الثانــوي والعالــي واألساســي وفقــاً للمــادة 13 )2( )ب( - )د( ؛ حظــر المؤسســات التعليميــة 
الخاصــة؛ الفشــل فــي ضمــان توافــق المؤسســات التعليميــة الخاصــة مــع “المعاييــر التعليميــة الدنيــا” التــي تتطلبهــا المــادة 13 
)3( و)4(؛ الحرمــان مــن الحريــة األكاديميــة للموظفيــن والطــالب؛ إغــالق المؤسســات التعليميــة فــي أوقــات التوتــر السياســي 

بمــا يتعــارض مــع المــادة 4”.

كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم واليته؟

كغيــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، ينفــذ المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التعليــم أنشــطة مختلفــة موجهــة نحــو االضطــالع 
بواليتــه. ويوقــوم المقــرر الخــاص بزيــارات دول، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر 
ســنوية إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويصدرعــدداً مــن 
الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر، إضافــة إلــى أي نشــاط آخــر يهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي بحــق اإلنســان فــي التعليــم.

حتــى شــهر مــارس/آذار عــام 2020، قــام المقــرر الخــاص المعنــي بالتعليــم بإجــراء بالغــاً واحــداً مشــتركاً )رســالة ادعــاء( 
إلــى حكومــة ســوريا بشــأن اســتهداف المنشــآت التعليميــة فــي محافظتــي إدلــب وحمــاة.

كيف تقدم المعلومات إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم؟

يمكــن إرســال المعلومــات إلــى المقــرر الخــاص عبــر اإلنترنــت. كمــا يمكــن إرســال المعلومــات أيضــاً عــن طريــق البريــد 
ــد العــادي إلــى: اإللكترونــي إلــى urgent-action@ohchr.org أو عــن طريــق البري

المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

Special Rapporteur on the Right to Education

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

 Switzerland

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=


دليل حول اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان 38

نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية علــى إرســال طلباتهــا باســتخدام النمــوذج عبــر اإلنترنــت وإرســاله عبــر 
ــى  ــم معلومــات إل ــي تقدي ــي ترغــب ف ــة الســورية الت ــر الحكومي ــا نشــجع المنظمــات غي ــي أيضــاً. كم ــد اإللكترون البري
المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي التعليــم عــن طريــق البريــد اإللكترونــي علــى اســتخدام النمــوذج الــوارد فــي الملحــق 

1 أو 2 حســب مالءمتــه لموضــوع الحالــة المقدمــة فــي الطلــب.
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2.7. المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير

الوالية

فــي عــام 1993، قامــت لجنــة حقــوق اإلنســان- والتــي حــل محلهــا مجلــس حقــوق اإلنســان منــذ عــام -2006 بإنشــاء الواليــة 
الحالــي للمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وجمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر )المقــرر الخــاص(. وقــد فــّوض قــرار 
مجلــس حقــوق اإلنســان 36/7 المقــرر الخــاص، مــن بيــن أمــور أخــرى، بجمــع كل المعلومــات المتعلقــة بانتهــاكات الحــق فــي 
حريــة الــرأي والتعبيــر، والتمييــز ضــد أو التهديــد أو اســتخدام العنــف أو التحــرش أو االضطهــاد أو التخويــف الــذي يســتهدف 
األشــخاص أو الســعي لممارســة أو تعزيــز ممارســة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل األولويــة 
القصــوى، ضــد الصحفييــن أو غيرهــم مــن المهنييــن فــي مجــال اإلعــالم. كمــا يكلــف المقــرر الخــاص أيضــاً بتقديــم توصيــات 

وتقديــم اقتراحــات بشــأن الســبل والوســائل الكفيلــة بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر فــي جميــع مظاهــره.

المعايير الدولية

ــرأي والتعبيــر محمــي بموجــب عــدد مــن معاهــدات وإعالنــات حقــوق اإلنســان بمــا فــي ذلــك: المــادة  ــة ال الحــق فــي حري
10 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، والمــادة 15)3( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــة حقــوق الطفــل،  ــة والسياســية، والمــادة 13 مــن اتفاقي ــي الخــاص بالحقــوق المدني ــة، والمــادة 19 مــن العهــد الدول والثقافي
ــع  ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــن االتفاقي ــادة 5 )د( )8( م ــة والم ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــة حق ــن اتفاقي ــادة 21 م والم

أشــكال التمييــز العنصــري.

علــى الرغــم مــن أن القانــون الدولــي اإلنســاني ال يعبــر عــن أحــكام صريحــة تحمــي هــذا الحــق، فــإن هــذا ال يعنــي أنــه قــد 
ــي اإلنســاني يشــملون الصحفييــن  ــه فــي أوقــات النــزاع المســلح. واألشــخاص المحميــون بموجــب القانــون الدول ــم تجاهل يت
ــق فــي حــد ذاتــه انطبــاق قانــون حقــوق  باعتبارهــم مدنييــن. واألهــم مــن ذلــك، أن تطبيــق القانــون الدولــي اإلنســاني ال يعلّ
ــة  ــزاع المســلح- يجــب أن تكــون مدعوم ــات الن ــي أوق ــى هــذا الحــق -ف ــود عل ــذي يحمــي هــذا الحــق. إن أي قي اإلنســان ال

ــة والمبــررة لألمــن القومــي أو النظــام العــام. ــة المعقول بالقانــون وألجــل الحماي

وقــد عالجــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان )الهيئــة المســؤولة عــن مراقبــة تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية( هــذا الحــق فــي تعليقهــا العــام رقــم 34:

ترتبط الحريتان في هذا الحق ارتباطاً وثيقاً حيث تكون حرية التعبير هي الوسيلة لتبادل اآلراء وتطويرها.■■■ ■ 

ــف أو ■■■ ■  ــم أو تخوي ــإن أي تجري ــك، ف ــد. لذل ــظ أو تقيي ــأي اســتثناء أو تحف ــو حــق ال يســمح ب ــرأي ه ــة ال ــي حري الحــق ف
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https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_36.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&amp;Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGC%2f34&amp;Lang=en
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مضايقــة أو وصــم ألي شــخص بســبب أي رأي سياســي أو أخالقــي أو علمــي أو تاريخــي أو دينــي يشــكل انتهــاًكا للمــادة 
.)1(19

يشــمل الحــق فــي حريــة التعبيــر الحــق فــي التمــاس المعلومــات واألفــكار مــن جميــع األنــواع وتلقيهــا ونقلهــا بغــض ■■■ ■ 
النظــر عــن الحــدود. ويضمــن حريــة نقــل األفــكار واالنطباعــات غيــر الشــفوية أيضــاً، كالتعبيــر مــن خــالل الرمــوز أو 

الكتــب أو اللوحــات أو األشــكال األخــرى مــن التعبيــر الفنــي.

يجــب أن تكــون الصحافــة الحــرة ووســائل اإلعــالم األخــرى قــادرة علــى التعليــق علــى القضايــا العامــة دون رقابــة أو ■■■ ■ 
ضبــط النفــس وإبــالغ الــرأي العــام. ينبغــي للــدول األطــراف أن تولــي عنايــة خاصــة لتشــجيع وحمايــة وســائط إعــالم 

مســتقلة ومتنوعــة.

هنــاك ســببان للقيــود المفروضــة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر مســموح بــه بموجــب المــادة 19 )3(: احتــرام حقــوق أو ■■■ ■ 
ســمعة اآلخريــن، أو حمايــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة.

تخضــع هــذه القيــود لشــروط صارمــة وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال تعريــض الحــق نفســه للخطــر. وتشــمل تلــك ■■■ ■ 
الشــروط:

  ■ ■I ..يجب أن ينص القانون على القيد 

  ■ ■II ..يجب أن يتوافق مع اختبارات صارمة للضرورة والتناسب 

  ■ ■III ..)3(19 يجب أن يكون على أحد األسس المسموح بها للتقييد في المادة 

يجب أن تتوافق القوانين المقيدة للحقوق مع أحكام العهد وأهدافه وغاياته. ويجب أال تنتهك أحكام عدم التمييز. ■■■ ■ 

يجــب أال تســتند القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي حريــة التعبيــر عمــالً بالمــادة 19 )3( إلــى القوانيــن التــي تالحــق ■■■ ■ 
الصحفييــن أو الباحثيــن أو المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان أو غيرهــم بســبب نشــر معلومــات ال تضــر باألمــن القومــي.

يجــب أن تكــون القيــود ضروريــة لغــرض مشــروع، أي إذا كان يمكــن تحقيــق الحمايــة المقصــودة بطــرق أخــرى ال تقيــد ■■■ ■ 
حريــة التعبيــر، فــإن إجــراءات التقييــد تنتهــك اختبــار الضــرورة.

يجــب أن تكــون القيــود متناســبة مــع مصلحــة المحمييــن ويجــب أن تكــون األداة األقــل تدخــالً مــن بيــن أدوات أخــرى قــد ■■■ ■ 
تــؤدي وظيفتهــا الوقائيــة.

يجب على الدولة أن تثبت بأسلوب محدد وفردي الطبيعة الدقيقة للتهديد الذي يتطلبه التقييد.■■■ ■ 

ال تتفــق مــع المــادة 19)3( لتقييــد حريــة الصحفييــن وغيرهــم ممــن يســعون إلــى ممارســة حريــة التعبيــر فــي الســفر ■■■ ■ 
ــة. ــد حريــة حركــة محققــي حقــوق اإلنســان داخــل الدول ــة، أو تقيي خــارج الدول

يجــب أن تتوافــق إجــراءات مكافحــة اإلرهــاب مــع الشــروط المســبقة للقيــود المشــروعة. ويجــب تحديــد الجرائــم التــي ■■■ ■ 
يتــم التــذرع بهــا مثــل “تشــجيع اإلرهــاب” و”النشــاط المتطــرف” بوضــوح. 
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كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير واليته؟

كمــا فــي حالــة بقيــة اإلجــراءات الخاصــة، فــإن المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر يعتمــد أســاليب 
العمــل المختلفــة التــي تتجــه نحــو االضطــالع بواليتــه. ويقــوم المقــرر الخــاص بزيــارات دولــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى 
ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر ســنوية إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويصــدر 
دراســات موضوعيــة وتقاريــر بمــا فــي ذلــك التعليقــات علــى التشــريعات والسياســات المتعلقــة بمالءمــة التطــورات الطبيعيــة 
والسياســية مــع المعاييــر الدوليــة مــن أجــل الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. كمــا يقــدم المقــرر الخــاص وينشــر تدخــالت 
ــا المتعلقــة  ــة فــي القضاي ــة والدولي ــة واإلقليمي مــن طــرف ثالــث أو كصديــق للمحكمــة أو رأي خبــراء أمــام المحاكــم المحلي

بحريــة الــرأي والتعبيــر.

تناول المقرر الخاص الوضع في سوريا في التقارير التالية:

تقرير المقرر الخاص للجمعية العامة لألمم المتحدة عنى حق الطفل في حرية التعبير 2014:■■■ ■ 

يتعرض األطفال للعنف المفرط/االعتقال التعسفي بسبب التعبير عن اآلراء السياسية.- ■■■ ■

ــة - ■■■ ■ ــة العربي ــاه الجمهوري ــاكات مســترعية انتب ــل هــذه االنته ــرة مث ــة األخي ــي اآلون ــل ف ــوق الطف ــة حق ــرزت لجن وأب
الســورية فيمــا يتعلــق باالعتقــال والحبــس االنفــرادي لمجموعــة مــن األطفــال مــا بيــن 8 و15 ســنة متهميــن برســم 

رســومات مناهضــة للحكومــة علــى جــدار المدرســة.

تقريــر المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق اإلنســان حــول آثــار مراقبــة الــدول لالتصــاالت علــى ممارســة حقــوق اإلنســان ■■■ ■ 
علــى الخصوصيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر 3201:

ــة - ■■■ ■ ــح المراقب ــات تتي ــر تكنولوجي ــي تطوي ــاً ف ــر الظــروف خطــورة، كان القطــاع الخــاص الســوري متواطئ ــي أكث ف
ــة القائمــة. ــر القانوني ــة بمــا يتعــارض مــع المعايي ــة أو التدخلي الجماعي

تقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق اإلنسان حول حماية الصحفيين وحرية اإلعالم 2012:■■■ ■ 

وأعــرب المقــرر الخــاص عــن قلقــه بشــأن الصحفييــن والمدونيــن والناشــطين ومحاولــة الحكومــة لمنــع نشــر معلومــات بشــأن 
مــدى الفظائــع التــي ترفــض الســماح بدخــول الصحفييــن األجانــب.

وسلّط الضوء على أن المعتقلين غالباً ما يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة.

حتــى شــهر أغســطس/آب 2020، قــام المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر بإرســال 27 بالغــاً إلــى 
حكومــة ســوريا. وتناولــت غالبيــة االتصــاالت مزاعــم بــأن القــوات الحكوميــة والقــوات المؤيــدة لهــا اعتقلــت تعســفياً عــدداً 
مــن الصحفييــن وموظفــي وســائل اإلعــالم األخــرى والناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان. تــم إرســال غالبيــة البالغــات 
ــة المعنيــة باالحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري أو غيــر  باالشــتراك مــع واليــات أخــرى وبشــكل رئيســي الفــرق العامل
ــرر  ــان، والمق ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــي بالمدافعي ــاص المعن ــرر الخ ــب، والمق ــي بالتعذي ــاص المعن ــرر الخ ــي، والمق الطوع

الخــاص المعنــي بحريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات، والمقــرر الخــاص المعنــي بالقتــل خــارج نطــاق القضــاء .

https://undocs.org/ar/A/69/335
https://undocs.org/ar/A/HRC/23/40
https://undocs.org/ar/A/HRC/20/17
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
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كيف تقدم المعلومات إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ؟

ــد  ــر اإلنترنــت. كمــا يمكــن إرســال المعلومــات أيضــاً عــن طريــق البري ــى المقــرر الخــاص عب ــم المعلومــات إل يمكــن تقدي
ــى: ــادي إل ــد الع ــق البري ــن طري ــى urgent-action@ohchr.org أو ع ــي إل اإللكترون

المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير

The Special Rapporteur on the Right to Freedom of Opinion and Expression

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

 Switzerland

  

ــة الســورية علــى إرســال طلباتهــم باســتخدام النمــوذج عبــر اإلنترنــت وإرســاله  ــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكومي إنن
عبــر البريــد اإللكترونــي أيضــاً. كمــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية التــي ترغــب فــي تقديــم معلومــات إلــى 
المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر عــن طريــق البريــد اإللكترونــي علــى اســتخدام النمــوذج فــي 

الملحــق 1 أو 2 ، حســب مالءمتــه لموضــوع الحالــة المقدمــة فــي الطلــب.

ــي معلومــات المتابعــة عــن  ــاً خاصــاً بتلق ــر اهتمام ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــي بالحــق ف ــرر الخــاص المعن ــدي المق ويب
ــياقية عــن التشــريعات و/أو السياســة. ــات الس ــى المعلوم ــة إل ــابقة، باإلضاف الحــاالت الس

https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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2.8. الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

الوالية

أنشــأت لجنــة حقــوق اإلنســان، فــي القــرار42/1991، واليــة الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي )الفريــق العامــل(. 
ثــم أصــدرت القــرار 50/1997، الــذي وضــح ومــدد واليــة الفريــق العامــل. وقــد جــدد مجلــس حقــوق اإلنســان مؤخــراً واليــة 

الفريــق العامــل فــي قــراره 22/42.

ــن  ــات م ــي المعلوم ــاس وتلق ــي التم ــة ف ــن الحري ــفي م ــان التعس ــاالت الحرم ــي ح ــق ف ــة للتحقي ــل والي ــق العام ــدى الفري ل
الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة واألفــراد، إلــى القيــام بمهــام ميدانيــة بنــاء علــى دعــوة مــن الحكومــات، لصياغــة 
المــداوالت بشــأن القضايــا ذات الطابــع العــام بهــدف مســاعدة الــدول علــى منــع والتحذيــر مــن االعتقــال التعســفي، وتقديــم 

ــات. ــج واالســتنتاج والتوصي ــوق اإلنســان عــن أنشــطتها والنتائ ــس حق ــى مجل ــى أســاس ســنوي إل ــر عل تقري

المعايير الدولية

فــي عــام 2017، اعتمــد الفريــق العامــل أســاليب عملــه. عنــد النظــر فــي حالــة احتجــاز، يشــير الفريــق العامــل إلــى المعاييــر 
ــون  ــة تك ــة أخــرى ذات صل ــدة دولي ــك أي معاه ــوق اإلنســان، وكذل ــي لحق ــي اإلعــالن العالم ــا ف ــة المنصــوص عليه الدولي
الدولــة المعنيــة طرفــاً فيهــا . علــى وجــه الخصــوص، ســوف تشــير مجموعــة العمــل إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، واالتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الالجئيــن لعــام 1951 والبروتوكــول المتعلــق بمركــز الالجئيــن لعــام 1967، 

واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري.

إن الســؤال عــن متــى يصبــح احتجــاز الفــرد تعســفياً ال يتــم الــرد عليــه بوضــوح فــي المعاهــدات الدوليــة. وقــد تناولــت لجنــة 
ــق العامــل أن الحرمــان مــن  ــر أســاليب عمــل الفري ــرار 50/1997. وتعتب ــل هــذه المســألة فــي الق حقــوق اإلنســان بالتفصي

الحريــة تعســفي إذا كان يقــع فــي إحــدى الفئــات التاليــة:

عندمــا يكــون مــن الواضــح أنــه مــن المســتحيل التــذرع بــأي أســاس قانونــي يبــرر الحرمــان مــن الحريــة، كمــا هــو الحــال ■■■ ■ 
عندمــا يُحتجــز الشــخص بعــد انتهــاء مــدة عقوبتــه أو علــى الرغــم مــن قانــون العفــو المطبــق عليــه )الفئــة األولــى(؛ 

عندمــا ينتــج الحرمــان مــن الحريــة عــن ممارســة الحقــوق أو الحريــات المكفولــة بموجــب المــواد 7 و14-13 و18-21 ■■■ ■ 
ــواد 12 و19-18 و21-22  ــب الم ــراف، بموج ــدول األط ــق بال ــا يتعل ــان، وفيم ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــن اإلع م

ــة(؛  ــة الثاني ــة والسياســية )الفئ ــي الخــاص بالحقــوق المدني و27-25 مــن العهــد الدول
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https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=117
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=117
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=117
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=117
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=117
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/36/38
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عندمــا يكــون عــدم االمتثــال الكلــي أو الجزئــي للمعاييــر الدوليــة المتعلقــة بالحــق فــي محاكمــة عادلــة، المنصــوص عليهــا ■■■ ■ 
فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وفــي الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة التــي قبلتهــا الــدول المعنيــة، مــن الخطــورة 

بحيــث يــؤدي إلــى الحرمــان مــن الحريــة الطابــع التعســفي )الفئــة الثالثــة(؛ 

عندمــا يتعــرض طالبــو اللجــوء أو المهاجــرون أو الالجئــون لالحتجــاز اإلداري لفتــرات طويلــة دون إمكانيــة المراجعــة ■■■ ■ 
أو االنتصــاف اإلداري أو القضائــي )الفئــة الرابعــة(؛ 

ــد أو األصــل ■■■ ■  ــى أســاس المول ــز عل ــى أســاس التميي ــي عل ــون الدول ــاكاً للقان ــة انته ــن الحري ــان م ــا يشــكل الحرم عندم
القومــي أو اإلثنــي أو االجتماعــي أو اللغــة أو الديــن أو الوضــع االقتصــادي أو الــرأي السياســي أو غيــره أو الجنــس أو 
الميــول الجنســية أو اإلعاقــة أو أي دولــة أخــرى الوضــع الــذي يهــدف إلــى تجاهــل المســاواة بيــن البشــر أو يمكــن أن 

يــؤدي إلــى ذلــك )الفئــة الخامســة(.

بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي المنطبــق علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة )مثــل النــزاع فــي ســوريا(، 
“ال يجــوز إدانــة أي شــخص أو الحكــم عليــه، إال بموجــب محاكمــة عادلــة توفــر جميــع الضمانــات القضائيــة األساســية. “و 
تشــمل ضمانــات المحاكمــة العادلــة، التــي تتداخــل بيــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان: الحــق 
فــي المحاكمــة مــن قبــل محكمــة مســتقلة ومحايــدة يتــم تشــكيلها بانتظــام؛ قرينــة البــراءة؛ الحــق فــي تلقــي معلومــات حــول 
طبيعــة وســبب االتهــام؛ الحــق فــي الدفــاع؛ الحــق فــي المحاكمــة دون تأخيــر ال مبــرر لــه؛ الحــق فــي اســتجواب الشــهود؛ حــق 
المترجــم الشــفهي؛ حــق المتهــم فــي حضــور المحاكمــة؛ الحــق فــي عــدم الشــهادة ضــد نفســه أو االعتــراف بالذنــب؛ الحــق فــي 

اإلجــراءات العامــة؛ والحــق فــي عــدم المعاقبــة علــى الفعــل نفســه أكثــر مــن مــرة.

 

كيف يقوم الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي بواليته؟

يجــري الفريــق العامــل زيــارات دولــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويرفــع تقاريــر ســنوية 
إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويصــدر عــدداً مــن الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر، 
إضافــة إلــى أي نشــاط آخــر يهــدف إلــى إذكاء الوعــي بقضيــة الحرمــان التعســفي مــن الحريــة. ويجتمــع الفريــق العامــل ثــالث 

مــرات علــى األقــل فــي الســنة، فــي جنيــف عــادةً.

ــت  ــا إذا كان ــح م ــى “آراء” لتوضي ــال التعســفي ويتبن ــي حــاالت االعتق ــق أيضــاً ف ــق العامــل يحق ــر بالذكــر أن الفري والجدي
الحالــة المتلقــاة هــي حالــة مــن حــاالت االعتقــال التعســفي، وعمــا إذا كانــت الدولــة تشــكل انتهــاكاً اللتزاماتهــا بموجــب القانــون 
الدولــي. كمــا يــزود الفريــق العامــل الدولــة المعنيــة بالخطــوات الضروريــة التــي يتعيــن اتخاذهــا لمعالجــة هــذا الوضــع )علــى 
ســبيل المثــال، وإطــالق ســراح مــن اعتقــل فــرد(. وقــد تبنــت مجموعــة العمــل أكثــر مــن 30 رأيــاً بخصــوص األفــراد و/ أو 

الجماعــات المحرومــة مــن حريتهــم فــي ســوريا.

ــأن الجــواب ســوف يرَســل، وبعدهــا  ــم المعلومــات إلــى مجموعــة العمــل، ســيتم إرســال رد تلقائــي يؤكــد ب ــم تقدي عندمــا يت
سيرســل الفريــق العامــل بالغــاً إلــى الحكوميــة المعنيــة طالبــاً منهــا توضيــح المزاعــم. وإذا ردت الحكومــة، ســيتم إرســال الــرد 
علــى مصــدر المعلومــات. أمــا إذا لــم تقــم الحكومــة بالــرد فــي غضــون 60 يومــاً مــن تاريــخ إرســال البــالغ إلــى الحكومــة، 

يجــوز للفريــق العامــل اعتمــاد أحــد اإلجــراءات التاليــة فــي جلســة خاصــة:

إذا قــرر الفريــق العامــل أن الطبيعــة التعســفية للحرمــان مــن الحريــة محــددة، فعليــه إبــداء رأي فــي هــذا الشــأن وتقديــم ■■■ ■ 
توصيــات إلــى الحكومــة؛ 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule100
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ــداء رأي فــي هــذا الصــدد؛ ■■■ ■  ــه إب ــة، فعلي ــة حرمــان تعســفي مــن الحري ــة ليســت قضي إذا رأى الفريــق العامــل أن القضي
ــاً؛  ــة إذا رأى ذلــك ضروري ــم توصيــات فــي هــذه الحال ويمكــن للفريــق العامــل أيضــاً تقدي

إذا تــم اإلفــراج عــن الشــخص، ألي ســبب مــن األســباب، بعــد إحالــة القضيــة إلــى الفريــق العامــل، يتــم حفــظ القضيــة؛ ■■■ ■ 
ومــع ذلــك، يحتفــظ الفريــق العامــل بالحــق فــي إبــداء الــرأي، علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة، ســواء كان الحرمــان مــن 

الحريــة تعســفياً أم ال، علــى الرغــم مــن اإلفــراج عــن الشــخص المعنــي؛ 

ــاء ■■■ ■  ــا إبق ــة أو المصــدر، يجــوز له ــن الحكوم ــات م ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــاك حاجــة إل ــل أن هن إذا رأت مجموعــة العم
ــك المعلومــات. ــي تل ــم تلق ــى يت ــة حت ــة معلق القضي

ســتعرض آراء الفريــق العامــل فــي التقريــر الســنوي المقــدم إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان. وســيتم إرســال هــذا الــرأي المعتمــد 
فــي قضيــة معينــة إلــى الحكومــة المعنيــة ومصــدر المعلومــات. وســيتم نشــر اآلراء عبــر اإلنترنــت علــى الموقــع اإللكترونــي .

وقــد طــور الفريــق العامــل آليــة “إجــراء عاجــل” للحــاالت التــي يتلقــى فيهــا معلومــات تفيــد باحتجــاز فــرد بشــكل تعســفي 
وأن اســتمرار االحتجــاز قــد يشــكل خطــراً خطيــراً علــى صحتــه أو حياتــه. إن بالغــات االدعــاء أو النــداءات العاجلــة هــذه 
المرســلة مــن قِبــل الفريــق العامــل فــي إطــار آليــة “إجــراءات عاجلــة” ســوف ترســل إلــى الحكومــة بطريقــة ســرية لتســهيل 

المشــاركة مــع الحكومــة. وبعــد 60 يومــاً، ســيتم نشــرها للجمهــور.

وتُتخــذ اإلجــراءات العاجلــة التــي يرســلها الفريــق العامــل علــى أســاس إنســاني وال تســتبعد إرســال الحالــة نفســها بموجــب 
إجرائهــا المعتــاد، ممــا يــؤدي إلــى اعتمــاد رأي مــن جانــب الفريــق العامــل بشــأن مــا إذا كان االحتجــاز تعســفياً.

حتــى أغســطس/آب 2020، أرســل الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي 23 بالغــاً لــى حكومــة ســوريا. والجديــر 
بالذكــر أن غالبيــة البالغــات المقدمــة مــن الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي تــم إرســالها باالشــتراك مــع المقــرر 
الخــاص المعنــي بالتعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز 

وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، والمقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

كيفية تقديم المعلومات إلى الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي؟

لتقديم الطلبات إلى فريق العمل المعني باالحتجاز التعسفي، يمكن للمنظمات غير الحكومية السورية ملء االستبيان المقدم 
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Contact.aspx :عبر الرابط 

وإرساله عبر البريد اإللكتروني إلى wgad@ohchr.org أو urgent-action@ohchr.org أو بالبريد العادي إلى:

الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

Working Group on Arbitrary Detention

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

Switzerland

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/OpinionsadoptedbytheWGAD.aspx
https://www.unwgaddatabase.org/un/Results.aspx?page=0
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Contact.aspx
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
mailto:wgad%40ohchr.org?subject=


دليل حول اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان 46

2.9. المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان

الوالية

فــي عــام 2000، طلبــت لجنــة حقــوق اإلنســان مــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة تعييــن ممثــل خــاص عــن حالــة المدافعيــن 
عــن حقــوق اإلنســان. وكان علــى الممثــل الخــاص تعزيــز حمايــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

ودعــم تنفيــذ اإلعــالن المتعلــق بالمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

وفــي عــام 2008، أصــدر مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار 8/7، لتجديــد واليــة المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعيــن عــن 
حقــوق اإلنســان )المقــرر الخــاص(. ويفــوض القــرار 8/7 المقــرر الخــاص، مــن بيــن أمــور أخــرى، بتعزيــز تنفيــذ اإلعــالن 
الخــاص بالمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، ودراســة االتجاهــات والتطــورات التــي تواجــه المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، 
والســعي، وتلقــي، ودراســة المعلومــات عــن حالــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان والــرد عليهــا، وتقديــم تقريــر ســنوي إلــى 

مجلــس حقــوق اإلنســان واألمــم المتحــدة.

المعايير الدولية

وفقــاً لإلعــالن بشــأن المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، فــإن أي فــرد أو جمعيــة مــن األفــراد الذيــن يعملــون لتعزيــز حمايــة 
وإعمــال حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية هــم مدافعــون عــن حقــوق اإلنســان. إن اإلعــالن ليــس صــكاً ملزمــاً فــي حــد 

ذاتــه ولكــن اعتمــد بتوافــق اآلراء فــي قــرار الجمعيــة العامــة، وبالتالــي يمثــل التزامــا قويــا مــن قبــل الــدول.

ال يوجــد أي توصيــف حــول مــن يمكــن أن يكــون مدافعــاً عــن حقــوق اإلنســان، ويوضــح اإلعــالن ذلــك مــن خــالل اعتمــاد 
تعريــف واســع. ومــع ذلــك، فــإن القضايــا الرئيســية التــي تنشــأ عنــد تقييــم مــا إذا كان الفــرد هــو فــي الواقــع مدافــع عــن حقــوق 
اإلنســان تشــمل مــا إذا كان الفــرد يقبــل عالميــة حقــوق اإلنســان، ســواء كان اهتمــام أو موضــوع عمل/نشــاط الفــرد يقــع ضمــن 

نطــاق حقــوق اإلنســان، وعمــا إذا كانــت اإلجــراءات التــي اتخذهــا المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان ســلمية وفقــاً لإلعــالن.

يوفــر القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي المنطبــق علــى النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة للمدنييــن، مــن بيــن أمــور أخــرى، 
الحــق فــي تلقــي معاملــة إنســانية فــي جميــع األوقــات، والحمايــة مــن الهجمــات، والحمايــة مــن العنــف فــي الحيــاة والشــخص، 
والحمايــة مــن االعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، والحــق فــي محاكمــة عادلــة. وبمــا أن القانــون الدولــي اإلنســاني ال ينظــم 
وضــع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان بشــكل محــدد، فقــد يتــم االعتمــاد علــى معاييــر قانــون حقــوق اإلنســان لضمــان حمايــة 

المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان خــالل أوقــات النــزاع المســلح.
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كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان واليته؟

كمــا هــو الحــال مــع اإلجــراءات الخاصــة األخــرى، ينفــذ المقــرر الخــاص أنشــطة مختلفــة موجهة نحــو الوفــاء بواليتــه. ويقوم 
ــى  ــر ســنوية إل ــدم تقاري ــدول، ويق ــى ال ــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إل ــة، ويتلق ــارات دول المقــرر الخــاص بزي
الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويرفــع عــدداً مــن الدراســات الموضوعيــة 

والتقاريــر، إضافــة إلــى أي نشــاط آخــر يهــدف إلــى رفــع مســتوى الوعــي بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان.

ــه “يشــعر  ــى أن ــوق اإلنســان إل ــن عــن حق ــة المدافعي ــي بحال ــام المعن ــرر الع ــام 2015، أشــار المق ــره الســنوي لع ــي تقري ف
بقلــق بالــغ بشــأن الســالمة الجســدية والنفســية لحقــوق اإلنســان المدافعيــن فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية وســط تقاريــر 
عــن تهديــدات واالختطــاف واالعتقــال التعســفي، واالعتقــال بمعــزل عــن العالــم الخارجــي ومحــاوالت القتــل، فضــالً عــن 

ــن عــن حقــوق اإلنســان “. اســتمرار اســتهداف بعــض المدافعي

حتــى شــهر أغســطس/آب 2020، قــام المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان بإرســال 23 بالغــاً إلــى 
حكومــة ســوريا. وقــد ردت الحكومــة علــى 4 مــن هــذه االتصــاالت. وتناولــت هــذه البالغــات التهديــدات المزعومــة بالقتــل 
واالحتجــاز والعنــف الجســدي والتعذيــب وســوء المعاملــة واالختفــاء القســري واالنتقــام واالختطــاف وغيرهــا مــن األعمــال 
ضــد المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان بســبب عملهــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان فــي ســوريا، والتعــاون مــع وكاالت األمــم 

المتحــدة، وتوثيــق انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي ســوريا وغيرهــا مــن األنشــطة فــي مجــال حقــوق اإلنســان.

كيف تقدم المعلومات إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان؟

 لتقديم بالغات إلى المقرر الخاص، يمكن للمنظمات غير الحكومية السورية ملء االستبيان المقدم على الرابط:
 https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx 

urgent-action@ohchr.org :وإرساله بالبريد اإللكتروني إلى

https://undocs.org/ar/A/70/217
https://undocs.org/ar/A/70/217
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Communications.aspx
mailto:urgent-action%40ohchr.org%20?subject=
mailto:urgent-action%40ohchr.org%20?subject=
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ً 2.10. المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للنازحين داخليا

الوالية

ــاً )المقــرر  فــي عــام 2010، عيــن مجلــس حقــوق اإلنســان أول مقــرر خــاص لهــا معنــي بحقــوق اإلنســان للنازحيــن داخلي
الخــاص(، لمواصلــة عمــل ممثــل ســابق للجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان بشــأن حقــوق اإلنســان للنازحيــن داخليــاً.

وفقاً لقرار مجلس حقوق اإلنسان 11/32 حدد واليته، فإن المقرر الخاص مكلف بما يلي:

ــع  ــي جمي ــاً ف ــن داخلي ــوق اإلنســان للنازحي ــم حق ــن خــالل تعمي ــدة، وال ســيما م ــي المعق ــزوح الداخل 1( معالجــة مشــكلة الن
ــم المتحــدة؛  ــة األم ــي منظوم ــة ف األجــزاء ذات الصل

2( العمــل علــى تعزيــز االســتجابة الدوليــة للمشــكلة المعقــدة المتمثلــة فــي حــاالت النــزوح الداخلــي واالنخــراط فــي أنشــطة 
الدعــوة الدوليــة المنســقة والعمــل علــى تحســين حمايــة واحتــرام حقــوق اإلنســان للنازحيــن داخليــاً، مــع مواصلــة وتعزيــز 
ــن  ــا م ــة وغيره ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــة واإلقليمي ــة الدولي ــات الحكومي ــات والمنظم ــع الحكوم ــامل م ــوار الش الح

ــة. ــراءات ذات الصل اإلج

المعايير الدولية

علــى عكــس الالجئيــن، ال يحتــاج النازحــون داخليــاً إلــى الحمايــة الدوليــة التــي تحــل محــل حمايــة بلدهــم األصلــي نظــراً ألنهــم 
ال يفــرون إلــى بلــد آخــر. لذلــك، يحــق لهــم مــن حيــث المبــدأ االحتجــاج بجميــع حقــوق اإلنســان المعتــرف بهــا فــي بالدهــم 
ــإن تــرك منازلهــم  ــك، ف ــاء النزاعــات المســلحة. ومــع ذل ــي اإلنســاني أثن ــون الدول ــر المعمــول بهــا فــي القان ــك المعايي وكذل
ــن يمكنهــم  ــك الذي ــق احتياجــات خاصــة تميزهــم عــن أولئ ــاء بشــكل خــاص ويخل بشــكل ال إرادي أو قســري يجعلهــم ضعف

البقــاء فــي منازلهــم.

ــة بالنازحيــن  ــة بشــأن النــزوح الداخلــي تكــرر وتجمــع حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني ذات الصل ــادئ التوجيهي إن المب
داخليــاً. ووفقــاً للمبــادئ التوجيهيــة، فــإن النازحيــن هــم “أشــخاص أو مجموعــات مــن األشــخاص الذيــن أجبــروا أو اضطــروا 
إلــى الفــرار أو مغــادرة منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم المعتــادة، وال ســيما نتيجــة أو لتجنــب آثــار المســلحين الصــراع، وحــاالت 
ــروا  ــم يعب ــن ل ــع اإلنســان، والذي ــة أو الكــوارث مــن صن ــوق اإلنســان أو الكــوارث الطبيعي ــاكات حق ــم، وانته ــف المعم العن

حــدوداً معتــرف بهــا دوليــاً”.

لــكل شــخص الحــق فــي الحمايــة مــن النــزوح التعســفي. وفــي حــاالت النزاعــات المســلحة مثــل تلــك الموجــودة فــي ســوريا، 
فقــط “أمــن المدنييــن المتورطيــن أو أســباب عســكرية حتميــة” هــو وحــده الــذي يبــرر نــزوح األفــراد. ويعتبــر النــزوح ألي 
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ســبب آخــر تعســفياً وغيــر قانونــي ويمكــن محاكمتــه كجريمــة حــرب. هــذا الحظــر هــو انعــكاس للقانــون الدولــي اإلنســاني 
العرفــي علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القاعــدة 129 مــن دراســة اللجنــو الدوليــة للصليــب األحمــر. وفــي قانــون حقــوق 
اإلنســان، ينبــع حظــره مــن المــادة 12 )1( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تضمــن للجميــع 
ليــس فقــط حريــة الحركــة ولكــن أيضــاً الحــق فــي اختيــار مــكان اإلقامــة، والــذي يتضمــن الحــق فــي البقــاء فــي المــكان الــذي 

يختــاره وأال يبقــى نازحــاً .

ــة؛  ــة الحرك ــز؛ وحري ــزوح: كحظــر التميي ــاء الن ــم أثن ــات خاصــة لحمايته ــى ضمان ــاً الحصــول عل ــن داخلي ــق للنازحي 1يح

ــي  ــم ف ــاً بحقه ــن داخلي ــع النازحي ــان تمت ــة بضم ــدول ملَزم ــق. إن ال ــة؛ والتوثي ــات الخاص ــق باالحتياج ــا يتعل ــة فيم والحماي
الحمايــة بعــد نهايــة النــزوح. ويحــق لألشــخاص النازحيــن داخليــاً إمــا العــودة طوعــاً إلــى مكانهــم األصلــي أو محــل إقامتهــم 
أو اإلقامــة فــي جــزء آخــر مــن البــالد. كمــا أن الــدول ملَزمــة بمســاعدة النازحيــن فــي اســتعادة ممتلكاتهــم، أو الحصــول علــى 

تعويــض إذا لــم يكــن ذلــك ممكنــاً.

كيف يقوم المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخلياً بواليته؟

كمــا غيــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، ينفــذ المقــرر الخــاص بأنشــطة مختلفــة التــي تتجــه نحــو االضطــالع بواليتــه. ويقــوم 
ــى  ــر ســنوية إل ــدم تقاري ــدول، ويق ــى ال ــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إل ــة، ويتلق ــارات دول المقــرر الخــاص بزي
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويصــدر الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر بمــا فــي ذلــك التعليقات 

علــى التشــريعات والسياســات المتعلقــة بالوضــع القانونــي لألشــخاص النازحيــن داخليــاً وحالتهــم.  

فــي عــام 2013، أصــدر المقــرر الخــاص تقريــراً عــن وضــع واحتياجــات النازحيــن داخليــاً فــي ســوريا، بنــاًء علــى طلــب 
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة. وفــي مايو/أيــار 2015، قــام المقــرر الخــاص بزيــارة رســمية إلــى ســوريا. وخــالل الزيــارة، 
ذهــب المقــرر الخــاص إلــى دمشــق وحمــص والالذقيــة، والتقــى مــع المســؤولين الحكومييــن وتشــاور مــع جهــات المجتمــع 
المدنــي. وتنــاول تقريــر المقــرر الخــاص إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان الصــراع الدائــر فــي ســوريا، وحالــة النازحيــن داخليــاً، 

وحصولهــم علــى االحتياجــات األساســية مثــل الغــذاء وخدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم.

ــق  ــى مراف ــداءات عل ــأن االعت ــوريا بش ــة س ــى حكوم ــداً إل ــاً واح ــرر الخــاص بالغ ــث المق ــى أغســطس/آب 2020، بع حت
الرعايــة الصحيــة والمــدارس فــي محافظــات مختلفــة بيــن أبريل/نيســان ويوليو/تمــوز 2019، ممــا أدى إلــى نــزوح مئــات 

ــراد. ــن األف اآلالف م

كيف تقدم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخلياً؟

يمكــن تقديــم المعلومــات إلــى المقــرر الخــاص عبــر اإلنترنــت. كمــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي ترغــب فــي تقديــم 
معلومــات إلــى المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق اإلنســان للمشــردين داخليــاً عبــر البريــد اإللكترونــي علــى اســتخدام النمــوذج 

idp@ohchr.org  فــي الملحــق 1 أو 2 ، حســب مالءمتــه لموضــوع الحالــة المقدَّمــة، وإرســالها إلــى

 .CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.9 ، 1999 1. انظر: لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، تعليق العهد العام رقم 27: المادة 12 )حرية الحركة( ، 2 نوفمبر
https://www.refworld.org/docid/45139c394.html :موجود على

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule129
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule129
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/A_67_931Syria_report.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/32/35/Add.2
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:idp%40ohchr.org%20?subject=
mailto:idp%40ohchr.org%20?subject=
https://www.refworld.org/docid/45139c394.html
https://www.refworld.org/docid/45139c394.html
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2.11. الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات 

الوالية

ــق  ــات )الفري ــز ضــد النســاء والفتي ــي بالتميي ــل المعن ــق العام ــة الفري ــوق اإلنســان والي ــس حق ــي عــام 2010، أنشــأ مجل ف
العامــل(. وقــد فــّوض القــرار 15/23 الفريــق العامــل بالدخــول فــي حــوار مــع الــدول وغيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة لتعزيــز 
وتبــادل اآلراء حــول أفضــل الممارســات المتعلقــة بالقضــاء علــى القوانيــن التــي تميــز ضــد المــرأة، لتقديــم الدعــم لمبــادرات 
ــة  ــراءات الخاص ــن اإلج ــا م ــع غيره ــيق م ــق وبالتنس ــكل وثي ــل بش ــرأة، والعم ــد الم ــز ض ــكال التميي ــة أش ــدول لمعالج ال
ووكاالت األمــم المتحــدة، وأن يقــدم تقريــراً ســنوياً إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان عــن أنشــطته ومســألة التمييــز ضــد المــرأة 

فــي القانــون والممارســة.

المعايير الدولية

تحظــر جميــع معاهــدات حقــوق اإلنســان األساســية التمييــز بيــن األفــراد فــي التمتــع بحقوقهــم علــى أســاس جنســهم. ويعتمــد 
الفريــق العامــل علــى جميــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة وإعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة. ويعتمــد الفريــق العامــل تعريــف المــادة 
1 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي مــا يشــكل تمييــزا ضــد المــرأة، والتــي تنــص علــى أن 
“التمييــز ضــد المــرأة يعنــي أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم علــى أســاس الجنــس ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه توهيــن 
أو إبطــال االعتــراف بالمــرأة أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، بصــرف النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، علــى أســاس المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة، وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي المجــال السياســي أو االقتصــادي أو االجتماعــي أو الثقافــي أو 

المدنــي أو أي مجــال آخــر.”

ويستشــهد الفريــق العامــل أيضــاً بالتعليقــات و/أو التوصيــات التــي قدمتهــا الهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات العامــة، والتــي 
هــي ذات الصلــة إلــى التمييــز أو العنــف ضــد المــرأة.

التعليقــات العامــة ذات الصلــة بعمــل الفريــق العامــل هــي التعليــق العــام رقــم 20 للجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــوق  ــة حق ــم 28 للجن ــام رق ــق الع ــة، والتعلي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــي الحق ــز ف ــدم التميي ــأن ع ــة بش والثقافي
اإلنســان حــول المســاواة فــي الحقــوق بيــن الرجــل والمــرأة. ويشــير الفريــق العامــل أيضــاً إلــى التوصيــات العامــة رقــم 25 
و28 التفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة حــول التدابيــر الخاصــة المؤقتــة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص للمــرأة 
والعــالج، وااللتزامــات األساســية للــدول األطــراف فــي اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى التوالــي.
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وفــي التعليــق العــام رقــم 20، الحظــت لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة أن التمييــز يمكــن أن يكــون مباشــراً 
أو غيــر مباشــر. إن التمييــز المباشــر ضــد المــرأة هــو عندمــا تُعامــل النســاء بشــكل أقــل تفضيــالً علــى أســاس الجنــس. علــى 
ســبيل المثــال، اســتبعاد النســاء مــن عضويــة األحــزاب السياســية، أو اســتبعاد النســاء مــن النقابــات، أو اســتبعاد النســاء مــن 

المؤسســات التعليميــة.

مــن ناحيــة أخــرى، يحــدث تمييــز غيــر مباشــر عندمــا تبــدو القوانيــن واللوائــح محايــدة جنســانياً ولكــن لهــا فــي الواقــع تأثيــر 
ــل  ــدوام كام ــل ب ــر أن يعم ــة مدي ــي بصف ــن موظــف عموم ــون م ــب القان ــال، إذا تطلّ ــبيل المث ــى س ــرأة. عل ــى الم ضــار عل
دون اســتثناء، وهــذا قــد يعــدّ تمييــزاً ضــد النســاء، والالتــي بدورهــن يحملــن أيضــاً مســؤوليات فــي منازلهــن، وخاصــة فــي 

المجتمعــات التــي ال تــزال النســاء فيهــا تتبــوأ الــدور التقليــدي فــي رعايــة المنــزل.

كيف يقوم الفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون والممارسة بتنفيذ واليته؟

ــه، إذ  ــة التــي تهــدف نحــو االضطــالع بواليت ــذ الفريــق العامــل األنشــطة المختلف كمــا غيــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، ينف
يقــوم الفريــق بزيــارات دولــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر ســنوية إلــى مجلــس 
حقــوق اإلنســان ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويصــدر عــدداً مــن الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر، إضافــة إلــى 

أي نشــاط آخــر يهــدف نحــو القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة.

ــم يقــم الفريــق العامــل بــأي زيــارة لســوريا حتــى اآلن. وحتــى أغســطس/آب 2020، أرســل الفريــق العامــل 3 بالغــات  ول
ــي  ــرأة ف ــة ضــد الم ــك األحــكام التمييزي ــي ذل ــا ف ــة بم ــق هــذه المراســالت بموضوعــات مختلف ــة ســوريا. وتتعل ــى حكوم إل
التشــريعات الســورية الوطنيــة، واحتجــاز النســاء واألطفــال فــي المخيمــات مــن قبــل الجماعــات المســلحة فــي شــمال وشــمال 

شــرق ســوريا. ولــم تــرد حكومــة ســوريا علــى أي مــن تلــك االتصــاالت.

كيف تقدم معلومات إلى مجموعة العمل حول التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة؟

 تقوم المنظمات غير الحكومية بإعداد تقاريرها إلى مجموعة العمل في ضوء اإلرشادات المقدمة على الرابط:
  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/SubmissionInformation.aspx 

 ثم إرسالها إلى - action@ohchr.org أو wgdiscrhibitionwomen@ohchr.org أو عن طريق الفاكس إلى 
41+ 22 917 90 06 أو عن طريق البريد العادي إلى: 

الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة

Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice

c/o OHCHR-UNOG

Office of the High Commissioner for Human Rights

Palais Wilson

Geneva 10, Switzerland 1211

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/SubmissionInformation.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/SubmissionInformation.aspx
mailto:wgdiscrhibitionwomen%40ohchr.org?subject=
mailto:action%40ohchr.org?subject=
mailto:action%40ohchr.org?subject=
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إننــا نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية التــي ترغــب فــي تقديــم معلومــات إلــى الفريــق العامــل المعنــي بالتمييــز 
ضــد المــرأة فــي القانــون والممارســة علــى اســتخدام النمــوذج الــوارد فــي المرفــق 1 أو 2 ، اعتمــادًا علــى مالءمتهــا 

لموضــوع الحالــة المقدمــة فــي الطلــب.
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2.12. المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه

الوالية

ــي بالعنــف ضــد  ــرر خــاص معن ــن مق ــر بتعيي ــذي يق ــرار 1994/54، وال ــوق اإلنســان الق ــة حق ــت لجن ــي عــام 1994 تبنّ ف
ــي  ــة المقــرر الخــاص المعن ــد جــدد مجلــس حقــوق اإلنســان مؤخــراً والي ــه )المقــرر الخــاص(. وق المــرأة وأســبابه وعواقب

ــرار41/17.  ــي الق ــك ف بالعنــف ضــد المــرأة وأســبابه وذل

ــى المســتوى  ــر عل ــة بالتدابي ــرأة، والتوصي ــف ضــد الم ــأن العن ــات بش ــي المعلوم ــاس وتلق ــرر الخــاص بالتم ض المق ــوَّ ويف
الوطنــي والدولــي للقضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، إلــى العمــل بشــكل وثيــق وتنســيق مــع وكاالت األمــم 

ــوق اإلنســان. ــس حق ــى مجل ــراً ســنوياً إل ــدم تقري ــات األخــرى، وأن تق المتحــدة والهيئ

المعايير الدولية

يمكــن العثــور علــى حمايــة المــرأة مــن العنــف فــي معاهــدات وإعالنــات دوليــة متعــددة لحقــوق اإلنســان. وعــادةً مــا يشــير 
ــرأة،  ــز ضــد الم ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــوق اإلنســان، و واتفاقي ــى اإلعــالن العالمــي لحق ــرر الخــاص إل المق

وإعــالن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة )اإلعــالن(.

ويعتمــد المقــرر الخــاص تعريــف اإلعــالن لمعنــى “العنــف ضــد المــرأة”، وهــو “أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس 
ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى أو معانــاة جســدية أو جنســية أو نفســية للنســاء، بمــا فــي ذلــك التهديــدات بمثــل 

هــذه األفعــال، أو اإلكــراه أو الحرمــان التعســفي مــن الحريــة، ســواء حدثــت فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة.

توضــح التوصيــات العامــة للجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة الجوانــب المختلفــة لحــق المــرأة فــي التحــرر 
مــن العنــف. وتقــدم التوصيــة العامــة رقــم 19 أمثلــة لعــدد مــن حقــوق اإلنســان المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة. وتشــمل هــذه 
الحقــوق: )أ( الحــق فــي الحيــاة؛ )ب( الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 
المهينــة؛ )ج( الحــق فــي الحمايــة المتســاوية وفقــاً للمعاييــر اإلنســانية وقــت النــزاع المســلح الدولــي أو الداخلــي؛ )د( الحــق 
فــي الحريــة واألمــن الشــخصي؛ )هـــ( الحــق فــي الحمايــة المتســاوية بموجــب القانــون؛ )و( الحــق فــي المســاواة فــي األســرة؛ 
)ز( الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة؛ )ح( الحــق فــي ظــروف عمــل عادلــة ومرضيــة. 
وقــد جــاءت التوصيــة العامــة رقــم 35 للجنــة واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لتحديــث التوصيــة 
العامــة رقــم 19، وبمزيــد مــن التفصيــل علــى جوانــب مختلفــة مــن االلتزامــات القانونيــة للــدول ضمــن اتفاقيــة القضــاء علــى 

جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

53دليل حول اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان
PH

O
TO

: ufm
secretariat.org

https://www.refworld.org/docid/3b00f47f4.html
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/41/L.6/Rev.1
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b021.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx


دليل حول اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان 54

يمنــح القانــون الدولــي اإلنســاني العرفــي المــرأة الحمايــة نفســها للرجــل. ومــع ذلــك، ومــع االعتــراف باحتياجاتهــن ونقــاط 
ــذه  ــف ه ــددة. وتختل ــوق المح ــة والحق ــود الحماي ــن بن ــدداً م ــرأة ع ــاني للم ــي اإلنس ــون الدول ــح القان ــن الخاصــة، يمن ضعفه
الحقــوق والحمايــة المحــددة مــن نــزاع مســلح إلــى آخــر تبعــاً للظــروف، وهــي تشــمل الحــق فــي الحمايــة مــن جميــع أشــكال 
ــة النســاء  ــة، وشــرط معامل ــاء الحرمــان مــن الحري ــك مــن خــالل االنفصــال عــن الرجــال أثن العنــف الجنســي، بمــا فــي ذل
ــا  ــة ضحاي ــق بحماي ــات جنيــف المتعل ــة خاصــة، وحظــر) البروتوكــول اإلضافــي التفاقي ــال برعاي الحوامــل وأمهــات األطف

ــى النســاء الحوامــل. ــة اإلعــدام عل ــة المســلحة( لفــرض عقوب الصراعــات الدولي

كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة واليته؟

علــى غــرار اإلجــراءات الخاصــة األخــرى فــإن المقــرر الخــاص يقــوم بتنفيــذ أنشــطة مختلفــة موجهــة نحــو تحقيــق واليتــه، 
إذ يقــوم المقــرر الخــاص بزيــارات دولــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر ســنوية 
إلــى مجلــس حقــوق اإلنســان ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويصــدر عــدداً مــن الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر، 

إضافــة إلــى أي نشــاط آخــر يهــدف نحــو رفــع الوعــي بواليتــه.

ولــم يقــم المقــرر الخــاص بــأي زيــارة إلــى ســوريا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المقــرر الخــاص، حتــى أغســطس/آب 2020، 
لــم يقــم بــأي تواصــل مــع حكومــة ســوريا.

كيف تقدم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة؟

على المنظمات غير الحكومية السورية لراغبة في تقديم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه 
 وعواقبه ملء االستبيان في الرابط:

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx  
 urgent-action@ohchr.org :وإرساله عن طريق البريد اإللكتروني 

أو عن طريق الفاكس إلى: 41229179006+ )جنيف، سويسرا(.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_cha_chapter39_rule134
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/Complaints.aspx
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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ً 2.13. المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا

الوالية

فــي عــام 1982، قــام المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، بنــاًء علــى توصيــة لجنــة حقــوق اإلنســان، بتعييــن مقــرر خــاص 
معنــي باإلعــدام بإجــراءات موجــزة أو تعســفياً. وفــي عــام 1992، أصــدرت لجنــة حقــوق اإلنســان القــرار1992/72 الــذي 
وّســع نطــاق واليــة المقــرر الخــاص ليشــمل جميــع انتهــاكات الحــق فــي الحيــاة. واعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان آخــر تجديــد 

لهــذا الواليــة األوســع فــي قــراره 35/15 فــي عــام 2017.

يُطلــب مــن المقــرر الخــاص المعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً )المقــرر الخــاص(، 
ــم  ــة لألم ــة العام ــان والجمعي ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــه إل ــتنتاجاته وتوصيات ــتنتاجاته واس ــدم اس ــور، أن يق ــة أم ــن جمل ضم
المتحــدة فيمــا يتعلــق بحــاالت اإلعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفياً فــي جميــع الظــروف. ويوجــه المقــرر 
الخــاص عنايــة مجلــس حقــوق اإلنســان والمفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان إلــى الحــاالت الخطيــرة ذات الصلــة بواليتــه، 
خاصــة حيــث قــد تمنــع اإلجــراءات المبكــرة المزيــد مــن التدهــور. وهــو يــرد علــى المعلومــات المعروضــة عليــه ويزيــد مــن 

تعزيــز الحــوار مــع الحكومــات ومتابعــة التوصيــات المقدمــة فــي تقاريــره.

المعايير الدولية

إن الحــق فــي الحيــاة هــو أحــد حقــوق اإلنســان األساســية وهــو يحمــي مــن الحرمــان مــن الحيــاة بســبب فعــل الدولــة أو نتيجــة 
لحذفــه. الحــق فــي الحيــاة محمــي بموجــب عــدد مــن صكــوك حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك: المــادة 3 مــن اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان؛ والمــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ واتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة الجماعيــة 

والمعاقبــة عليهــا؛ والمــادة 6 )2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ والمــادة 10 مــن اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ــي ظــروف  ــه ف ــك مســموحاً ب ــد إال إذا كان ذل ــل متعم ــاع عــن أي قت ــا باالمتن ــدول وأجهزته ــاة ال ــرام الحي ــزم واجــب احت يُل
معينــة ومحــددة )يتــم تناولهــا أدنــاه(. إن أفعــاالً مثــل قتــل المعارضيــن السياســيين، أو قتــل األشــخاص المحتجزيــن، أو مذابــح 

المدنييــن تشــكل انتهــاكات للحــق فــي الحيــاة.

إن األفعال المسموح بها التي تؤدي إلى الحرمان غير التعسفي من الحياة هي1:

االســتخدام القانونــي للقــوة مــن قبــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون: يُفســر القانــون علــى نطــاق واســع حيــث يجــب أن . 1

1. انظر بشكل عام: اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ، »التعليق العام رقم. 36 بشأن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن الحق في 
الحياة، UN Doc. CCPR / C / GC / 36 ، 03 سبتمبر/أيلول 2019. متاح على:

https://www.refworld.org/docid/5e5e75e04.html
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يكــون اســتخدام القــوة المميتــة -مــن بيــن شــروط أخــرى- معقــوالً وضروريــاً بالنظــر إلــى التهديــد الــذي يشــكله المهاجــم؛ 
ــن أن يتجــاوز الحــد  ــه ال يمك ــرات؛ ومتناســب بأن ــي تشــمل التحذي ــة الت ــر المميت ــل غي ــد البدائ ــر بع ــالذ األخي ــل الم تمث
المطلــوب كثيــراً لالســتجابة للتهديــد. إن االســتخدام المتعمــد للقــوة التــي قــد تكــون قاتلــة ألغــراض إنفــاذ القانــون والتــي 
تهــدف إلــى معالجــة التهديــدات، وليــس الخطــورة الشــديدة، مثــل حمايــة الملكيــة الخاصــة أو منــع الهــروب مــن الحجــز 
لمجــرم مشــتبه فيــه أو مــدان ال يشــكل تهديــداً خطيــراً ووشــيكاً لحيــاة اآلخريــن، ال يمكــن اعتبــاره اســتخداماً متناســباً للقــوة.

تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام فــي الــدول التــي لــم تلغهــا بعــد، التــي فرضتهــا محكمــة توفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة. يجــب . 2
أال تنطبــق عقوبــة اإلعــدام إال علــى أخطــر الجرائــم، وتخضــع لعــدد مــن الشــروط الصارمــة، ويجــب أن تكــون متوافقــة 
مــع أحــكام أخــرى مــن العهــد. تتعلــق أخطــر الجرائــم بجرائــم القتــل العمــد. لذلــك، ال يمكــن أن تكــون الجرائــم األخــرى 
مثــل الشــروع فــي القتــل، والجرائــم االقتصاديــة والسياســية أبــداً كأســاس لفــرض عقوبــة اإلعــدام. عــالوة علــى ذلــك، ال 

يمكــن تجريــم الســلوك مثــل إنشــاء مجموعــات معارضــة سياســية أو اإلســاءة لرئيــس دولــة بعقوبــة اإلعــدام.

ــع . 3 ــارض م ــي تتع ــات الت ــلح. الممارس ــزاع المس ــياق الن ــي س ــاني ف ــي اإلنس ــون الدول ــاً للقان ــم وفق ــي تت ــراءات الت اإلج
القانــون الدولــي اإلنســاني، مثــل انتهــاك مبــدأ التمييــز األساســي، ممــا ينطــوي علــى خطــر علــى حيــاة المدنييــن وغيرهــم 
مــن األشــخاص الذيــن يحميهــم القانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك اســتهداف المدنييــن واألعيــان المدنيــة واألعيــان 
ــاط والتناســب  ــادئ االحتي ــق مب ــي تطبي ــن، والهجمــات العشــوائية والفشــل ف ــاء الســكان المدنيي ــا لبق ــى عنه ــي ال غن الت
واســتخدام الــدروع البشــرية؛ كل ذلــك ينتهــك الحــق فــي الحيــاة. بالتفصيــل، تُحظــر الفئــات التاليــة للحرمــان مــن الحيــاة:

 قتــل األشــخاص “العاجزيــن عــن القتــال”: األشــخاص الذيــن لــم يشــاركوا بنشــاط فــي األعمــال العدائيــة، حتــى أفراد  --
القــوات المســلحة الذيــن ألقــوا أســلحتهم وأولئــك الذيــن لــم يعــودوا يشــاركون بنشــاط فــي األعمــال القتاليــة بســبب 

المــرض أو الجــروح أو االحتجــاز أو أي ســبب آخــر.

الهجمــات المميتــة علــى المدنييــن: يجــب أال يصبــح المدنيــون -األشــخاص الذيــن ال ينتمــون إلــى القــوات المســلحة  --
وال يشــاركون بنشــاط فــي األعمــال العدائيــة- هدفــاً للهجمــات العســكرية. يُلــزم مبــدأ التمييــز أطــراف النــزاع بالتمييز 
بيــن األهــداف العســكرية والمدنيــة وتوجيــه عملياتهــم فقــط ضــد األهــداف العســكرية. وســقوط ضحايــا مــن المدنييــن 
عرضــي- مثــل قتــل المدنييــن أو تدميــر األعيــان المدنيــة أثنــاء هجــوم علــى هــدف عســكري- يجــب أال يكــون مبالغــا 

فيــه بالنســبة لميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة المتوقعــة، وإال فــإن الهجــوم لــن يكــون متســقا مــع مبــدأ التناســب.

ــة أو  -- ــي تســتخدم طريق ــك الت ــى هــدف عســكري محــدد. تل ــي ال توجــه إل ــك الهجمــات الت  الهجمــات العشــوائية: تل
وســيلة قتاليــة ال يمكــن توجيههــا إلــى هــدف عســكري محــدد؛ أو تلــك التــي تســتخدم طريقــة أو وســيلة قتاليــة ال يمكــن 
الحــد مــن آثارهــا علــى النحــو الــذي تقتضيــه أحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني. إن مثــل هــذه الهجمــات ذات طبيعــة 

تضــرب األهــداف العســكرية واألعيــان المدنيــة دون تمييــز.

 طــرق الحــرب المحظــورة: يحظــر القانــون الدولــي اإلنســاني قتــل المقاتليــن مــن خــالل أســاليب الحــرب المحظــورة،  --
مــع األســلحة التــي تســبب إصابــات زائــدة أو معانــاة ال داعــي لهــا، أو بوســائل محظــورة صراحــة.

 عقوبــة اإلعــدام: تنطبــق نفــس الشــروط الصارمــة لتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام أيضــاً أثنــاء نــزاع مســلح خاصــة فيمــا  --
يتعلــق بتوفيــر جميــع الضمانــات القضائيــة.

يُلــزم واجــب الحمايــة الــدول وأجهزتهــا بحمايــة الحــق فــي الحيــاة مــن خــالل الحمايــة مــن محــاوالت قتــل شــخص مــن قبــل 
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أطــراف ثالثــة أو مــن المواقــف الخطــرة. هــذا االلتــزام صــارم بشــكل خــاص فــي الظــروف التــي يكــون فيهــا األفــراد فــي 
حجــز الدولــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن الــدول ملزمــة باتخــاذ تدابيــر إيجابيــة إلعمــال الحــق فــي الحيــاة فــي ظــروف احتجــاز 
الدولــة. يجــب تزويــد المعتقليــن بمــا يكفــي مــن الغــذاء والرعايــة الطبيــة الكافيــة. ســلطات الدولــة ملزمــة بإثبــات أنهــا ال تتحمل 

أي مســؤولية عــن وفــاة فــرد فــي عهدتهــا، وعليهــا التحقيــق؛ مقاضــاة ومعاقبــة مرتكبــي مثــل هــذه الحادثــة.

كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً واليته؟

كغيــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، فــإن المقــرر الخــاص المعنــي بحــاالت اإلعــدام خارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجزة 
أو القتــل التعســفي يتبنــى أســاليب العمــل المختلفــة التــي تتجــه نحــو االضطــالع بواليتــه. ويقــوم المقــرر الخــاص بزيــارات 
دولــة، ويتلقــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر ســنوية إلــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويصــدر الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر بمــا فــي ذلــك التعليقــات علــى التشــريعات والسياســات 

المتعلقــة بمالءمــة التطــورات الطبيعيــة والسياســة مــع المعاييــر الدوليــة للحــق فــي الحيــاة.

ولم يتطرق المقرر الخاص إلى الوضع في سوريا ال في تقاريره السنوية وال في التعليقات العامة على التشريعات والسياسات.

حتــى أغســطس/آب 2020، فــإن المقــرر الخــاص المعنــي بحــاالت اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو 
تعســفاً قــد أرســل 12 بالغــاً إلــى حكومــة ســوريا. وقــد أُرســلت غالبيــة البالغات باالشــتراك مــع واليات أخــرى، ال ســيما الفرق 
العاملــة المعنيــة باالحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي، والمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب، والمقــرر 
ــي  ــرر الخــاص المعن ــع، والمق ــة التجم ــي بحري ــرر الخــاص المعن ــوق اإلنســان، والمق ــن عــن حق ــي بالمدافعي الخــاص المعن
بحريــة الــرأي والتعبيــر. وتناولــت االتصــاالت مزاعــم الســلوك الــذي قامــت بــه القــوات الحكوميــة والقــوات المواليــة لهــا ضــد 
الصحفييــن ووســائل اإلعــالم األخــرى والناشــطين فــي مجــال حقــوق اإلنســان، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى حــاالت الوفــاة 
فــي الحجــز باإلضافــة إلــى توجيــه نــداءات عاجلــة إلــى تعليــق تنفيــذ عقوبة االعــدام التــي اصدرتهــا محاكم اســتثنائية للســلطات.

كيف تقدم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا؟

بالنسبة للمنظمـات غير الحكومية السورية الراغبـة في تقديم معلومات إلى المقرر الخاص يمكن ملء االستبيـان عبر الرابط: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/ModelQuestionnaire.aspx وإرسـال ذلـك عن 

طريق البريد اإللكتروني إلى urgent-action@ohchr.org أو بالفاكس إلى 41229179006+ أو بالبريـد العـادي إلى:

ً المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا

Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions

c/o Office of the High Commissioner for

Human Rights

United Nations Office at Geneva

Geneva 10 1211

Switzerland

https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://spcommreports.ohchr.org/TmSearch/Results
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/ModelQuestionnaire.aspx
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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2.14. المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

الوالية

فــي عــام 1985، أصــدرت لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان القــرار1985/33، وقــررت تعييــن مقــرر خــاص لدراســة 
المســائل المتعلقــة بالتعذيــب. وفــي عــام 2008، اســتعرض مجلــس حقــوق االنســان ومــدد واليــة المقــرر الخــاص المعنــي 

بالتعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة )المقــرر الخــاص( فــي القــرار8/8.

ــا مــن الحكومــات  ــاًء عليه ــا والتصــرف بن ــن أمــور أخــرى، بالتمــاس المعلومــات وتلقيه ــرر الخــاص، مــن بي ــف المق ويكل
ومنظمــات المجتمــع المدنــي واألفــراد ومجموعــات األفــراد فيمــا يتعلــق بحــاالت التعذيــب المزعومــة أو غيــره مــن أشــكال 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة؛ وإجــراء زيــارات دولــة ؛ ودراســة االتجاهــات والتطــور والتحديــات 
فيمــا يتعلــق بمكافحــة التعذيــب ومنعــه؛ تحديــد وتبــادل وتعزيــز أفضــل الممارســات بشــأن تدابيــر منــع ومعاقبــة واســتئصال 
ــوق  ــس حق ــى مجل ــر إل ــم تقري ــة؛ وتقدي ــانية أو المهين ــة القاســية أو الالإنس ــة أو العقوب ــن أشــكال المعامل ــره م ــب وغي التعذي

اإلنســان والجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة.

المعايير الدولية

إن حــق األفــراد فــي عــدم التعــرض للتعذيــب والتــزام الــدول باالمتنــاع ومنــع أعمــال التعذيــب يمكــن العثــور عليهــا فــي العديــد 
مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان والمبــادئ واإلعالنــات، بمــا فــي ذلــك: المــادة 2 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، والمــادة 7 
ــة الســجناء، والمــادة 37 مــن  ــا لمعامل ــة الدني ــة والسياســية، والقواعــد النموذجي ــي الخــاص بالحقــوق المدني مــن العهــد الدول

اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

تُعــّرف المــادة 1 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب “التعذيــب” بــأن “ أي فعــل يُلحــق بألــم شــديد أو معاناة شــديدة، جســدياً أو عقلياً، 
عمــداً علــى شــخص ألغــراض مثــل الحصــول علــى معلومــات منــه أو مــن شــخص ثالــث أو االعتــراف، ومعاقبتــه علــى فعــل 
ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه هــو أو شــخص ثالــث، أو تخويفــه أو إكراهــه أو إجبــاره، أو ألي ســبب قائــم علــى التمييــز مــن 
أي نــوع، عندمــا يكــون هــذا األلــم أو المعانــاة ناتًجــا عــن أو بتحريــض مــن أو بموافقــة أو موافقــة موظــف عــام أو شــخص آخــر 

يتصــرف بصفتــه الرســمية. وال يشــمل األلــم أو المعانــاة الناشــئة عــن العقوبــات القانونيــة أو المتأصلــة فيهــا أو العرضيــة “.

وبنــاًء علــى ذلــك، لكــي يصــل الفعــل إلــى حــد التعذيــب بموجــب اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، يجــب أن تكــون جميــع العناصــر 
التاليــة موجــودة:

انعكاس األلم أو المعاناة الشديدة، جسدياً أو عقلياً.■■■ ■ 
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https://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E_CN.4_RES_1985_33.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=103
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شرط النية: يجب أن يتم الفعل أو االمتناع الذي يرقى إلى مستوى التعذيب بنيّة.■■■ ■ 

ــن. وهــذا الغــرض المحــدد ■■■ ■  ــاً لغــرض معي ــر تعذيب ــذي يعتب ــم الفعــل أو الســهو ال شــرط الغــرض المحــدد: يجــب أن يت
هــو “الحصــول علــى معلومــات أو اعتــراف منــه أو مــن شــخص ثالــث، ومعاقبتــه علــى فعــل ارتكبــه هــو أو شــخص 
ــز  ــاس التميي ــى أس ــباب، عل ــن األس ــبب م ــاره، أو ألي س ــه أو إجب ــه أو إكراه ــه، أو تخويف ــي ارتكاب ــتبه ف ــث أو يش  ثال

من أي نوع.” 

ــرض أو ■■■ ■  ــب أو يح ــب “يُرتك ــة التعذي ــن ممارس ــاع ع ــل أو االمتن ــة أن الفع ــي االتفاقي ــي: تقتض ــف عموم ــورط موظ ت
بموافقــة أو موافقــة مــن موظــف عمومــي أو شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية.” إن فشــل الدولــة فــي التحقيــق 
فــي أعمــال التعذيــب و/أو لتنفيــذ التزامهــا بمنــع التعذيــب يمكــن أن تصــل باعتبــاره إذنــاً بحكــم األمــر الواقــع مــن الدولــة 

للجهــات خاصــة لممارســة التعذيــب، والدولــة هــي بالتالــي المســؤول.

المــادة 16 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب تضــع واجبــاً علــى الدولــة أن تحظــر وتمنــع “أعمــال أخــرى مــن أعمــال المعاملــة 
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة”، لكنهــا ال تعــّرف مــا يرقــى إلــى حــد المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة. وغالبــاً 
مــا يكــون الفعــل أو االمتنــاع عــن المعاملــة الســيئة مماثــالً للتعذيــب الــذي ال يفــي بجميــع متطلبــات تعريــف التعذيــب أو يكــون 

مســتوى الخطــورة ليــس مرتفعــاً.

ــانية أو  ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــكال المعامل ــن أش ــره م ــب وغي ــي التعذي ــي العرف ــاني الدول ــون اإلنس ــر القان ويحظ
ــب. ــت تســمح باســتخدام التعذي ــا كان ــة. وال توجــد ظــروف أي ــر الدولي ــي النزاعــات المســلحة غي ــة ف المهين

كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة واليته؟

ــة  ــة أو المعامل ــن أشــكال المعامل ــره م ــب وغي ــي بالتعذي ــرر الخــاص المعن ــإن المق ــن اإلجــراءات الخاصــة ف ــره م ــل غي مث
المهينــة أو العقوبــة ينفــذ أنشــطة مختلفــة موجهــة نحــو االضطــالع بواليتــه. ويجــري المقــرر الخــاص زيــارات دولــة، ويتلقــى 
المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إلــى الــدول، ويقــدم تقاريــر ســنوية إلــى الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق اإلنســان، 
ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويصــدر عــدداً مــن الدراســات الموضوعيــة والتقاريــر، إضافــة إلــى أي نشــاط آخــر 

يهــدف نحــو زيــادة الوعــي ومنــع التعذيــب وغيــره مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.

فــي تقريــره الســنوي لعــام 2016 ، الحــظ المقــرر الخــاص أن زواج األطفــال وغيــره مــن أشــكال الــزواج القســري فــي ازدياد 
بيــن الســكان النازحيــن حــول العالــم، بمــا فــي ذلــك فــي ســوريا.

لــم يقــم المقــرر الخــاص بزيــارة دولــة إلــى ســوريا بعــد. لكــن المقــرر الخــاص هــو أحــد اإلجــراءات الخاصــة األكثــر نشــاطاً 
ــر بالذكــر أن  ــى أغســطس/آب 2020. ومــن الجدي ــث أجــرى 28 بالغــاً حت ــي ســياق التواصــل مــع حكومــة ســوريا، حي ف
غالبيــة هــذه البالغــات يتــم إرســالها باالشــتراك مــع الفريــق العامــل المعنــي باالحتجــاز التعســفي، نظــراً الســتخدام موثــق 

للتعذيــب فــي الســجون فــي ســوريا.

كيف تقدم معلومات إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو 
المهينة؟

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docs/v1_rul_rule90
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement
https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments
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 يمكن للمنظمات غير الحكومية السورية التي ترغب في تقديم معلومات إلى المقرر الخاص ملء االستمارة على:
 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/model.aspx 

وإرسالها إلى action@ohchr.org أو عن طريق البريد البريدي إلى:

المقرر الخاص المعني بالتعذيب

Special Rapporteur on Torture

c/o Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Office at Geneva

CH-1211 Geneva 10, Switzerland

يجــب إرفــاق أوراق إضافيــة حيــث ال تســمح المســاحة بتقديــم كامــل للمعلومــات المطلوبــة. أيضــاً، يجــب توفيــر نســخ مــن 
أي مســتندات إثبــات ذات صلــة، مثــل الســجالت الطبيــة أو ســجالت الشــرطة حيــث يعتقــد أن هــذه المعلومــات قــد تســهم فــي 

المحاســبة الكاملــة للحــادث. يجــب إرســال النســخ فقــط وليــس المســتندات األصليــة. 

فــي الحــاالت الحرجــة مــن حيــث الوقــت، حيــث يكــون الفــرد عرضــة لخطــر التعذيــب، سيرســل المقــرر الخــاص نــداءات 
عاجلــة. وسترســل المقــررة الخاصــة أيضــاً نــداءات عاجلــة عندمــا يخشــى أن يتعــرض األشــخاص لخطــر:

العقوبة الجسدية؛ ■■■ ■ 

وسائل ضبط النفس المخالفة للمعايير الدولية؛ ■■■ ■ 

الحبس االنفرادي المطول؛ ■■■ ■ 

الحبس االنفرادي؛ ■■■ ■ 

ظروف االعتقال “التعذيبية”؛ ■■■ ■ 

الحرمان من العالج الطبي والتغذية الكافية؛ ■■■ ■ 

الترحيل الوشيك إلى دولة يوجد فيها خطر التعذيب؛ ■■■ ■ 

التهديد باستخدام مفرط للقوة من قبل المسؤولين عن تطبيق القانون.■■■ ■ 

وفــي حــاالت أخــرى، حيــث حــدث فعــل التعذيــب المزعــوم بالفعــل، أو إذا كانــت الحالــة ال تعتبــر ملّحــة، سيرســل المقــرر 
الخــاص بالغــات ادعــاء. ويجــوز إرســال بالغــات االدعــاء فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

أنماط التعذيب المنهجية:■■■ ■ 

مجموعــات محــددة مــن الضحايــا أو الجنــاة؛ واســتخدام أســاليب معينــة للتعذيــب؛ و ظــروف االحتجــاز التــي ترقــى - ■
إلــى ســوء المعاملــة.

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/model.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Torture/SRTorture/Pages/model.aspx
mailto:action%40ohchr.org?subject=
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قد يكون التشريع الذي يؤثر على حدوث التعذيب موضوع رسالة ادعاء:■■■ ■ 

أحكام العقوبات الجنائية )مثل السماح بالعقاب البدني(؛- ■

ــم الخارجــي - ■ ــرات االحتجــاز بمعــزل عــن العال ــق بفت ــال فيمــا يتعل ــى ســبيل المث ــة )عل تشــريع اإلجــراءات الجنائي
ــك(،  ــر ذل والمعلومــات وغي

األحــكام القانونيــة التــي تمنــح العفــو، وغيرهــا مــن التدابيــر التــي تنــص علــى اإلفــالت مــن العقــاب بحكــم الواقــع أو - ■
بحكــم القانــون فــي انتهــاكات حظــر التعذيــب.



دليل حول اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان 62
PH

O
TO

: f
re

ep
ik

.c
om

2.15. المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار

الوالية

فــي عــام 2011، اعتمــد مجلــس حقــوق اإلنســان القــرار18/7، الــذي قــرر فيــه تعييــن مقــرر خــاص معنــي بتعزيــز الحقيقــة 
والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار )المقــرر الخــاص(. يفــوض مجلــس حقــوق اإلنســان المقــرر الخــاص “للتعامــل 

مــع الحــاالت التــي وقعــت فيهــا انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان وانتهــاكات خطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي”.

ــة  ــن والي ــي ضم ــاني الدول ــون اإلنس ــرة للقان ــاكات الخطي ــان واالنته ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــوع االنته ــرط وق إن ش
ــة الســالم  ــة فــي حــاالت مــا بعــد الصــراع والحــاالت حيــث تكــون عملي ــر صل ــه أكث ــى أن واليت ــرر الخــاص يشــير إل المق

ــذ. ــد التنفي السياســية قي

ــة والتعويضــات  ــة والعدال ــز “الحقيق ــى تعزي ــة إل ــر الرامي ــى التدابي ــرر الخــاص عل ــز المق ــة، يرك ــة الموضوعي ــن الناحي م
وضمانــات عــدم التكــرار.” ويشــير القــرار 18/7 علــى وجــه التحديــد إلــى “المالحقــات الفرديــة، والتعويضــات، والبحــث 
عــن الحقيقــة، واإلصــالح المؤسســي، وفحــص الموظفيــن العمومييــن والمســؤولين، أو مزيــج مــن التصــور المناســب لهــا” 
باعتبارهــا بعــض أشــكال هــذه التدابيــر، ويكلــف المقــرر الخــاص بتحديــد التدابيــر اإلضافيــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز الحقيقــة 

والعدالــة والتعويضــات وضمانــات عــدم التكــرار.

ــدة  ــات الجي ــز الممارس ــادل وتعزي ــد وتب ــور أخــرى، بتحدي ــن أم ــن بي ــف، م ــرر الخــاص مكل ــإن المق ــك، ف ــي ضــوء ذل وف
والعناصــر اإلضافيــة المحتملــة بهــدف التوصيــة بطــرق ووســائل لتحســين تعزيــز الحقيقــة والعدالــة والتعويضــات وضمانــات 
ــة لحقــوق اإلنســان  ــة والمؤسســات وطني ــة واإلقليمي عــدم تكــرار، والدخــول فــي حــوار مــع الحكومــات والمنظمــات الدولي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وتقديــم توصيــات بشــأن التدابيــر القضائيــة وغيــر القضائيــة عنــد تنفيــذ االســتراتيجيات 
والسياســات لمعالجــة انتهــاكات حقــوق اإلنســان واالنتهــاكات الخطيــرة للقانــون اإلنســاني الدولــي، والقيــام بزيــارات دولــة، 
لرفــع مســتوى الوعــي بواليتــه، وتكامــل نهــج يركــز علــى الضحيــة طــوال عملــه؛ وتقديــم تقريــر عــن عملــه إلــى مجلــس 

ــة العامــة لألمــم المتحــدة. حقــوق اإلنســان والجمعي

المعايير الدولية

يشــير القــرار 18/7 إلــى عــدد مــن الصكــوك والمبــادئ واإلعالنــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك: العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــام 1949  ــف لع ــات جني ــة؛ اتفاقي ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــية والعه ــة والسياس المدني
وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة لعــام 1977؛ االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري؛ مجموعــة محدثــة 
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https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=193
https://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=E/CN.4/2005/102/Add.1
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ــادئ  ــادئ األساســية والمب ــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا مــن خــالل مكافحــة اإلفــالت مــن العقــاب؛ المب ــادئ لحماي مــن المب
التوجيهيــة بشــأن الحــق فــي االنتصــاف والجبــر لضحايــا االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان واالنتهــاكات 

الخطيــرة للقانــون الدولــي اإلنســاني.

ــة العامــة لألمــم  يعتمــد المقــرر الخــاص كذلــك علــى التعليقــات العامــة أو توصيــات هيئــات المعاهــدات، وقــرارات الجمعي
المتحــدة، وتقاريــر األميــن العــام وقــرارات مجلــس حقــوق اإلنســان وأيــة وثيقــة أخــرى تكــون ذات صلــة بتعزيــز الحقيقــة 
ــة التــي اعتمــد  ــة للمعاييــر الدولي ــى القائمــة الكامل ــة وجبــر الضــرر وضمانــات عــدم التكــرار. ويمكــن االطــالع عل والعدال

عليهــا المقــرر الخــاص علــى موقعــه اإللكترونــي.

كيف ينفذ المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار واليته؟

كغيــره مــن اإلجــراءات الخاصــة، ينفــذ المقــرر الخــاص أنشــطة مختلفــة تتجــه نحو االضطــالع بواليتــه. ويقوم القــرر الخاص 
ــة العامــة  ــى الجمعي ــر ســنوية إل ــدم تقاري ــدول، ويق ــى ال ــى المعلومات/الشــكاوى ويرســل بالغــات إل ــة، ويتلق ــارات دول بزي
لألمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق اإلنســان، ويعلــق علــى التشــريعات والسياســات ويصــدر عــدداً مــن الدراســات الموضوعيــة 

والتقاريــر، وأي نشــاط آخــر يهــدف إلــى تحقيــق واليتــه وتعزيــز الحقيقــة والعدالــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار.

وحتى أغسطس/آب 2020، لم يقم المقرر الخاص بزيارة دولة إلى سوريا ولم يوجه أي بالغ إلى حكومة سوريا.

كيفية تقديم المعلومات إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؟

ــد  ــق البري ــن طري ــاً ع ــات أيض ــال المعلوم ــن إرس ــت. ويمك ــر اإلنترن ــاص عب ــرر الخ ــى المق ــات إل ــم المعلوم ــن تقدي يمك
اإللكترونــي إلــى urgent-action@ohchr.org أو عــن طريــق البريــد العــادي إلــى:

المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار

Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of  
Non-Recurrence

OHCHR-UNOG

Avenue de la Paix 8-14

Geneva 10 1211

 Switzerland
 

نشــجع المنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية علــى إرســال طلباتهــا باســتخدام النمــوذج عبــر اإلنترنــت وإرســاله عبــر 
ــى  ــم معلومــات إل ــي تقدي ــي ترغــب ف ــة الســورية الت ــر الحكومي ــا نشــجع المنظمــات غي ــي أيضــاً. كم ــد اإللكترون البري
ــى مــدى  ــوارد فــي الملحــق 1 أو 2، اعتمــاداً عل ــى اســتخدام النمــوذج ال ــد اإللكترونــي عل المقــرر الخــاص عبــر البري

ــب. ــة موضــوع الطل مالءمتهــا للحال

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147&amp;Lang=A
https://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=E/CN.4/2005/102/Add.1
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/147&amp;Lang=A
https://www.ohchr.org/EN/Issues/TruthJusticeReparation/Pages/InternationalInstruments.aspx
https://spsubmission.ohchr.org/
mailto:urgent-action%40ohchr.org?subject=
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3. Annexes
 

Annex 1

In situations where no standard form is provided by the concerned Special Procedure, SLDP has put 
together the following template to assist those making submissions. This template is most relevant 
for organizations making submissions on behalf of a particular individual or individuals in a specific 

context.

 
For the Attention of:

[Title of the Special Procedure)s( addressed in the submission]. 

Date: 

Submitted by:

]Name of Organization)s([

 
1. Information Concerning the Alleged Victim)s(

     a.   First Name: .......................................................................................

     b.   Family Name: ...................................................................................

     c.   Other names the victim is known by )if applicable(: .......................

     d.   Date of Birth: ...................................................................................

     e.   Sex: .......Male........).......( ................ Female...........)......( ...............

     f.   Country of Birth: ..............................................................................

     g.   Occupation/Profession: ....................................................................

     h.   Father’s name: ..................................................................................

     i.   Mother’s name: ................................................................................

     j.   Nationality or nationalities: ..............................................................

     k.   Identity document )if any(: ..............................................................
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     l.   Address of usual residence: ................................................................

     m.   Marital status )if relevant(: ...............................................................

     n.    Pregnant )if relevant(: .......Yes......)......( ............No.......)......( .........

  
2. Identity of Alleged Perpetrators of the Violation )if known(, and Information on All Actors 
Involved

[Please provide all the available details including controlling actors, the history of the presence of 
those actors, names and/or types of relevant military or security sectors, any detail on the responsible 
command, etc.[

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
 
3. Information Concerning the Incident/Situation/Case

[Please provide a detailed description of the facts surrounding the case. All relevant detail that will help 
the Special Procedure understand the situation should be provided. )date/place/detailed description of 
events that took place(.[ 

]SLDP encourages those making submissions to provide, where possible, information that reflects a 
general pattern and policy of violating the human rights subject of the submission[.  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

4. Legal Analysis

[A brief yet concise overview of the applicable international human rights law and other relevant bodies 
of law, including international humanitarian law. The analysis should demonstrate the domestic legal 
framework applicable to the case, the obligations of the concerned government)s( under the applica-
ble international law, and how the government is responsible for the human rights violations at issue 
through the act)s( or omission)s( of its agents, forces and/or representatives[.  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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5. Information Concerning the Individual or Organization Submitting the Information )THIS 
INFORMATION WILL REMAIN CONFIDENTIAL). 

Name: ..........................................................................................................................................

Contact Info: ...............................................................................................................................

Role in the case/situation: ...........................................................................................................

Will you be able to follow the case and convey information to the victim)s( and/or their families: 
............Yes ........ )......( .......... No .........)......(. 

 
6. Information Concerning the Consent of Alleged Victims, Their Lawyer, or Family.

a. a. Please confirm that the victim)s(, their lawyer, or their family have provided their consent for the 
use of the identity of victims in the following: 

b. b. Communications to the government responsible for the alleged violation.............. Yes....... ).......( 
..................No.......)........(. 

c. c. Public reports submitted to the Human Rights Council and/or the General Assembly.............
Yes........)........( .................No........).......(. 

d. d. Communications published on the communication website online...................Yes.......)........( 
.................No........).......(. 

e. e. Please confirm that the victim)s(, their lawyer, or their family have provided their consent for 
the special procedure to intervene on their behalf..............Yes........)........( ...................No.........
).........(.

f. f. Please confirm that the victim)s(, their lawyer, or their family understand the mandate of the 
concerned special procedure)s(, and the risks involved with the submission of information to 
special procedures Yes........).......( ...........No........).........(. 
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Annex 2

In situations where no standard form is provided by the concerned Special Procedure, SLDP has put 
together the following template to assist those making submissions. This template is more suitable 
for submissions concerning thematic patterns or trends of widespread violations of human rights. For 

example: chemical weapons attacks, attacks on cities, forced displacement, sieges and starvation. 

 
Special Procedures Submission

[Submission/urgent appeal/allegation letter] to the United Nations Special Procedures on [two-
three lines on the submission. For example: on the use of chemical weapons against civilians in the 
attacks on )place( on the )date(.]

Date: 

Submitted by:

]Name of Organization)s([

For the Attention of:

[Title of the Special Procedure)s( addressed in the submission]. 

1. Overview

[A brief description of the submission in general, the main facts, the victims, demands and recommen-
dations. Two-three short paragraphs[. 

 
2. Facts of the incident/phenomena/situation

]A detailed description of the facts of the incident/phenomena including date, place, detailed description 
of events that took place, and any witness testimonies of the events.[

 
3. Legal Analysis 

[A brief yet concise overview of the applicable international human rights law and other relevant 
bodies of law, including international humanitarian law. The analysis should demonstrate the obliga
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tions of the concerned government)s( under the applicable international law, and how the government 
is responsible for the human rights violations at issue through the act)s( or omission)s( of its agents, 
forces and/or representatives[. 

4. Conclusion and Recommendations

]The organizations’ conclusion in light of its legal analysis on the lawfulness of the events/acts that took 
place. Also include a list of the recommendations and demands of the organization/victims[. 

5. Annexes

[Any evidence including witness testimonies, photos, reports, copies of codes and statutes, draft bills 
and any other type evidence[. 

]If the submission refers to the identity of specific alleged victims, SNGOs must provide evidence 
of consent from the victim)s(, their lawyers, or families for the use of the identity of victims in: )a( 
communications to the government; )b( public reports to the Human Rights Council and/or General 
Assembly and; )c( publication on the communication website.[ 
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