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 الفصل السادس عشر

 الرصد أثناء فترات النـزاع املسلح

 املفاهيم الرئيسية

 بعض االلتزامات حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك واجب تفادي

 احلرمان التعسفي من احلياة والتعذيب والرق والتمييز ال ختضع

 . للتقييد أثناء فترات النـزاع املسلح

 ي مبختلف وينبغي أن يكون موظفو حقوق اإلنسان على وع

 مستويات انطباق القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون

 استنادا إىل مستوى وطبيعة - وما مينحانه من محاية - اإلنساين

زاع  . الـن

 مبادئ أساسية " املشتركة بني اتفاقيات جنيف على 3 وتنص املادة

 تتعامل صراحة مع النـزاعات املسلحة اليت ليس " للقانون اإلنساين

 بع دويل، ولكن أصبح من املعترف به اآلن أا تشكل املعيار هلا طا

 األدىن املنطبق يف كل الظروف، مبا يف ذلك النـزاعات املسلحة

 . الدولية

 وإذا كانت عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان مفوضة

 للقيام بذلك، فهناك عدة مبادئ أساسية يف رصد مجاعات

 ال ا ينبغي للعملية أن تأخذها يف املعارضة املسلحة واالتص

 : االعتبار

 تفادي االعتراف باجلماعات املسلحة؛ •

 التحلي بالشفافية يف التحدث مع احلكومة ومجاعات •

 املعارضة؛

 احلفاظ على حيادها؛ •

 تقييم بواعث القلق األمنية يف إجراء االتصاالت؛ •

 تفادي التداخل مع املنظمات اإلنسانية األخرى؛ •

 ه التحدث مع الفاعلني فري احلكوميني معرفة من ميكن •

 والتأثري عليهم؛

توضيح واليتها واألسباب وراء رغبتها يف االستمرار يف •
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 االتصال؛

 القيام بأنشطة واسعة لتعزيز حقوق اإلنسان؛ •

 حتديد احلجج اليت ستقنع مجاعات املعارضة املسلحة؛ •

 معرفة النـزاعات  اليت يف صميم عملية الرصد وغري •

 جلهود؛ ذلك من ا

 الوساطة عن طريق اإلبقاء على خطوط  االتصال •

 . مفتوحة بني األطراف

 1 مقدمة - ألف

زاع املسلح الدويل واحلروب األهلية وغريها من النـزاعات الداخلية هي كثريا ما تكون سببا - 1  الـن
 عايري الدولية،  وتآكل ونتيجة النقسامات الدولة، وتآكل اتمع املدين،  وعدم احترام القانون احمللي وامل

 القيم التقليدية وأواصر القرابة النامجة عن  ايار هياكل اتمع،  وعدم احترام السلطات التقليدية واهليكل
 القانوين  وعدم فعاليتهما مبا يف ذلك النظام القضائي، ونشوب أزمات إنسانية خطرية ينجم عنها معانات

 الغذاء واملياه النظيفة واخلدمات الصحية والتعليم واملوارد االقتصادية، على نطاق واسع، واحلرمان املهلك من
 والطرد القسري ألعداد هائلة من السكان، والقيود على السفر، وتدمري الطرق واجلسور واألسواق واملدارس

شي والبنية التحتية، وظهور عدة مجاعات من مجاعات املعارضة املسلحة املتنافسة يف بعض األحيان،  وتف
 جتاوزات حقوق اإلنسان على يد القوات احلكومية والكيانات غري احلكومية على السواء، وانتشار ثقافة
 عامة يغلب عليها طابع العنف، واستعمال العنف ضد املدنيني والسجناء وراصدي حقوق اإلنسان واملوظفني

 ان أم يساعدون جانبا أو آخر أو اإلنسانيني باعتبار ذلك طريقة متعمدة للحرب أو لالعتقاد يف بعض األحي
 . حىت ينطر إليهم باعتبارهم سببا يف إطالة النـزاع

زاع - 2  وقد  تباشر العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان عملها يف حاالت تتسم مبختلف مستويات الـن
 احلقائق، ، من أجل مجع وتقييم أوال . ويتناول هذا الفصل ثالث مشكالت تنشأ يف هذا السياق . والعنف

 يكونوا على وعي حبقوق اإلنسان والقواعد واملبادئ اإلنسانية على موظفي حقوق اإلنسان أن جيب

 David Wiessbrodt, "The Role of International للحصول على حبث تفصيلي يف هذا املوضوع أنظر 1
Organizations in the Implementation of Human Rights and Humanitarian law in 
Situations of Armed Conflict", 21, Vanderbilt Journal of Transnational Law 313 
(1988).
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 ، جيب أن يتمكن املوظفون من مجع وتقييم احلقائق وثانيا . املنطبقة على خمتلف أنواع النـزاعات املسلحة
 وحاالت النـزاع املسلح . نسان ذات الصلة حىت ميكنهم العمل بفعالية ومصداقية ضد جتاوزات حقوق اإل

 ومن مث  توهن قدرة املوظفني على االستجابة النتهاكات حقوق اإلنسان أثناء فترات قد تعوق الرصد
زاع املسلح  رصد أنشطة مجاعات ، إذا كانت والية العملية تشري إىل أا ينبغي أن تتوىل وثالثا . الـن

 ود تتطلب مهارات ووج تتفاوت نوعا ما عن رصد ، فان هذه اجله املعارضة املسلحة واالتصال ا
 عدة مبادئ أساسية  هلذا العمل يف صدد مجاعات املعارضة ويقترح هذا الفصل . احلكومات واالتصال ا

 . املسلحة

 تقرير وجود نـزاع مسلح وتصنيفه - باء

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين يف فترات النـزاع - 1
 املسلح

 وكما أسلفنا . ينطبق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين كالمها على فترات النـزاع املسلح - 3
 ، تسمح " اإلطار : القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان : " الفصل الثالث بالتفصيل يف

 ت بأن تنتقص من التزاماا  مبوجب من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية للحكوما 4 املادة
 العهد أثناء فترات الطوارئ العامة اليت دد حياة الدولة واليت يتم اإلعالن عن وجودها رمسيا، ولكن فقط

 ال جيوز يف أي وقت من األوقات عدم التقيد وباإلضافة إىل ذلك، . بالقدر الذي تتطلبه مقتضيات احلالة
 مبا يف ( ذلك واجب االمتثال لاللتزامات األخرى مبوجب القانون الدويل ، مبا يف بالتزامات حقوق اإلنسان

 وتفادي التجريد التعسفي من احلياة، والتعذيب والرق، ) ذلك اتفاقيات جنيف  والربوتوكوالن  امللحقان ا
 من هنا و 2 . وحرية الرأي والتمييز بسب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

زاع املسلح  . تنطبق كثري من معايري حقوق اإلنسان األساسية أثناء فترات الـن

 يتسم القانون اإلنساين الدويل يف كثري من األحيان بقدرة أكرب على اإلقناع يف زمن احلرب ومع ذلك، - 4

زاع امل  سلح ضد ألنه وضع خصيصا للحد من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ترتكب أثناء فترات الـن

 . ، مثل اجلنود اجلرحى أو  العاجزون عن القتال ألي سبب آخر، وضد السكان املدنيني األشخاص احملميني

 عتراف به أمام القانون مها أيضا من احلقوق غري القابلة حظر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وحق الشخص يف اال 2
لالنتقاص
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 كما يتم تدريب املوظفني العسكريني يف كثري من األحيان على احترام القانون اإلنساين الذي يطلقون عليه
 ينطبق القانون اإلنسان انطباقا واضحا على وباإلضافة إىل ذلك، ." قوانني احلرب " يف كثري من األحيان اسم

 وميكن لألطراف أيضا رؤية . مجيع أطراف النـزاع املسلح ومن مث يقنع األطراف باإلنصاف يف تطبيقها
 الفائدة اليت تترتب على االمتثال للقانون اإلنساين ومن مث يشعر اجلانب اآلخر بالتزام متبادل إزاء تفادي

 1977 والربوتوكولني اإلضافيني لعام 1949 اتفاقيات جنيف  لعام ذلك أن ويضاف إىل . االنتهاكات
 أكرب مما حظيت به معظم حظيت بعدد من التصديقات امللحقني ا اليت تشكل جوهر القانون اإلنساين قد

 . معاهدات حقوق اإلنسان من تصديقات

 أنواع النـزاعات املسلحة - 2

 عة أنواع من النـزاعات املسلحة  تتفاوت القواعد والصكوك املنطبقة مييز القانون اإلنساين الدويل أرب - 5
 : على كل منها

 والربوتوكول 1949 الذي تنطبق عليه اتفاقيات جنيف األربع لعام النـزاع املسلح الدويل ) 1 (
 وقواعد الهاي وغري ذلك من املبادئ القانونية؛ 1977 اإلضايف األول لعام

 الربوتوكول وحيددها اليت مبثابة حروب للتحرير الوطين لية النـزاعات املسلحة الدو ) 2 (

 وختضع له؛ 1977 لعام اإلضايف األول

 بني اتفاقيات جنيف املشتركة 3 املادة اليت ختضع لتنظيم النـزاعات املسلحة غري الدولية ) 3 (
 األربع ولبعض املعايري العرفية؛

 لعام لربوتوكول اإلضايف الثاين ا اليت ينظمها النـزاعات املسلحة غري الدولية ) 4 (
 . ويعرفها تعريفا ضيقا 1977

 القانون الدويل : " وملزيد من التفاصيل عن القانون اإلنساين الدويل ميكن الرجوع إىل الفصل الثالث - 6
 رصد ومحاية حقوق اإلنسان : " والفصل احلادي عشر " اإلطار : حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املنطبقان

 " . عائدين واملشردين داخليا اخلاصة بال

زاع املسلح ت إحدى الصعوبات اليت تكتنف عملية رصد انتهاكا و - 7  حقوق اإلنسان أثناء فترات الـن

وموظفو حقوق اإلنسان ال جيمعون يف العادة معلومات عن نوع . تتصل مبختلف أنواع النـزاعات املسلحة
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زاع مس  تطبيق القانون اإلنساين يعتمد على على أن . لح الوقائع الالزمة لتحديد وجود أو عدم وجود ـن

 مبا يف ذلك مكتبها القانوين على وجه ( وجيب على عملية حقوق اإلنسان . حتديد نوع النـزاع املسلح
 التمييز بني املنازعات املسلحة اليت تتسم بطابع دويل، وحروب التحرير الوطين والنـزاعات ) اخلصوص

 بني اتفاقيات جنيف، واملنازعات املسلحة الدولية مبوجب املشتركة 3 ادة الدولية غري الدولية مبوجب امل
 ويف حماولة تطبيق القانون اإلنساين على انتهاكات حقوق . الربوتوكول اإلضايف الثاين، واحلاالت األخرى

 تقييم داخلي راء اإلنسان اليت تقع أثناء احلاالت املبينة أعاله، سيتعني على العملية امليدانية حلقوق اإلنسان إج
زاع الدائر يف البلد حىت يتسىن هلا  يف أدائها لوظائف الرصد الرجوع إىل القانون الدويل املالئم عن نوع الـن

 . ومن املهم  يف هذا الصدد مالحظة أن مستويات املنازعات  قد تتغري مع تطور احلالة . وتقدمي التقارير
 فة  التحديد العلين والنهائي لنوع النـزاع الدائر يف بلد على أنه ال تقع على عملية حقوق اإلنسان وظي

 . معني

 النـزاع املسلح الدويل - أ

 وقد تبدأ عملية حقوق . وينبغي لعملية حقوق اإلنسان إجراء حتليل دقيق لتصنيف نوع النـزاع املسلح - 8
 عليها البلد أو صادق اليت أو صكوك قانون حقوق اإلنسان / القانون اإلنساين الدويل اإلنسان باستعراض

 هناك نـزاع تقرر عملية حقوق اإلنسان ما إن كان وينبغي بعد ذلك أن . البلدان واليت تنطبق عليها
زاع املسلح . مسلح دويل  والتعليق الرمسي للجنة الدولية للصليب األمحر على اتفاقيات جنيف حيدد الـن

 من شأنه أن يفضي إىل تدخل من جانب أفراد خالف ناشئ بني دولتني " أي الذي يتسم بطابع دويل بأنه
 عدد ... وال يهم مدة بقاء النـزاع أو . حىت وإن أنكر أحد الطرفني وجود حالة حرب ... القوات املسلحة

 3 ." الضحايا

 أن املنازعات املسلحة اليت الربوتوكول اإلضايف األول امللحق باتفاقيات جنيف األربع كما يضيف - 9
 : شمل ت تتسم بطابع دويل

 ل ا الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب وضد املنازعات املسلحة اليت تناض
 ، كما كرسه ميثاق األمم وذلك يف ممارستها حلق الشعوب يف تقرير املصري . األنظمة العنصرية

 الدول طبقا املتحدة واإلعالن املتعلق مببادئ القانون الدويل اخلاصة بالعالقات الودية والتعاون بني
 . مليثاق األمم املتحدة

3 Jean  Pictet,  Commentary  on  the  Geneva  Conventions  of  12  August  1949  at  28 
(1960).
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 النـزاع املسلح  غري الدويل - ب

 اليت تتعامل " للقانون اإلنساين ة املبادئ األساسي " املشتركة بني اتفاقيات جنيف 3 توفر املادة - 10
 : على ما يلي 3 وتنص املادة املشتركة 4 . املنازعات املسلحة غري الدولية صراحةً مع

 ـزاع مسلح ليس له طابع دويل يف أراضي أحد األطراف السامية املتعاقدة، يلتزم يف حالة قيام ن "
 : األحكام التالية كحد أدين يطبق بأن كل طرف يف النـزاع

 يعاملون يف مجيع [...] األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة يف األعمال العدائية ) 1 (
 لعنصر أو اللون، أو الدين أو يقوم علي ا األحوال معاملة إنسانية، دون أي متييز ضار

 . املعتقد، أو اجلنس، أو املولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر

 حتظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص املذكورين أعاله، وتبقي حمظورة يف وهلذا الغرض،
 : واألماكن مجيع األوقات

 ل جبميع أشكاله، والتشويه، ، وخباصة القت االعتداء علي احلياة والسالمة البدنية ) أ (
 واملعاملة القاسية، والتعذيب،

 ، أخذ الرهائن ) ب (

 ، وعلي األخص املعاملة املهينة واحلاطة بالكرامة، االعتداء علي الكرامة الشخصية ) ج (

 ذلك املنازعات تشكل معيارا أدىن منطبقا على مجيع الظروف، مبا يف " املبادئ األساسية للقانون اإلنساين " هناك اعتراف اآلن بأن هذه 4
 . املسلحة الدولية

See Rosemary AbiSaab, “The “General Principles” of humanitarian law according to 
the International Court of Justice”, 259 International Review of the Red Cross 367 
(JulyAugust 1987). 

 القواعد " أن يكون فعال منطبقا على مجيع الظروف وأن يكون مستقال عن 3 دة املشتركة ويقصد من املعيار األدىن الذي أرسته املا
 ." التفصيلية اليت تنطبق أيضا على املنازعات املسلحة الدولية

See Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. 
United States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986, para. 218.
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 أمام حمكمة مشكلة إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة سابقة ) د (
 . الضمانات القضائية الالزمة يف نظر الشعوب املتمدنة تشكيال قانونيا، وتكفل مجيع

 [...]". جيمع اجلرحى واملرضى ويعتين م ) 2 (

 للحكومات، بل أيضا مسؤوليات قانونية ال حتدد فقط 3 ومن املهم مالحظة أن املادة املشتركة - 11
 . للفاعلني غري احلكوميني املشتركني يف النـزاع

زاع املسلح غري الدويل " على تعريف 3 وال تنص املادة املشتركة - 12  الربوتوكول اإلضايف على أن ." الـن
 بني قواته أن الربوتوكول ينطبق على املنازعات املسلحة اليت تقع يف إقليم  طرف 1 يوضح يف املادة الثاين

 ) 2 ( و قيادة مسؤولة تقع حتت ) 1 ( أو مجاعات نظامية مسلحة أخرى املسلحة وقوات مسلحة منشقة
 وتستطيع بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ميكنها القيام ) 3 ( و سيطرة على جزء من إقليمه س متار

 . تنفيذ الربوتوكول

 ات االضطرابات والتوتر حاالت ال  يسري على " ومن األمهية البالغة مالحظة أن الربوتوكول - 13
 ت الطبيعة املماثلة اليت ال تعد مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندري وغريها من األعمال ذا الداخلية

 . قانون حقوق اإلنسان القانون الدويل الوحيد املنطبق ويف كل هذه احلاالت يظل " . منازعات مسلحة

 ولذلك، ينبغي النظر يف عدة عوامل عند تقرير ما إن كانت إحدى احلاالت تندرج حتت املعايري - 14
زاع املسلح غري الدويل، مبا يف ذلك ما إن كان للمتمردين قوة  عسكرية نظامية وسلطة املطبقة على الـن

 وبعبارة أخرى، ما هو عدد املقاتلني املشاركني يف . مسؤولة عن سريها ووسيلة احترام القانون اإلنساين
 القتال وهل لديهم هيكل قيادة؟  وهب يعمل املتمردون داخل إقليم حمدد ووفقا الستراتيجية موحدة؟  وهل

يتصرفون كحكومة؟

 كما قد ترغب عملية حقوق اإلنسان يف النظر فيما إن كانت احلكومة الشرعية قد اضطرت إىل نشر - 15
 باملتمردين باعتبارهم وباإلضافة إىل ذلك، هل اعترفت احلكومة الشرعية . قوات نظامية ضد املتمردين

زاع يشكل ديدا للس  5 لم واألمن الدوليني؟ أطرافا حماربني؟  وهل اعترفت األمم املتحدة بأن الـن

 للحصول على مثال لكيفية تطبيق هذه العوامل على نـزاع مسلح ليس له طابع دويل يف الفلبني، انظر اللجنة الدولية لرجال القضاء، 5
The Failed Promise: Human Rights in the Philippines Since the Revolution of 1986 144-47 
(1991).



8 

 وكذلك فقد تعزف احلكومات عن قبول وصف نـزاع بأنه غري دويل ملا قد ينطوي عليه ذلك من - 16
 والربوتوكول الثاين يشريان بوضوح إىل 3 املادة املشتركة اعتراف ضمين باألطراف احملاربة، بالرغم من أن

 . وين لألطراف أن تطبيق هذه األحكام ينبغي أال يؤثر على الوضع القان

 ومبجرد أن  حتدد عملية حقوق اإلنسان القانون املنطبق  أو أا ستعتمد على املعايري األساسية الواردة - 17
 وحقوق اإلنسان  اليت ال جيوز تضييقها، يبقى بعد ذلك تطبيق األحكام احملددة لقانون 3 يف املادة املشتركة

 ومثال ذلك، أن موظفي حقوق اإلنسان يف أول األمر . ة املعنية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين على احلال
 مث بعد ذلك عملية حقوق اإلنسان قد حيتاجون إىل حتديد ما إن كانت قد وقعت حاالت وفاة أثناء نشوب
زاع مسلح  بني املتحاربني أو ما إن كانت قد وقعت حاالت قتل تعسفي بني املدنيني على سبيل املثال  . ـن

 احلق يف : " الفصل الرابع من الفرع باء لصدد، قد يرغب موظف حقوق اإلنسان يف الرجوع إىل ويف هذا ا
 الفصل ولتسهيل الرجوع إىل النص،  نورد فيما يلي اجلدول الوارد يف ." عدم احلرمان من احلياة تعسفا

 القانون الدويل حلقوق اخلاص بانطباق " اإلطار : القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين : " الثالث
زاع  . اإلنسان والقانون  اإلنساين على خمتلف مستويات الـن

 العوامل املؤثرة على الرصد يف فترات النـزاع - جيم
املسلح

 هناك عدة عوامل تؤثرا على قدرة موظف حقوق اإلنسان على مجع معلومات عن انتهاكات حقوق - 18
 . ت النـزاع املسلح تأثريا كبريا على العديد من هذه العوامل وقد تؤثر حاال . من أي بلد معني 6 اإلنسان

 إذا كان يسود جو عام من اخلوف  وإذا أمكن للفرد أن يبلغ عن وقوع انتهاك دون - أ
 . اخلاطرة الشديدة بالتعرض لالنتقام

19 - زاع الداخلي سيزيدان من مستوى اخلوف املوجود يف ا  تمع من املؤكد أن النـزاع املسلح والـن

 ويزيد العنف من اخلوف من . وسيزيدان من خوف األفراد من اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان

 مشاكل حقوق اإلنسان أمام : جللسة االستماع اخلاصة بأفريقيا ت ستيفاين غرانت  معظم هذه العوامل يف الشهادة اليت أعدا حدد 6
. 1979 تشرين الثاين / أكتوبر 31 جلنتني فرعيتني بلجنة الشئون اخلارجية األمريكية يف
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 و يف الواقع قد تعترب أطراف . التعرض لالحتجاز التعسفي أو يقلل القتل من احتمال توصيل املعلومات
زاع إىل املعلومات باعتبارها أسرار دفاعية أو مسائل أمنية ومن مث قد ت  نظر إىل إفشاء املعلومات باعتباره الـن

 . جتسسا

 7 انطباق قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 القانون املنطبق احلالة

 النـزاع املسلح الدويل - 1
 التسلط االستعماري واالحتالل األجنيب ويشمل

 حق تقرير ة وضد األنظمة العنصرية وذلك يف ممارس
 املصري

 1949 اتفاقيات جنيف األربعة لعام
 اجلرحى واملرضى يف امليدان ) 1 (
 الغرقى ) 2 (
 أسرى احلرب ) 3 (
 ) حتت االحتالل ( األشخاص املدنيني ) 4 (

 1977 األول لعام الربوتوكول اإلضايف
 ما دامت غري ( أحكام حقوق اإلنسان األخرى

 ) قابلة لالنتقاص ومل تعلن حالة طوارئ

 النـزاع املسلح غري الدويل - 2
 احلرب األهلية أو أي حالة أخرى متارس فيها قوات

 حتت قيادة مسؤولة علي جزء من مسلحة نظامية
 إقليمه من السيطرة ما ميكنها من القيام بعمليات

 القانون عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ
 . اإلنساين

 تنطبق ( بني اتفاقيات جنيف املشتركة 3 ملادة ا
 ) على احلكومة وقوة املعارضة املسلحة

 ميدان ( 1977 لعام الربوتوكول اإلضايف الثاين
 ) تطبيق أشد تقييداً

 مادامت غري قابلة ( أحكام حقوق اإلنسان األخرى
 ) لالنتقاص ومل تعلن حالة طوارئ

 حالة الطوارئ - 3
 الشغب وأعمال العنف و أعمال االضطرابات

 : ، باستثناء ما يلي مجيع حقوق اإلنسان
 قد يسمح باالنتقاص من بعض احلقوق •

. رطة وقوات حفظ السالم جمموعات التدريب النموذجية اليت أصدرا مفوضية حقوق اإلنسان للش 7
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 من حاالت الطوارئ العامة العرضية الندري وغريها
 اليت دد حياة الدولة واليت ال تكفي فيها التدابري
املتفقة يف العادة مع الدستور والقوانني للتصدي

 . الة للح
 . جيب إعالن حالة الطوارئ رمسيا

 بالقدر  الذي تتطلبه فقط مقتضيات احلالة،
 ال يتعارض مع املتطلبات األخرى مبقتضى وأ

 مبا يف ذلك اتفاقيات جنيف ( القانون الدويل
 ). والربوتوكوالن امللحقان ا

 على أساس العنصر أو اللون أو عدم التمييز •
 اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل

 . االجتماعي
 ال يسمح باالنتقاص فيما يتعلق بالتجريد •

 ذيب أو الرق أو التعسفي من احلياة أو التع
 . السجن للعجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي

 التوترات الداخلية األخرى - 4
 الشغب وأعمال العنف و أعمال االضطرابات

 اليت ال تعد مبثابة حالة طوارئ عامة العرضية الندري
 . دد حياة األمة

 . عدم إعالن حالة طوارئ

 ولكن ينظر يف أي تقييد ذي ( مجيع حقوق اإلنسان
 وال ميكن أن ختضع . صلة بكل واحد من احلقوق

 احلقوق إال للقيود احملددة فحسب من قبل القانون
 بغرض ضمان االعتراف واالحترام الواجبني  حلقوق
 لة وحريات اآلخرين وللوفاء باملتطلبات العاد

 لألخالقيات والنظام العام والرفاه العام يف جمتمع
 ). دميقراطي

 أي تقييد ذي ولكن ينظر يف ( مجيع حقوق اإلنسان العادية حلاالت ا - 5
 وال ميكن أن ختضع . صلة بكل واحد من احلقوق

 احلقوق إال للقيود احملددة فحسب من قبل القانون
 بغرض ضمان االعتراف واالحترام الواجبني  حلقوق
 وحريات اآلخرين وللوفاء باملتطلبات العادلة
 لألخالقيات والنظام العام والرفاه العام يف جمتمع

). دميقراطي
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 كان هناك وعي شعيب مبعايري حقوق اإلنسان وإذا كانت هناك توقعات بوجوب ا ما إذ - ب
 عدم انتهاك احلقوق األساسية

 مع نشوب النـزاع املسلح والنـزاع الداخلي حيدث يف كثري من األحيان ايار للقيود القانونية - 20
 . إمكانية اختاذ أي تدابري بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان املفروضة على العنف وتناقص التوقعات بشأن

 كانت هناك هيئة قضائية مستقلة ميكنها االستجابة للتقارير اليت ترد إليها من نقابة ا ما إذ - ج
 مستقلة للمحامني عن انتهاكات حقوق اإلنسان

 ت عن انتهاكات حقوق املداوالت القضائية واحملامني  ميثلون يف العادة مصدرا مهما للمعلوما - 21
 . وحدوث زيادة يف املستوى العام للوعي قد يؤثر تأثريا ضارا على استقالل املهنة القانونية . اإلنسان

 ما إذا كانت هناك منظمات حملية معنية حبقوق اإلنسان - د

 حلكومة أو قمع من ا / قد تغدو يف العادة املنظمات احمللية اليت توفر املعلومات  موضوع معارضة  و - 22
 أو قد  تتورط هذه املنظمات . أو اإلبالغ ا / بدرجة جتعلها غري قادرة على أداء وظائفها ومجع املعلومات و

 . يف النـزاع بدرجة تثري الشك يف معلوماا

 ما إذا كان بإمكان وسائل اإلعالم احمللية اإلبالغ حبرية عن املسائل املتعلقة حبقوق - هـ
 اإلنسان

 ويف ذات الوقت، قد  جتذب احلرب  الصحفيني . قابة على الصحافة عادة أثناء وقت احلرب تزداد الر - 23
 وقد يؤثر وجود التغطية التليفزيونية الدولية  تأثريا مشوها على سلوك األطراف وعلى إمكانية . األجانب

 . القيام برصد حقوق اإلنسان

 إلنسان ما إذا كان من املمكن الوثوق يف املعلومات عن حقوق ا - و

 أو قد يقل توافرها بسب االستعانة ا يف الدعاية  أثناء / قد يثار الشك حول بيانات حقوق اإلنسان و - 24
زاع الداخلي زاع املسلح أو الـن عن 1984 ومثال ذلك أن تقرير منظمة العفو الدولية لعام . فترات الـن
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 من املتوقع فيه أن تتالعب مجيع األطراف النـزاع املدين يفضي أيضا إىل سياق " السلفادور يشري إىل أن
 8 ." بادعاءات باملسؤولية عن وقوع حاالت وفاة من جراء العنف حتقيقا ألغراض سياسية

 خماطرة كبرية  من تسرب كثري من املعلومات اليت يتم مجعها أثناء فترات النـزاع املسلح كما توجد - 25

 اقع كان يروج نفس املعلومات من خالل قنوات أخرى، ولعل هذا الطرف يف الو . من خالل طرف أو آخر
 ويف هذه الظروف، قد تصبح موثوقية املعلومات موضع شك  وقد تعترب دعاية . مثل وسائل اإلعالم

 ويف غياب  االستعالمات املوثوقة واملستقلة ملوظف حقوق اإلنسان، قد يختزل دوره إىل جمرد . للحرب
 9 . لدعاية اليت يشنها أحد األطراف أداة لترديد أو لتأييد محلة ا

 ما إذا كان يسهل على األجانب فهم اللغة املشتركة حبيث ميكن توصيل املعلومات عن - ز
 انتهاكات حقوق اإلنسان

زاع املسلح،  على أنه إذا تعذر عموما على األجانب فهم لغة البلد - 26  لن يتأثر هذا العنصر كثريا بالـن
زاع املسلح من تناقص تدفق املعلومات بدرجة تضعف من تدفق امل  . علومات فسوف يفاقم الـن

 مثل اهلاتف والربيد والفاكس واإلنترنت والسفر ( ما إذا كانت هناك بنية حتتية لالتصاالت - ح
 تربط البلد بالعامل اخلارجي ) يف درجة رجال األعمال، اخل

 ـزاع املسلح ومن مث تقلل مصادر املعلومات قد تغدو وسائل االتصال العادية صعبةً أثناء فترات الن - 27
 ومع قلة مصادر املعلومات ال ميكن ملوظف حقوق اإلنسان التحقق بسهولة من صحة املادة وتأكيد . املفيدة

 . موثوقيتها

 ما إذا كانت هناك جالية كبرية من الالجئني أو املغتربني الذين يتاح هلم إمكانية الوصول - ط
 اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان يف اخلارج إىل معلومات عن حقوق

8 A mnesty  International,  Extrajudicial  Executions  in  El  Salvador,  AI  Index:  AMR 
29/14/84, at 15 (1984). Americas Watch apparently encountered similar difficulties in 
assessing  evidence  with  regard  to  human  rights  violations  in  Nicaragua.  Americas 

Watch, Human Rights in Nicaragua 19851986 (1986). 

9 See the problems discussed in Americas Watch, Managing the Facts, How the Administration 
Deals with Reports of Human Rights Abuses in El Salvador (1985).
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 تزيد احلروب يف العادة من تدفق الالجئني، ولكن هؤالء الالجئني قد ال  يتصلون مبوظفي حقوق - 28
 اإلنسان تبعا إلمكانية وصول املوظفني إىل خميم الالجئني الذي قد يقع يف بلد املصدر وليس باألحرى يف

 رصد ومحاية حقوق اإلنسان اخلاصة بالالجئني : " أنظر الفصل العاشر . البلد الذي توجد فيه املخيمات
 ." أو املشردين داخليا الذين يعيشون يف املخيمات / و

 كانت هناك إمكانية  جتهيز أنشطة للرصد يف املوقع  أو يف األماكن اليت قد يوجد ا ما إذ - ي
 ا الالجئون

 وقد يكتنف . ل إىل األماكن اليت يدور فيها النـزاع الوصو قد يتعذر أثناء فترات النـزاع املسلح - 29
 السفر يف بعض املناطق خماطر بدون مساعدة من احلكومة أو مجاعات املعارضة، وهو ما قد يقوض بدوره

 . من مصداقية عملية الرصد

زاع املسلح وخباصة 30  وبالرغم من كل الصعوبات، فإن رصد حقوق اإلنسان أمر ممكن يف حاالت الـن
 ويف الواقع، قد تسهل املنازعات املسلحة من دور عملية . د االستعانة بنهج أكثر فعالية يف مجع احلقائق عن

 ويف حني  توجد  عوائق تعوق الوصول إىل معلومات حمددة عن . الرصد يف استرعاء نظر العامل إىل احلالة
 ب  والقمع الذي تتعرض له منظمات األحداث يف مناطق النـزاع نتيجة للقتال والتمزقات النامجة عن احلر

 . رصد حقوق اإلنسان احمللية، فان زيادة مستوى االهتمام الدويل يعوض إىل حد ما عن هذه العوائق

 رصد جتاوزات حقوق اإلنسان من جانب مجاعات - دال
املعارضة املسلحة واالتصال ذه اجلماعات

 ، فإنه مبجرد انتهاء موظف حقوق اإلنسان من " لتقارير املتابعة وتقدمي ا : " اجلزء الرابع كما سريد يف - 31
 ويناقش . مجع املعلومات والتحقق منها إىل حد ما قد يكون من الضروري االتصال بالسلطة املسؤولة

 الفصل اخلامس احلاجة إىل فهم هيكل احلكومة واملسئولني املالئمني الذين قد يتم االتصال م بشأن خمتلف
 . املتابعة يف التعامل مع مجاعات املعارضة املسلحة تتسم بصعوبة أكرب كثريا على أن هذه . املشاكل

تفادي االعتراف جبماعات املعارضة املسلحة - 1
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 فيما يتعلق باالتصال بأحد مسؤويل احلكومة، ينبغي أن يكون واضحا بالفعل أن احلكومة قد صدقت - 32
 آخر وأا مسؤولة عن ضمان ومحاية حقوق اإلنسان على معايري معينة حلقوق اإلنسان أو قبلتها بأي شكل
 االتصال بإحدى مجاعات املعارضة عند على أنه . اخلاصة باألفراد داخل إقليمها أو اخلاضعني لواليتها

 ال يكون من غري الواضح من الذي سيجري االتصال به، بل قد يكون من الصعب أيضا التأكد من املسلحة
 ومع ذلك، ميكن استخالص بعض . املترتبة على إجراء اتصال معه واقب القانونية الع أو مسؤوليته القانونية

 املبادئ األساسية من جتارب العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان السابقة واللجنة الدولية للصليب األمحر
 حلكومية، ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وخمتلف املنظمات غري ا

 وهي مبادئ قد يكون من املفيد لقيادة العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان أن تأخذها يف االعتبار عند إجراء
 . أنشطة املتابعة

 املشتركة بني اتفاقيات جنيف اليت تنص على  أن تطبيقها 3 وميكن استخالص مبدأ أساسي من املادة - 33
 واضحاً أن رصد وبعبارة أخرى، ينبغي أن يكون ." ـزاع يؤثر علي الوضع القانوين ألطراف الن " لن

 . مجاعات املعارضة املسلحة واالتصال ا ال مينحها مركزا دوليا أكرب  أو اعترافا رمسيا

 ورجعت إليها يف عدم االعتراف بكيانات 3 وحىت إذا اتبعت عملية حقوق اإلنسان املادة املشتركة - 34
 نات بالرغم من ذلك بأن  تتيح هلا عالقاا مع األمم املتحدة واللجنة غري الدولة، قد تطالب هذه الكيا

 وينبغي لعملية حقوق اإلنسان ." االعتراف " الدولية للصليب األمحر أو املنظمات اإلنسانية األخرى نوعا من
 ج عدم توقع هذه املطالبة،  والسعي إىل تفادي دعم هذه املطالبة دمها ظاهرا، والرجوع بصفة منتظمة إىل 

 ، ولكن ال بد هلا من إدراك أن الفاعلني غري احلكوميني قد 3 االعتراف الذي تنادي به املادة املشتركة
 . من املم املتحدة " اعتراف " يطالبون بالرغم من ذلك بأن يكونوا موضع

 إىل بالكيانات غري احلكومية، فقد حتتاج " تعترف " وبالرغم من أنه ينبغي للعمليات امليدانية أل - 35
 ومثال ذلك أنه . بوجودها  لالتصال ا يف حال وفائها مبعايري تستند إىل أحكام القانون اإلنساين " اإلقرار "

 فيما يبدو بتطوير 10 استنادا إىل القانون اإلنساين واملمارسة اإلنسانية، قامت منظمة األمم املتحدة للطفولة
 عملية بغرض تقدمي بعض أشكال املساعدة اإلنسانية عدد من العوامل لتقرير ما إن كان ينبغي وضع ترتيبات

 : يف السودان

 جتربة جنوب السودان : تعزيز املبادئ اإلنسانية واردة يف هذا الفرع تستند أساساً إىل أيان ليفني، هذه الفقرة واألجزاء األخرى ال 10
 ، وهي تربز جتربة منظمة األمم املتحدة للطفولة، فضال عن املقابالت اليت أجريت حول جتربة اللجنة الدولية للصليب األمحر ) 1997 (

. ألصدقاء العاملية للتشاور وآخرين ومفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني وجلنة ا
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v جيب أن تسيطر اجلماعة سيطرة مستقلة على اإلقليم والسكان؛ 
v يكل معترف به؛ حيب أن تتمتع 
v جيب أن يكون لديها جدول أعمال وأهداف؛ 
v جيب أن يكون لديها جناح إنساين سليم؛ 
v اين التزاما واضحا بشكل ما من أشكال  قواعد العمل جيب أن يلتزم هذا اجلناح أو الكيان اإلنس 

 اإلنسانية األساسية مع منظمة األمم املتحدة للطفولة وما يتصل ا من جمتمع مساعدة املنظمات غري
 احلكومية؛

v ا موظفون ميكنهم تنفيذ ينبغي هلذا اجلناح اإلنساين أن يربهن على قدرته على إدارة برامج يعمل 
 . هذه األنشطة

 وقد تكون هذه العوامل غري الزمة لتقدمي املساعدة اإلنسانية الرامية إىل إنقاذ احلياة باعتبارها ختتلف - 36
 . عن أنواع املساعدة والعالقات اإلنسانية األخرى اليت سعت إليها منظمة األمم املتحدة للطفولة يف السودان

 امليدانية بنفس القدر الذي كانت به كما قد ال تكون هذه العوامل ضرورية لعمليات حقوق اإلنسان
 ضرورية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة، ألن ما حتتاجه العملية اإلنسانية من احتياجات تشغيلية إىل تقدمي

 وينبغي يف الواقع أن . املساعدة ختتلف عن أنشطة الرصد واملتابعة اليت جتريها عملية حقوق اإلنسان امليدانية
 نسان امليدانية على اتصال بكافة قطاعات اتمع، مبا فيها مجاعات املعارضة تكون عمليات حقوق اإل

 والكنائس وغريها من اهليئات الدينية ومجاعات اتمعات احمللية وقيادات املرأة وغريهم  سعيا إىل املسلحة
 . احترام حقوق اإلنسان

 الشفافية - 2

 وينبغي للحكومة ومجاعات املعارضة . الشفافية ويتصل بذلك مبدأ ثان بالغ األمهية، وهو مبدأ - 37

 املسلحة على السواء إدراك أن العملية امليدانية حلقوق اإلنسان جتري مناقشات مع كل جانب وأا تقول

 وبطبيعة احلال قد يكون لدى عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان . تقريبا للطرفني ء نفس الشي
زاع، ولذلك ال تتطلب الشفافية من العملية امليدانية حلقوق شواغل خمتلفة بشأن سلو  ك كل طرف يف الـن

 كما ال تتضمن الشفافية أن تتجاهل العملية امليدانية . اإلنسان التعبري بدقة عن نفس الشواغل لكل طرف
 السعي إىل ويف . الشواغل األمنية بشأن االتصال بقادة املعرضة املسلحة أو غريهم من املمثلني املسؤولني

 إجراء مناقشات ينبغي للعملية امليدانية أن تدرك أا قد ختضع ملراقبة  وأن تتخذ احتياطات لضمان سالمتها،
. فضال عن تفادي املخاطرة بسالمة هؤالء األشخاص املسؤولني أو الكشف عن أماكنهم
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 احلفاظ على  عدم التحيز - 3

 نية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باحلكومة ومجاعات املعارضة ، قد ختتلف شواغل العملية امليدا وثالثا - 38
 . ويعرف هذا املبدأ أحيانا  باسم احلياد . يف نظر كل طرف غري متحيزة املسلحة، على أنه ينبغي أن  تكون

 ويف حني أنه من املستصوب لعملية حقوق اإلنسان أال ينظر إليها أي طرف  باعتبارها حتايب جانبه أو
 خر، ينبغي دائما للعملية امليدانية أن توضح التزامها بعد التحيز يف محاية حقوق اإلنسان يف كل اجلانب اآل

 باملبادئ العامة األساسية للقانون " وينبغي أن تصر على أن ميتثل مجيع األطراف على األقل . الظروف
 وينبغي لعملية . قابلة لالنتقاص واملعايري الدنيا للحقوق غري ال 3 الذي تنص عليها املادة املشتركة " اإلنساين

 امليدانية حلقوق اإلنسان أن حتتفظ حبق التعبري عن بواعث قلقها إزاء سلوك كل جانب بدون ة األمم املتحد
 ومن مث  فإن مصطلح عدم التحيز مستحب على مصطلح احلياد بالرغم من . أن يوجه إليه اام خبرق احلياد

 . متشاة الفكرتني كلتيهما تنصبان على أهداف

 تقييم الشواغل األمنية - 4

 ، حىت وإن أمكن لعملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان أن تتفادى االعتراف رمسيا ورابعا - 39
 بإحدى  مجاعات املعارضة املسلحة، وإن  أمكن أن تتسم اتصاالا مع احلكومة ومجاعة املعارضة بالشفافية،

 ينطوي عليها إجراء اتصاالت مع شواغل أمنية خطرية حتيزها، فهناك وإن أمكن أن حتافظ على عدم
 . وينبغي تقييم هذه الشواغل تقييما دقيقا قبل الشروع يف االتصاالت . مجاعات املعرضة املسلحة

 تفادي التدخل  يف املنظمات اإلنسانية األخرى - 5

 حلقوق اإلنسان  على وعي بعمل اللجنة ، ينبغي أن  تكون عملية األمم املتحدة امليدانية وخامسا - 40
 الدولية للصليب األمحر وغريها من املنظمات اإلنسانية  يف امليدان اليت من املرجح أن تتمتع خبربة أوسع كثريا

 وينبغي للعملية أال تتدخل يف املناقشات الدائرة مع املنظمات . يف التعامل مع مجاعات املعارضة املسلحة
 . ألخرى أو عرقلة هذه املناقشات بأي طريقة أخرى اإلنسانية اخلبرية ا

فهم هيكل الفاعلني غري احلكوميني - 6
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 رف العملية من الذي سيتكلم  باسم اجلهة الفاعلة غري احلكومية أو من ، من الالزم أن تع وسادسا - 41

 مجاعة املعارضة ويف سياقات كثرية تعني . حىت ميكن للعملية أن تنقل إليها شواغلها سيكون له  تأثري فيها
زاع أو حىت خارج البلد حىت ميكن متثيل اجلهة الفاعلة  املسلحة متحدث بامسها أو ممثل هلا خارج منطقة الـن

 ومثال ذلك أن مجاعات املعارضة  قد تلقى دعما . غري احلكومية أو جناحها اإلنساين أو وجودها السياسي
 أو " احتاد االستقالل الكامل ألنغوال " يف حالة حركة من احلكومات على حنو ما وقع - سريا أو غري سري –

 وباملثل، قد يكون لدى حركات املعارضة أجنحتها . يف نيكاراغوا 11 " الكونترا " املسلحة مجاعات املعارضة
 اإلنسانية اخلاصة ا لتوفري واجهة  إنسانية مقبولة أمام العامل اخلارجي ولتمثيل قناة شرعية للمساعدة

 وكما . ى أن هؤالء املمثلني قد ال يتمتعون بالتأثري الكايف على قيادة مجاعة املعارضة املسلحة عل 12 . اإلنسانية
 هو احلال بالنسبة للهياكل احلكومية املعقدة،  من الالزم فهم هيكل أي جهة فاعلة خري حكومية ومن قد

 سري حقوق اإلنسان يكون من املالئم االتصال به للتعرف على أشخاص مسؤولني قادرين على التأثري يف
 . والوصول إليهم بدون تعريضهم  ملخاطرة ال مربر هلا

 توضيح الواليات واألهداف - 7

 لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن توضح ، مبجرد الشروع يف االتصال،  سيكون من الالزم وسابعا - 42

 ويف حني أن هذا . غري احلكومية مع اجلهة الفاعلة واليتها والسباب الداعية إىل رغبتها يف إقامة اتصال
 التوضيح للوالية سيكون روتينيا عند االتصال مبسؤويل احلكومة، فهو حاسم بدرجة أكرب كثريا للتغلب على

 وقد تعترب مجاعة املعرضة أن عملية األمم املتحدة . الشكوك وأوجه سوء الفهم من جانب مجاعات املعارضة
 ى مع احلكومة نظرا ألا كانت تعمل بالفعل  ولبعض الوقت مع امليدانية على اتصال بطريقة أو بأخر

 وسوف حتتاج قيادة اجلماعة املسلحة إىل . احلكومة ورمبا تقيم عالقات عمل مع كثري من مسؤوليها
 . طمأنتها بشأن عدم حتيز وشفافية العملية  امليدانية حلقوق اإلنسان

 املشاركة يف أنشطة التعزيز - 8

 حىت يتسىن املشاركة الواسعة يف أنشطة لتعزيز حقوق اإلنسان حتتاج العملية امليدانية إىل ، قد وثامنا - 43
 هلا إقامة اتصاالت مع مجاعات املعارضة  ولتوضيح والية العملية امليدانية، فضال عن حتقيق أهدافها األساسية

 ن األحيان التثقيف العام والتغطية وتتوىل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف كثري م . يف ميدان حقوق اإلنسان

 . نفس املرجع السابق 11
. نفس املرجع السابق 12
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 اإلعالمية لرمز الصليب األمحر واحلاجة إىل احترام عام ملغزاها اإلنساين حىت  يتعرف اجلميع موظفي وأنشطة
 كما تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بنشر معلومات على نطاق واسع عن املبادئ . الصليب األمحر

 وقامت منظمة األمم املتحدة للطفولة بوضع برنامج لنشر املعلومات عن . اإلنسانية واحلاجة إىل احترامها
 القانون اإلنساين واتفاقية حقوق الطفل  يف جنوب السودان وخباصة بني األفراد من أصحاب النفوذ، مثل
 املسؤولني العسكريني واملدنيني واإلنسانيني والزعماء الدينيني وقيادات املرأة واملنظمات غري احلكومية

 ووجدت منظمة األمم 13 . السودانية والشيوخ والكبار التقليدين وموظفي الوكاالت اإلنسانية األخرى
 ، أنه عند التحدث عن جتنيد األطفال يف اجليش، كان من املهم ل املتحدة للطفولة، وذلك على سبيل املثا

 . تفاقية حقوق الطفل إبالغ القادة العسكريني واآلباء معا بأن هذا التجنيد غري مسموح به مبقتضى ا
 شخص 3500 ووصلت أنشطة نشر املعلومات اليت اضطلعت ا منظمة األمم املتحدة للطفولة إىل أكثر من

 ورأت منظمة األمم املتحدة للطفولة أنه من املفيد  فهم القيم التقليدية من خمتلف املواقع 35 يف
 وتعلمت املنظمة أيضا أن التركيز على . ية واإلشارة إليها باعتبارها تتفق كثريا مع املبادئ اإلنسان

 . حقوق األطفال كان طريقة فعالة لنشر املعلومات عن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

 حتديد احلجج املقنعة - 9

 أنواع احلجج اليت قد تشجعها ، قد تتفاوت مجاعات املعارضة املسلحة تفاوتا كبريا من حيث وتاسعا - 44
 وتنظر بعض مجاعات املعارضة املسلحة . يف االتصال مع العملية امليدانية حلقوق اإلنسان على االستمرار

 إىل نفسها باعتبار أا متثل بديال سياسات واضحا للحكومة القائمة، وهو ما جيعلها تسعى إىل السلطة
 ياسية أن من ولعل من السهل نسبيا إقناع مجاعات املعرضة ذات الطموحات الس . واملسؤولية احلكومية

 وينبغي . مصلحتها على األجلني الطويل والقصري  احترام معايري قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين
 ال ميكنها أن تطمح يف أن تعترب جزءا من اتمع الدويل إال إذا االستعانة حبجج تقليدية إلقناعها بأنه

 بل أن منظمة األمم املتحدة للطفولة . ألساسية مبادئ حقوق اإلنسان ا / اتبعت بعض املبادئ اإلنسانية
 مع مجاعات املعارضة املسلحة الرئيسية القواعد األساسية قامت بعملية يف جنوب السودان للتفاوض بشأن

 تقوم مبقتضاها هذه اجلماعات بالتعهد بالتزامات رمسية ومكتوبة إزاء معاهدات معينة، بالرغم من عدم
 نسخة من القواعد  األساسية بني 1 ويتضمن التذييل 14 . أي سياق دويل االعتراف ذه االلتزامات يف

 ومل تلزم هذه القواعد األساسية مجاعات املعرضة املسلحة . منظمة األمم املتحدة للطفولة وجنوب السودان
 ات باالمتثال فقط للقانون اإلنساين واتفاقية حقوق الطفل  وملنها منحت موظفي املساعدة اإلنسانية ضمان

 وذه الطريقة استطاعت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن تساعد على محاية حقوق . كافية ملواصلة عملهم

 . نفس املرجع السابق 13
. نفس املرجع السابق 14



19 

 اإلنسان يف ذات الوقت الذي كبحت فيه جهود مجاعات املعارضة الرامية إىل استغالل املساعدة اإلنسانية
 ىل اإلمدادات أو حتويلها أو سلبها ملنفعتها اخلاصة واستغالل حتركات السكان وإنكار إمكانية الوصول إ

 وفرض الضرائب على السكان أو وكاالت املعونة من خالل املطالبة بالرشاوى وفرض رسوم عند نقاط
 وتوفر القواعد األساسية آلية حلسم دواعي القلق بشأن االنتهاكات اليت . التفتيش وديد املوظفني، اخل

 . دعاية، ولكنها ال حتدد أي جزاءات على ارتكاب االنتهاكات يرتكبها قادة مجاعات املعارضة بدون إجراء
 على أن ملنظمة األمم املتحدة للطفولة أو ألي وكالة إنسانية أخرى احلق دائما يف سحب املساعدة أو إاء

 . تواجدها يف احلاالت  البالغة اخلطورة خارج سياق القواعد األساسية

 تفادي إعادة التفاوض أو متييع أو ة قيق هذه القواعد األساسي على أنه من املهم عند السعي إىل حت - 45
 وهذه املعايري . القانون اإلنساين معايري اإلخالل بأي طريقة أخرى بفحوى حقوق اإلنسان األساسية و

 ينبغي اعتبارها حدا أدىن لوضع قواعد أساسية وينبغي حينئذ 3 الواردة على سبيل املثال يف املادة املشتركة
 . ها وتعزيزه وفقا ملتطلبات الظروف وتوقعات صكوك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنسان تطوير

 ومن األصعب كثريا إجياد هذا املستوى املرتفع من التفاهم واالتصال مع مجاعة ليس هلا طموحات - 46
 يكون ملثل هذه وقد ال . سياسية أوسع  وليست هلا سيطرة على السكان، وإمنا تثري الذعر يف منطقة واسعة

 بل ويف وجود مجاعات معارضة . اجلماعة هيكل رمسي ميكن إجراء مناقشات معه أو ميكن التماس مساءلته
 وأما إذا كانت . مسلحة جيدة التنظيم، قد توجد مجاعات صغرية أقل انضباطا  ال يسهل التصدي هلا

 فراد مسؤولون ميكن لعملية األمم املتحدة مجاعة املعارضة املسلحة كبرية فمن املرجح أن يكون هلا هياكل وأ
 وإذا كانت عملية حقوق اإلنسان امليدانية تعتقد  بأن إجراء . امليدانية حلقوق اإلنسان أن تتصل م

 اتصاالت وجهود متابعة مع هذه الكيانات غري احلكومية أمر يستحق العناء، فيجب على العملية أن تنظر
 قد ومثال ذلك أنه . ون مقنعة بتشجيع احترام معايري حقوق اإلنسان بدقة يف أنواع احلجج اليت قد تك

 يكون  ممكنا يف بعض الظروف تشجيع االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان واملعايري اإلنسانية حىت ميكن
 جلماعة املعارضة املسلحة أن حتافظ على مصداقيتها وشرعيتها  يف نظر السكان أو حىت ميكنها احلفاظ

 وباملثل،  وقد يتم االحتجاج بأن القوة هي . العاملني واملؤيدين للمنظمة والسيطرة عليهم على انضباط
 بذل الطاقات وأنه ينبغي أن تعزف مجاعة املعارضة املسلحة عن إضاعة طاقتها يف أنشطة قد ينجم عنها آثار

 اتية والوالء الديين والرغبة يف وقد تقترح عملية األمم املتحدة امليدانية أسباب تتمثل يف املصلحة الذ . ضارة
 . تبادل املعلومات، اخل إلقناع مجاعات املعارضة املسلحة باالمتثال لقانون حقوق اإلنسان  والقانون اإلنساين

 وقد وجدت منظمة األمم املتحدة للطفولة أن التثقيف حبقوق اإلنسان باإلضافة إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية
 ووجد آخرون أن أنه من الالزم فصل برامج تقدمي املساعدة . يف جنوب السودان قد يوفران حافزا كافيا

. تقدمي التقارير أو  عن جهود الوساطة / تعزيز إدارة شئون القضاء  عن أنشطة الرصد / اإلنسانية أو تطوير
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 التوفيق بني الرصد وبني اجلهود األخرى - 10

 منازعات متأصلة بني وي يف كثري من األحيان على ،  فان التعامل حىت مع احلكومات  ينط وعاشرا - 47
 من ناحية وبناء القدرات يف ميدان حقوق اإلنسان الرصد واإلعالن العلين عن جتاوزات حقوق اإلنسان

 وبصفة عامة فقد  ألزمت احلكومات نفسها مبعاهدات . وغريها من أشكال املساعدة من الناحية األخرى
 ى وأقامت عالقات دولية تفرض عليها التزامات وجتعلها مستعدة نوعا ما حقوق اإلنسان واملعايري األخر

 لقبول كل من الرصد مع ما ينطوي عليه من إمكانية اإلعالن عن وقوع انتهاكات جسيمة من ناحية وبرامج
 وقد يبدي الفاعلون غري . اخلدمات االستشارية يف ميدان حقوق اإلنسان وبناء القدرات من الناحية األخرى

 . حلكوميني استعدادا أقل كثريا لقبول هذه األنشطة املزدوجة اليت تضطلع ا العملية امليدانية حلقوق اإلنسان ا
 ومن املؤكد أن مجاعات املعارضة املسلحة قد ال تنظر إىل عملية األمم املتحدة امليدانية حلقوق اإلنسان

 تحدة وموظفيها اآلخرين يشتركون مع القوات باعتبارها حمايدة بالقدر الكايف إذا كانت أجهزة األمم امل
 وعلى أي حال قد يكون مطلوبا يف احلاالت امللموسة  اتباع . املسلحة يف املنطقة يف اإلنفاذ الفعلي للسالم

 . ج عملي يف التعامل مع هذه األدوار املزدوجة

 الوساطة - 11

 ، قد يطلب " فيق والوساطة يف امليدان التو : " الفصل احلادي والعشرين وحادي عشر، كما سريد يف - 48
 ويف كثري من األحيان . أحيانا طرفا النـزاع أن تقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية بتوفري وسيلة لالتصال

 يتوىل  االضطالع ذا الدور يف عمليات األمم املتحدة املمثل اخلاص لألمني العام وقد يكون مطلوبا إجراء
 العملية امليدانية  وغريها من هياكل األمم املتحدة إذا طُلب من العملية امليدانية تشاور على أعلى مستويات

 وقد ينظر املمثل اخلاص لألمني العام إىل الوساطة . التوسط بني مجاعة معارضة مسلحة  وبني احلكومة
 حتقيق تسوية وغريها من أنشطة العملية امليدانية حلقوق اإلنسان باعتبارها مشتتة وقد تكون متداخلة مع

 ويف حني أنه قد يكون من املالئم  لعملية امليدانية حلقوق اإلنسان قد تؤكد التزامها مبواصلة رصد . كلية
 فقد حتتاج إىل اإلذعان حلكم املمثل اخلاص  أو املسؤولني الرفيعي املستوى اآلخرين حقوق اإلنسان،

 على أنه إذا مت التفويض بإجراء . ة املسلحة بشأن طلبات الوساطة والتوفيق اليت تشمل مجاعات املعارض
 أو التوفيق فقد يكون من املفيد االستعانة بكثري من املبادئ  املقترحة أعاله / هذه األنشطة  يف الوساطة و

." التوفيق والوساطة يف امليدان : " الفصل احلادي والعشرين واألفكار الواردة يف
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 امة بني احلكومة ومجاعة املعرضة، قد يقل احتمال قيام العملية ويف هذه الوساطة بشأن االختالفات اهل - 49
زاع  العملية امليدانية ستؤدي وظيفة بالغة الفائدة إذا بيد أن . امليدانية بتقدمي اقتراحات مفيدة  لفض الـن

 أمكنها اإلبقاء على خطوط االتصال مفتوحة بني األطراف ومساعدة كل طرف  على فهم الطرف اآلخر

 ويف كثري من األحيان ال ينتبه اخلصوم يف املنازعات املسلحة إىل البعد . كرة عن بعدهم اإلنساين وتكوين ف
وميكن للوساطة أن . ولكال الطرفني يف العادة  عائالت وطموحات متشاة . اإلنساين يف معارضتهم

 فات اليت تفضي تكشف عن أوجه الشبه وما ينطوي عليه ذلك من إمكانية محل األطراف على حسم اخلال
زاع املسلح وما ينجم عنه من معاناة بشرية  . إىل الـن

 واملبادئ األولية السالفة الذكر ال تغلق هذا املوضوع البالغ الصعوبة، ولكنها قد توفر األساس ملزيد - 50
. من اخلربة والنظر العميق



22 

 للفصل السادس عشر 1 التذييل

 االتفاق بشأن القواعد األساسية بني
 اجليش الشعيب لتحرير السودان / ركة الشعبية احل

 وعملية خط احلياة للسودان

 اجليش الشعيب لتحرير السودان وعملية / النموذج التايل هو االتفاق املوقع بني احلركة الشعبية : ملحوظة [

 وبالرغم من التوقيع على حدة على حمتويات االتفاقات اليت أبرمت مع احلركات . خطة احلياة للسودان

 ]. األخرى، فإا يف واقع األمر هي هي نفسها

 يرمي هذا االتفاق إىل إرساء املبادئ األساسية اليت تستند إليها عملية خط احلياة للسودان يف عملها
 وهو يسعى إىل حتديد املعايري الدنيا املقبولة لسري أنشطة . ووضع القواعد واألنظمة الناشئة عن هذه املبادئ

 احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان باعتبارها النظري الرمسي يف املناطق وكاالت عملية خط
 . اجليش الشعيب لتحرير السودان / الواقعة حتت سيطرة احلركة الشعبية

 حنن املوقعني أدناه  ندخل يف هذا االتفاق بروح من حسن النوايا والتعاون املتبادل من أجل حتسني
 . ة إىل املدنيني احملتاجني ومحايتهم تقدمي املساعدة اإلنساني

 : وحنن، يف التوقيع على هذا االتفاق، نعرب عن دعمنا لالتفاقيات واملبادئ اإلنسانية الدولية التالية

 1989 اتفاقية حقوق الطفل لعام ‘ 1 ‘

 والربوتوكولني اإلضافيني امللحقني باتفاقيات جنيف 1949 اتفاقيات جنيف لعام ‘ 2 ‘

بادئ اإلنسانية بيان امل - ألف
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 اهلدف األساسي لعملية خط احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان هو توفري املساعدة اإلنسانية - 1
 ويسعى هذه املساعدة اإلنسانية إىل إنقاذ احلياة وختفيف املعاناة وتعزيز . للسكان احملتاجني أينما كانوا

 واحلق يف احلصول على املساعدة اإلنسانية ويف . أسباب الرزق االعتماد على الذات واالكتفاء الذايت وتوفري
 . تقدميها هو مبدأ إنساين أساسي

 املبدأ التوجيهي لعملية خط احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان هو مبدأ احلياد اإلنساين، - 2
 : أخرى وبعبارة . وهو وضع للعمل اإلنساين يتجاوز االعتبارات السياسية والعسكرية

 وجيب أال يرتكز منح . جيب تقدمي املساعدة اإلنسانية طبقا العتبارات احلاجة البشرية فحسب ‘ 1 ‘
 وجيب . هذه املساعدة أو قبوهلا على عوامل سياسية أو على النصر أو الدين أو اإلثنية  أو اجلنسية

 ية للوفاء باحتياجات وحيثما ال تكفي املساعدة اإلنسان . أال يسعى إىل تقدمي جدول أعمال سياسي
 . اجلميع البد من إيالء األولوية إىل أكثر الفئات هشاشة

 منع مرور املساعدة اإلنسانية إىل السكان احملتاجني حىت وإن تتطلب ذلك مرور ز ال جيو ‘ 2 ‘
 املعونة عرب منطقة يسيطر عليها أحد األطراف للوصل إىل احملتاجني يف منطقة أخرى شريطة عدم

 . املرور  منفعة عسكرية استعمال هذا

 تقدم املساعدة اإلنسانية فقط على أساس االحتياج، وال ينتسب القائمون بتقدمي املساعدة ألي ‘ 3 ‘
زاع الدائر  . جانب يف الـن

 ينبغي أن تكون القيود الوحيدة املفروضة على االستجابة للحاجة اإلنسانية هي تلك القيود اليت ‘ 4 ‘
 . ية العملية تفرضها املوارد واإلمكان

 وجيب إيالء األولية يف كل . كل املساعدة اإلنسانية املقدمة هي الستعمال املستفيدين املدنيني احملددين - 3
 . احلاالت للنساء واألطفال وغريهم من اجلماعات الضعيفة، مثل كبار السن واملعوقني واملشردين

 عملية خط احلياة للسودان مسؤولني أمام جيب أن يكون القائمون بتنفيذ أنشطة اإلغاثة حتت رعاية - 4
 ويضع ذلك على خمتلف . املستفيدين وهياكلهم املمثلة يف املقام األول وأمام القائمني بتمويل األنشطة

: األطراف االلتزامات التالية
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 ويشمل . يقع على مقدمي املعونة اإلنسانية واجب ضمان استعماهلا النهائي على حنو مالئم ‘ 1 ‘
 يف رصد توزيع املعونة اإلنسانية الواقعية واملشاركة يف توزيعها بالشراكة مع رابطة إغاثة ذلك حقا

 . وإصالح السودان

 جيب أن تضمن السلطات احمللية، من خالل رابطة إغاثة وإصالح السودان، توزيع املعونة ‘ 2 ‘
 املقصودين خرقا ويعد حتويل املعونة من املستفيدين . توزيعا منصفا على املستفيدين املدنيني

 . للمبادئ اإلنسانية

 جيب أن يتسم صنع القرار بشأن اختيار املستفيدين ورصد استعمال املدخالت واملوارد ‘ 3 ‘
 بالشفافية واالستجابة لصنع القرار الواسع على مستوى اتمعات املتضررة وأن يكون ذلك واضحا

 ضم ممثلني حمليني للمجتمعات يف عمليات وينبغي للسلطات احمللية ووكاالت اإلغاثة أن ت . للجميع
 وينبغي حيثما أمكن أن يتم ذلك من خالل اللجان املشتركة لإلغاثة . استهداف املعونة ورصدها

 . واإلصالح اليت تشمل ممثلني منتخبني من اتمع احمللي

 ذلك حق ويعين . تقوم عملية خط احلياة للسودان على أساس الشفافية الكاملة يف كل أنشطتها - 5
 . السلطات احمللية يف توقع قيام وكاالت عملية خط احلياة بتقدمي معلومات كاملة عن املوارد اليت يتم توفريها

 ومن املتوقع يف املقابل أن تقدم السلطات احمللية تقارير أمينة ومنصفة عن كافة تعامالا مع عملية خط احلياة
 . ن احملتاجني واستعمال املوارد، اخل للسودان يف صدد االحتياجات احملددة والسكا

 ينبغي أن تالئم اإلجراءات اإلنسانية الظروف احمللية وأن دف إىل تعزيز املوارد واآلليات املتاحة حمليا، - 6
 وتقوية القدرة احمللية على احليلولة دون وقوع أزمات وحاالت طوارئ يف املستقبل وتعزيز . ال أن حتل حملها

 ن جانب املؤسسات واألفراد السودانيني يف كافة اإلجراءات اإلنسانية هي جزء ال يتجزأ زيادة املشاركة م
 . من والية عملية خط احلياة للسودان

 جيب تأكيد ودعم احلق اإلنساين األساسي جلميع األشخاص يف العيش يف أمان وكرامة وذلك من خالل - 7
 وجيب على كل املشاركني يف عملية خط احلياة . اثة اختاذ تدابري احلماية املالئمة، فضال عن تدابري اإلغ

 . للسودان احترام ودعم القانون اإلنساين الدويل وحقوق اإلنسان األساسية

 للموظفني الذين يعملون حبسن نية يف وكاالت عملية خط احلياة للسودان وغريهم ممن يعيشون أو - 8
ياة احلق يف مباشرة أعماهلم  حبرية ودون قيد يعملون أو يسافرون يف السودان  حتت رعاية عملية خط احل
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 ويف مجيع تعامالم، جيب أن  يظهر . ة شريطة التزامهم ذه القواعد األساسية وبالقوانني والعادات احمللي
 . عمال اإلغاثة والسلطات احمللية  االحترام املتبادل

 االلتزامات املتبادلة - باء

 ) على الصعيد احمللي ويف مكتبها الرئيسي على السواء ( الح السودان ال بد من موافقة رابطة إغاثة وإص - 1
 اجليش / على مجيع الربامج واملشاريع  اليت تلقى دعما خارجيا يف املناطق الواقعة حتت سيطرة احلركة الشعبية

 ولية وتقع على املنظمات غري احلكومية أو وكاالت األمم املتحدة مسؤ . الشعيب لتحرير السودان قبل تنفيذها
 وينبغي أن يستند تنفيذ املشاريع  إىل رسالة تفاهم بني الوكالة . ضمان احلصول على هذه املوافقة كتابةً

 والرابطة وعملية خط احلياة للسودان حتدد أدوار ومسؤوليات والتزامات مجيع األطراف باإلضافة إىل
 . إجراءات حسم اخلالفات والتظلمات

 املنظمات غري احلكومية العمل مبقتضى املبادئ اإلنسانية / تابعني لألمم املتحدة يتوقع من مجيع العاملني ال - 2
 ويشمل . توفري املعونة طبقا للحاجة، واحلياد وعدم التحيز واملساءلة والشفافية : اليت سبق حتديدها، وهي

 ألمم وكاالت ا / وجيب أال تعمل املنظمات غري احلكومية . عسكري / ذلك عدم التورط يف أي نشاط سياسي
 . املتحدة أو تفشي معلومات على حنو يعرض أمن املنطقة للخطر

 املنظمات غري احلكومية احترام احلساسيات الثقافية / جيب أن يبدي مجيع العاملني التابعني لألمم املتحدة - 3
 وجيب أن تضمن وكاالت اإلغاثة أن موظفيها على معرفة ذه القوانني . والقوانني والعادات احمللية

 . لعادات وا

 تسعى وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية  إىل تقدمي أعلى مستويات اخلدمة املمكنة - 4
 ويعين ذلك التزام مجيع الوكاالت بأن جتند فقط أولئك املوظفني املعروف عنهم متتعهم . للمستفيدين

 . باملهارات واخلربة التقنية والشخصية الكافية املطلوبة ألداء عملهم

 جيب أن تضمن وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية أن مجيع موظفيها الذين يعيشون أو - 5
. يعملون أو يزورون السودان حيملون تصرحيات دخول سارية املفعول  صادرة عن السلطات السياسية املعنية
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 دة أعاله وأال تسمح لنفسها بأن جيب أن تلتزم رابطة إغاثة وإصالح السودان باملبادئ اإلنسانية احملد - 6
 وينبغي أن تسعى إىل توفري معلومات وخدمة ختطيط . حتركها مصاحل سياسية أو عسكرية أو استراتيجية

 . منسقة تتسم الكفاءة والفعالية لألنشطة اإلغاثة واإلصالح

 املتحيز لوكاالت اجليش الشعيب لتحرير السودان الطابع اإلنساين وغري / تعترف وحتترم احلركة الشعبية - 7
 عملية / األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية اليت وقعت على رسالة تفاهم مع منظمة األمم املتحدة للطفولة

 . خط احلياة للسودان ورابطة إغاثة وإصالح السودان

 ينبغي أن تيسر رابطة إغاثة وإصالح السودان تدفق سلع وخدمات اإلغاثة وأن توفر معلومات دقيقة - 8
 . وسريعة عن احتياجات وحالة املدنيني يف مناطقها

 تضطلع السلطات احمللية باملسؤولية الكاملة، من خالل رابطة إغاثة وإصالح السودان، عن سالمة ومحاية - 9
 : وتشمل هذه املسؤولية ما يلي . عمال اإلغاثة يف املناطق الواقعة حتت سيطرا

 ة يف املناطق اليت قد تكون غري آمنة؛ تقدمي إنذار فوري إىل عمال اإلغاث ‘ 1 ‘

 تسهيل النقل اآلمن إىل موقع جديد عند اللزوم؛ ‘ 2 ‘

 احلماية من أي شكل من أشكال التهديد أو التحرش أو العدوان من أي مصدر؛ ‘ 3 ‘

 وال يتوقع من موظفي أو كاالت اإلغاثة دفع أي مبالغ مالية مقابل هذه احلماية ألنفسهم أو
 . ملمتلكام

 . املنظمات غري احلكومية باعتبارها ممتلكات ختص تلك املؤسسات / ينبغي احترام جممعات األمم املتحدة - 10
 ولألشخاص الذين يعيشون يف تلك امعات احلق يف اخلصوصية  وينبغي عدم دخول هذه امعات إال بإذن

 معات وال جيوز ألي عاملني وال جيوز وقوع أي نشاط عسكري أو سياسي يف تلك ا . من املقيمني فيها
 . حيملون أسلحة دخوهلا إال يف حالة وجود ما يهدد سالمة املقيمني فيها

استعمال ممتلكات وإمدادات اإلغاثة - جيم
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 املنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك املركبات واملمتلكات اليت / مجيع ممتلكات األمم املتحدة ‘ 1 ‘ - 1
 / ت غري احلكومية، يتم  أدارا ونقلها  حسب ما يتراءى لألمم املتحدة املنظما / تؤجرها األمم املتحدة

 . املنظمات غري احلكومية أو وكاالما إال إذا مت التربع رمسيا ا لطرف آخر

 وينبغي أن حتدد االتفاقات بشأن املشاريع املربمة بني املنظمات غري احلكومية ورابطة إغاثة وإصالح
 عملية خط احلياة للسودان بوضوح األصول اليت ستظل ملكا للوكالة املعنية / السودان واألمم املتحدة

 . وأصول املشاريع اليت جيب تبقى يف السودان حىت  عندما تغادر الوكالة املعنية  مغادرة مؤقتة أو دائمة

 األصول اليت يتم حتديدها كممتلكات للوكالة تظل يف كل األحوال ملكا فعليا للوكالة وجيوز ‘ 2 ‘
 . قلها عند إاء مشروع أو عند انسحاب الوكالة من املوقع ألي سبب كان ن

 أصول املشروع هي تلك األصول املخصصة لالستعمال املباشر من جانب املستفيدين من ‘ 3 ‘
 وتبقى هذه البضائع ملكا لألمم . املشروع أو اليت تعد جزءا مكمال  إلدارة واستمرار املشروع

 كومية إىل أن يتم تسليمها رمسيا لرابطة إغاثة وإصالح السودان أو للمجتمعات املنظمة غري احل / املتحدة
 وينبغي، مىت أمكن،  اختاذ القرارات بشأن توزيع واستعمال هذه البنود باالشتراك بني . احمللية وقادا

 املنظمات غري احلكومية والسلطات احمللية حتت رعاية اللجنة املشتركة لإلغاثة واإلصالح ووفقا
 . للمبادئ اإلنسانية املنصوص عليها أعاله

 . ال تستعمل أعالم األمم املتحدة واملنظمة غري احلكومية إال من جانب تلك الوكاالت فقط - 2

 يسمح ملوظفي األمم املتحدة واملنظمة غري احلكومية بالوصول غري املقيد إىل جتهيزات االتصال اخلاصة - 3
 وخبالف حاالت الطوارئ، ينبغي كتابعة مجيع الرسائل . دية يف امللكية م ومبمارسة  ما هلم من حقوق عا

 املنظمة / ويقتصر استعمال أجهزة الالسلكي أو غريها من معدات االتصال اخلاصة باألمم املتحدة . وتسجيلها
 ويتوىل . وتوجه مجيع الرسائل باللغة اإلنكليزية . غري احلكومية على املعلومات عن أنشطة اإلغاثة فقط

 التشغيل أحد عاملي الالسلكي املعينني حمليا  يتم انتدابه واختياره باالشتراك بني السلطات احمللية ووكاالت
 . املنظمة غري احلكومية بنقل رسائلها اخلاصة / ويسمح عند اللزوم ملوظفي األمم املتحدة . اإلغاثة

 على منت مركبات األمم ال يسمح ألي عاملني مسلحني أو يرتدون الزي العسكري بالسفر - 4
 ويشمل ذلك املركبات اليت تتعاقد عليها . الطائرات أو القوارب أو السيارات : املنظمة غري احلكومية / املتحدة

. املنظمات غري احلكومية / األمم املتحدة
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 استخدام املوظفني - دال

 يها كمستخدمني جلميع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية احلق يف استئجار موظف - 1
 وينبغي تشجيع هذه الوكاالت على استخدام أشخاص سودانيني مؤهلني تأهيال مالئما . مباشرين

 . ويتمتعون باخلربة وذلك كجزء من استراتيجية بناء القدرات

 ، ) مثل موظفي الصحة ( يف حاالت املوظفني السودانيني املنتدبني إىل مشروع تدعمه منظمة غري حكومية - 2
 لسلطة احمللية عمليات التعيني والفصل من اخلدمة بالتشاور مع الوكالة اليت يتوقع منها  أن تدعم دفع تتوىل ا

 وجيوز ملنظمة غري . وجيب االتفاق اتفاقا مشتركا على عدد العاملني الذين يتم دعمهم . حوافز العامل
 سحب املوظفني املنتدبني الذين حكومية أو إلحدى وكاالت األمم املتحدة أن تطلب إىل السلطات احمللية

 . تعتربهم غري أكفاء أو غري أمناء أو غري مناسبني لوظائفهم ألسباب أخرى

 املنظمات غري / وينبغي للسلطات احمللية أن تضمن أن املوظفني السودانيني الذين يعملون مع األمم املتحدة - 3
 ة لتطوير وحتسني مهارام، يتمتعون بإعفاء، احلكومية، وخباصة املوظفني الذين يتلقون برامج تدريبية خاص

 . مىت أمكن، من اخلدمة العسكرية أو أي خدمة أخرى حىت ميكنهم اإلسهام يف رفاه السكان املدنيني

 األجور والضرائب والتراخيص وأموال احلماية - هاء

 ملساحات اليت تؤلف جزءا ال ينبغي مطالبة األمم املتحدة أو أي منظمة غري حكومية بدفع إجيار لألبنية وا - 1
 . من عملها، مثل املكاتب أو املخازن اليت تكون قد أقامتها بنفسها أو تكون السلطات احمللية قد تربعت ا

 يف حالة األبنية العامة  اليت تستأجرها منظمة غري حكومية لإلقامة فيها، جيوز للمنظمة غري احلكومية أو - 2
 وينبغي بذل جهود حقيقية من أجل اختاذ . را معقوال لإلدارة املدنية وكالة األمم املتحدة أن تدفع إجيا
 . خطوات حنو توحيد هذه اإلجيارات

 مبا يف ( تعفَى مجيع وكاالت عملية خط احلياة للسودان من الرسوم اجلمركية املقررة على  التجهيزات - 3
 تم االتفاق بني الوكالة املعنية وي . واملعدات اليت يتم جلبها إىل السودان ) ذلك  التجهيزات الشخصية

 . والسلطة احمللية على أي ضرائب يتم دفعها وذلك كجزء من االتفاق بشأن املشروع

تنفيذ هذا االتفاق - واو
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 على مجيع املوقعني على هذا االتفاق قبول مسؤولية ضمان نشره بني مجيع مسؤوليها وموظفيها - 1
 ن عنه يف األماكن العامة يف السودان  لضمان أن اتمعات احمللية كما ينبغي اإلعال . العاملني يف السودان

 . واملستفيدين يفهمون مبادئها وقواعدها

 عملية خط احلياة للسودان، باإلضافة إىل رابطة إغاثة وإصالح / تقع على منظمة األمم املتحدة للطفولة - 2
 مجيع املواقع الرئيسية يتم فيها توضيح السودان،  مسؤولية ضمان عقد احللقات التدريبية واالجتماعات يف

 . ومناقشة مبادئ وقواعد هذا االتفاق مع مجيع العاملني املعنيني

 تقع على رابطة إغاثة وإصالح السودان املسؤولية الكاملة عن ضمان امتثال السلطات واتمعات احمللية - 3
 . هلذا االتفاق

 نشأة يف مجيع مراكز اإلغاثة واليت تضم مجيع الفاعلني املعنيني ينبغي للجان املشتركة لإلغاثة واإلصالح امل - 4
 وسوف تعترب هذه اللجان . أن تلتقي معا بصورة منتظمة لتخطيط وتنفيذ ورصد تقدمي املساعدة اإلنسانية

 أمينة على مبادئ هذا االتفاق على الصعيد احمللي ومسؤولة عن ضمان دعم واحترام مجيع األطراف هلذه
 . القواعد

 آليات حسم  االدعاءات بوقوع انتهاكات للقواعد األساسية - زاي

 يف حاالت املزاعم اخلاصة بعدم االمتثال هلذا االتفاق، يلتزم مجيع األطراف حبسم اخلالفات بأسرع ما - 1
 . ميكن وبروح من حسن النوايا

 . بةً يف حالة وقوع انتهاكات للقواعد األساسية ينبغي للشاكي توثيق ادعائه كتا - 2

 ينبغي بعد ذلك إحالة املسألة إىل اللجنة املشتركة لإلغاثة واإلصالح يف املنطقة احمللية اليت يوجد فيها - 3
 . ذلك

 وإذا مل يتم حسم املسألة، ينبغي مناقشتها حينئذ على املستوى احمللى  يف اجتماعات بني األمني احمللي - 4
املنظمة غري احلكومية، / ئيس احمللي لوكالة األمم املتحدة لرابطة إغاثة وإصالح السودان ومفوض البلد والر
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 عملية خط احلياة للسودان، عند / باإلضافة إىل موظف املشاريع املقيم التابع ملنظمة األمم املتحدة للطفولة
 . االقتضاء

 معها كبار وإذا مل حتل املسألة على املستوى احمللي، ينبغي إحالتها كتابةً إىل السلطات املركزية ليتعامل - 5
 مسؤويل الوكاالت املعنية، أي املكتب الرئيسي لرابطة إغاثة وإصالح السودان ورئيس املنظمة غري احلكومية،

 . عملية خط احلياة للسودان / إن اقتضى األمر، ومنسق منظمة األمم املتحدة للطفولة

 الفصل السابع عشر

 رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املفاهيم الرئيسية

 يتطلب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ال

 والثقافية من احلكومة القيام على الفور بإطعام وكساء  وإسكان

تلك مواطنيها، ولكنه يطالبها باختاذ خطوات حنو اإلعمال الكامل ل

 احلقوق  وتفادي أي تدابري من شأا االنتقاص من تلك احلقوق

 . وحظر التمييز فيما يتعلق بتلك احلقوق

 كما بدأت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف

 االلتزام األساسي األدىن  لضمان الوفاء بكل واحد على " تعريف

 ". من هذه احلقوق األقل من املستويات األساسية الدنيا لكل حق

 وجيب على أي دولة طرف ال تستطيع الوفاء ). أضيف التشديد (

 تربهن على بذل كل ما يف وسعها  الستخدام " ذا االلتزام أن

 مواردها املتاحة سعيا إىل الوفاء ذه االلتزامات الدنيا باعتبارها

 ." مسألة ذات أولوية

ل إىل رصد احلقوق وقد أولت العمليات امليدانية عموما أولوية أق
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 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإن كان على األرجح أن

 حاالت اإلخالء القسري والتمييز يف العمل تتطلب رصدا ألا

 سبب أساسي وراء العنف اإلثين وغريه من االنتهاكات اجلسيمة

 . اليت تواجه يف كثري من األحيان عمليات حقوق اإلنسان

 مقدمة - ألف

 ل العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان يف بعض األحيان على والية واسعة لتعزيز ومحاية مجيع حقوق حتص - 1
 وتقع يف الواقع على املفوض السامي حلقوق اإلنسان املسؤولية الرئيسية  عن أنشطة األمم املتحدة . اإلنسان

 ميع احلقوق املدنية والثقافية ومحاية التمتع الفعلي جب ] تعزيز "[ حقوق اإلنسان، مبا فيها مجيع لتنفيذ
 15 ." واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

 فقد أولت وبالرغم من الوالية الواسعة للمفوض السامي واألمهية اليت تتسم ا مجيع حقوق اإلنسان، - 2
 زيز أولوية  إىل تع اليت هلا والية بنفس القدر من االتساع عمليات حقوق اإلنسان امليدانية العديد من

 وهناك العديد . أكرب مما أولته من أولوية  إىل رصد تلك احلقوق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 حظي باهتمام أكرب يف عملية ، وهو حق احلق يف التحرر من اإلخالء القسري من احلقوق االقتصادية، مثل

 واالجتماعية والثقافية مث يعرج بعد ذلك ويوفر هذا الفصل مقدمة أساسية إىل احلقوق االقتصادية . الرصد
 أنظر أيضا .  ( إىل مناقشة  بعض القضايا اليت تنشأ فيما يتعلق باألولوية اليت حيظى ا رصد هذه احلقوق

 احلق " حتت عنوان الفصل الرابع من والفرع ياء " حق التملك " حتت عنوان الفصل  الرابع من الفرع طاء
 "). قتصادية واالجتماعية والثقافية يف  السكن وغريه من احلقوق اال

 ملخص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - باء

 ميثاق األمم املتحدة - 1

 ، الوثائق الرمسية للجمعية 141 / 48 املفوض السامي لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، قرار اجلمعية العامة قرار اجلمعية العامة 15
. ) A/48/49 ) 1993 من النص اإلنكليزي، 411 ، صفحة 49 العامة لألمم املتحدة، الدورة الثامنة واألربعون، رقم
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 : من ميثاق األمم املتحدة على أن 55 تنص املادة - 3
 : تعزز األمم املتحدة

 ية؛ مستويات أعلى للمعيشة، والعمالة الكاملة وظروف التقدم االقتصادي واالجتماعي والتنم - أ
 حلول  للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية الدولية وما يرتبط من مشاكل والتعاون - ب

 الدويل يف ميداين الثقافة والتعليم؛
 االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بدون متييز بسبب - ج

 . العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين

 ] األمم املتحدة [ باختاذ إجراءات مشتركة ومنفردة يف التعاون مع " 56 ألعضاء يف املادة ويتعهد مجيع ا - 4
 ." 55 من أجل حتقيق املقاصد املنصوص عليها يف املادة

 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - 2

 وأعلنت . تفاصيل حمددة إىل تلك األهداف 1948 أضاف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام - 5
 من اإلعالن أن 22 معية العامة يف املادة اجل

 من له، توفّر أن حقه ومن لكل شخص، بوصفه عضوا يف اتمع، حق يف الضمان االجتماعي
 االقتصادية احلقوق ومواردها، دولة كل تنظيم مع يتفق ومبا الدويل، والتعاون القومي اهود خالل

 ." حرية يف شخصيته ولتنامي ته لكرام عنها غىن ال اليت والثقافية واالجتماعية

 ويف ، ) 23 املادة ( النقابات إىل االنضمام ويف العمل يف احلق شخص لكل أن أيضا اإلعالن يف وجاء - 6
 املشاركة ويف ) 26 املادة ( التعليم ويف ، ) 25 املادة ( الئق معيشي مستوى ويف ) 24 املادة ( الفراغ ووقت الراحة
 ). 27 دة املا ( الثقافية احلياة يف حبرية

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد - 3

العهد مبوجب الدول التزامات طبيعة - أ
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 واالجتماعية االقتصادية احلقوق نطاق واسع نطاق على حددت املبكرة االتفاقات أن من بالرغم - 7
 االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد و ه اآلن الدولية لاللتزامات الرئيسي املصدر فإن والثقافية،

 16 . والثقافية واالجتماعية

 الذي األساسي االلتزام والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص العهد من ) 1 ( 2 املادة وتتضمن - 8
 : يلي ما على تنص وهي املعاهدة، على صدقت اليت احلكومات مجيع على يقع

 الدوليني، والتعاون املساعدة طريق وعن مبفردها ، تتخذ بأن العهد هذا يف طرف دولة كل تتعهد
 من يلزم ما املتاحة، مواردها به تسمح ما وبأقصى والتقين، االقتصادي الصعيدين على والسيما
 مجيع ذلك إىل سالكة العهد، هذا يف ا املعترف باحلقوق التدرجيي الكامل التمتع لضمان خطوات

 . تشريعية تدابري اعتماد سبيل وصا وخص ، املناسبة السبل

 الفور على القيام حكومة أي من والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص العهد يتطلب ال وبينما - 9

 احلقوق لتلك الكامل اإلعمال حنو خطوات باختاذ يطالبها فإنه ، ملواطنيها والسكن والكساء الغذاء بتوفري
 من تدابري باختاذ قامت إذا العهد ستنتهك حكومة أي أن املرجح ومن لثقافية، وا واالجتماعية االقتصادية

 واالجتماعية االقتصادية باحلقوق يتعلق فيما التمييز العهد حيظر كما 17 . احلقوق هذه من االنتقاص شأا
 القومي األصل أو ، سياسي غري أو سياسيا ، ي الرأ أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العنصر " أساس على والثقافية

 ." األسباب من ذلك غري أو النسب أو الثروة أو االجتماعي أو

 العهد يضمنها اليت احلقوق - ب

 : مثل حمددة حقوق على العهد ينص - 10
v " املنصوص والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جبميع التمتع يف واإلناث الذكور مساواة 

 ؛ ) 3 املادة ( " العهد ... يف عليها
v " ؛ ) 6 املادة ( " حبرية يقبله أو خيتاره بعمل رزقه كسب إمكانية له تتاح أن يف شخص كل حق 

 للجمعية الوثائق الرمسية ؛ 7 املرفق، املادة ، 1966 ديسمرب / كانون األول 16 املؤرخ يف ) 21 - د ( ألف 2200 قرار اجلمعية العامة 16

 بدأ  نفاذ UNT.S.3 993 . . من النص اإلنكليزي 49 ، صفحة A/6316 ، 16 امللحق رقم الدورة احلادية والعشرون، العامة،
 . 1976 كانون الثاين / يناير 3 لثقافية يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا

 ) من العهد 2 من املادة 1 الفقرة ( ، طبيعة التزامات الدول األطراف 3 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام 17
 ات حقوق اإلنسان، ، جمموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة  اليت اعتمدا هيئات معاهد ) 1990 الدورة اخلامسة، (

HRI\GEN\1\Rev.1 1994 ( اإلنكليزي ص من الن 45 ، صفحة .(
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v ومكافأة منصفا أجرا " ذلك ويشمل " ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع يف شخص كل حق 
 تكفل عمل ظروف " و " وألسرهم هلم كرميا عيشا " و " العمل قيمة تساوي لدى متساوية
 ؛ " والصحة السالمة

v " والتحديد الفراغ وأوقات االستراحة " و عملهم داخل " الترقية فرص يف اجلميع ي تساو 
 ). 7 املادة ( " األجر املدفوعة الدورية واإلجازات العمل، لساعات املعقول

v " يف النقابات وحق " خيتارها اليت النقابة إىل االنضمام ويف النقابات تكوين يف شخص كل حق 
 و " حبرية نشاطها ممارسة يف النقابات حق " و ودولية وطنية ة حالفي احتادات أو احتادات إنشاء

 ؛ ) 8 املادة ( " اإلضراب حق "
v " ؛ ) 9 املادة ( " االجتماعية التأمينات ذلك يف مبا ، االجتماعي الضمان يف شخص كل حق 
v ]" برضا الزواج ينعقد أن جيب " و " واملساعدة احلماية من ممكن قدر أكرب ] األسرة منح وجوب 

 معقولة فترة خالل لألمهات خاصة محاية توفري " و " فيه إكراه ال رضاء زواجهما ع املزم الطرفني
 بدون واملراهقني األطفال مجيع ... ومساعدة محاية تدابري اختاذ وجوب " و " وبعده الوضع قبل
 من واملراهقني األطفال محاية الواجب ومن " الظروف من غريه أو النسب بسبب متييز أي

 أو أخالقهم إفساد شأنه من عمل يف استخدامهم ومن ... واالجتماعي دي االقتصا االستغالل
 استخدام ] و ...[ الطبيعي بنموهم األذى إحلاق أو باخلطر حيام ديد أو بصحتهم اإلضرار
 ؛ ) 10 املادة ( " الصغار

v " الغذاء من حباجتهم يفي ما يوفر وألسرته، له كاف معيشي مستوى يف شخص كل حق 
 من التحرر يف شخص كل حق " و " املعيشية لظروفه متواصل حتسني يف قه وحب ، واملأوى والكساء

 العاملية الغذائية املوارد توزيع تأمني " و " الغذائية املواد وتوزيع وحفظ إنتاج طرق حتسني " و اجلوع
 ؛ ) 11 املادة ( " االحتياجات ضوء يف عادال توزيعا

v " خفض " و " بلوغه ميكن لعقلية وا اجلسمية الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف إنسان كل حق 
 البيئية الصحة جوانب مجيع حتسني " و " صحيا منوا الطفل منو وتأمني الرضع وموتى املواليد معدل

 وعالجها األخرى واألمراض واملهنية واملتوطنة الوبائية األمراض من الوقاية " و " والصناعية
 حالة يف للجميع الطبية العناية و الطبية اخلدمات تأمني شأا من ظروف يئة " و " ومكافحتها

 ؛ ) 12 املادة ( " املرض
v " بكرامتها واحلس اإلنسانية للشخصية الكامل اإلمناء ] ويف ...[ والتعليم التربية يف فرد كل حق 

 اإلسهام من شخص كل متكني ] ويف [ األساسية واحلريات اإلنسان حقوق احترام توطيد ] ويف [
 وخمتلف األمم مجيع بني والصداقة والتسامح اهم التف أواصر وتوثيق حر جمتمع يف نافع بدور

 صيانة أجل من املتحدة األمم ا تقوم اليت األنشطة ودعم الدينية، أو اإلثنية أو الساللية الفئات
مبختلف الثانوي التعليم تعميم " و " للجميع جمانا وإتاحته إلزاميا االبتدائي التعليم جعل " و " السلم
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 تدرجييا األخذ طريق عن املساواة قدم على للجميع متاحا العايل التعليم جعل ] و ...[ أنواعه
 بالغرض واف منح نظام ... و املستويات مجيع على مدرسية شبكة إمناء " و " التعليم مبجانية

 اختيار يف وجودهم، عند األوصياء أو اآلباء، حرية " و " التدريس يف للعاملني املادية األوضاع ... و
 ). 13 املادة ( " احلكومية رس املدا غري ألوالدهم مدارس

v " العلمي التقدم بفوائد يتمتع وأن ... ؛ الثقافية احلياة يف يشارك أن ] يف [ فرد كل حق 
 أديب أو فين أو علمي أثر أي عن النامجة واملادية املعنوية املصاحل محاية من يفيد وأن ... وبتطبيقاته؛

 الدوليني والتعاون االتصال وإمناء شجيع ت " و " وإشاعتها وإمناؤها والثقافة العلم صيانة " و " صنعه من
 ). 15 املادة "( والثقافة العلم ميداين يف

 تنفيذ لتتوىل واالجتماعي االقتصادي الس أنشأها والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق وجلنة - 11
 اللجنة أن ذلك ثال وم . املعاهدة ألحكام تفسريها كيفية إىل تشري عامة تعليقات عدة اللجنة وأصدرت . العهد

 التزام من األدىن احلد " عليها يقع األطراف الدول أن أعلنت العهد مبوجب الدول اللتزامات تفسريها يف
 18 ." احلقوق من واحد لكل الدنيا األساسية املستويات من األقل، على واحد، بكل الوفاء بضمان أساسي

 الستغالل وسعها يف ما كل بذل على تربهن " أن اللتزام ا ذا الوفاء تستطيع ال اليت الطرف الدولة على وجيب
 ." أولوية ذات مسألة باعتبارها الدنيا االلتزامات ذه الوفاء إىل سعيا املتاحة مواردها مجيع

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق من وغريه السكن يف حلق ا " املعنون الرابع الفصل من ياء والفرع - 12
 . الالئق السكن يف باحلق مثال يتعلق فيما العامة تعليقاا يف اللجنة لنهج ا منوذج يوفر " والثقافية

 التنمية يف باحلق اخلاص اإلعالن - 4

 1 املادة يف ينص الذي 19 التنمية يف باحلق اخلاص اإلعالن أيضا املتحدة لألمم العامة اجلمعية واعتمدت - 13
 الشعوب وجلميع إنسان لكل حيق ومبوجبه للتصرف قابل غري اإلنسان حقوق من حق التنمية يف احلق " أن على

 فيها ميكن اليت التنمية ذه والتمتع وسياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية تنمية حتقيق يف واإلسهام املشاركة
 هو اإلنسان " أن على 2 املادة وتنص . ...." تاما إعماال األساسية واحلريات اإلنسان حقوق مجيع إعمال

 ...". منه واملستفيد التنمية يف احلق يف النشط املشارك يكون أن وينبغي للتنمية لرئيسي ا املوضوع

 . نفس املرجع السابق 18
 من النص 186 ، صفحة 53 ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واألربعون، امللحق رقم 128 / 41 قرار اجلمعية العامة 19

). A/41/53/ ) 1986 اإلنكليزي،
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 باعتباره التنمية، يف احلق إعالن أرساه كما التنمية، يف احلق تأكيد يعيد " 20 فينا عمل وبرنامج وإعالن - 14
 تيسر التنمية أن حني ويف ... ة األساسي اإلنسان حقوق من يتجزأ ال وجزءا للتصرف قابل وغري عامليا حقا

 اإلنسان حقوق من االنتقاص لتربير ذريعة اختاذه جيوز ال التنمية انعدام فإن اإلنسان، حقوق جبميع التمتع
 ." دوليا ا املعترف

 يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق لرصد ج - جيم
 امليدانية العمليات

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق رصد إىل أقل أولوية مليدانية ا اإلنسان حقوق عمليات أولت لقد - 15
 وغري واسع نطاق على واحتجاز وتعذيب اختفاء وحاالت سياسية قتل أعمال واجهت ) 1 ( ألا أساسا وذلك
 صادية االقت احلقوق اعتربت ألا ) 2 ( و الفورية، العناية من مزيدا تتطلب أا يبدو كان اليت القضايا من ذلك
 تطلبت الشخصية للسالمة اإلنسان حقوق انتهاكات أشد بعض أن حني يف األجل الطويل للحسم فقط قابلة
 اليت والصعوبات االقتصادية املشاكل فداحة بشأن القلق شديدة كانت ألا ) 3 ( و أسرع، إجراءات اختاذ

 املنازعات من جمموعة حل أو املدقع قر الف يعانون ملن االقتصادية احلالة حتسني بداية تكون أين معرفة تكتنف
 . امللكية على املعقدة

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق انتهاكات عواقب - 1

 أنشطة وتعزيز إنشاء جدوى يف النظر إىل اإلنسان حقوق عمليات تدعو هامة ودواع أسباب هناك - 16
 واالجتماعية االقتصادية احلقوق بعض أوال وهناك . ثقافية وال واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املرتبطة الرصد

 حلقوق اجلسيمة االنتهاكات من وغريه اإلثين العنف اندالع وراء أساسيا سببا تكون قد اليت والثقافية
 من مزارعة أسرة أفراد يحرم عندما املثال، سبيل وعلى . اإلنسان حقوق عمليات بعض تواجه اليت اإلنسان

 . اإلثين التمييز حاالت من وغريه عنفا تفجر قد اليت املظامل تنشأ اإلثنية، خلفيتهم بسبب أجدادهم أرض
 . للغاية وخيمة عواقب وبأسرهم م تلحق " العرقي التطهري " و التمييز بسبب عملهم من العمال حيرم وعندما
 العنصر بسبب التمييز من رر التح يف األساسي احلق أيضا بل ، االقتصادية احلقوق فقط تشمل ال احلاالت وهذه

 أو االجتماعي، أو القومي األصل أو سياسي، غري أو سياسيا الرأي، أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو

 حزيران / يونيو 25 إىل 14 ، املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، فينا، من ) اجلزء األول ( A/CONF.157/24 حدة وثيقة األمم املت 20
). 1993 ( من النص اإلنكليزي 20 ، صفحة 1993
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 املادة يف والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد يكفله حق وهو آخر، وضع أي أو النسب أو الثروة
 . 2 املادة يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية ق باحلقو اخلاص الدويل والعهد 26

 غري أو املسلح النـزاع حالة يف سالحا ذلك باعتبار الغذاء تدمري مثل ، االقتصادية احلقوق وانتهاكات - 17
 والصحة والكساء الكايف الغذاء ذلك يف مبا كاف، معيشي مستوى يف إنسان كل حق انتهاكات من ذلك

 . والسياسية املدنية احلقوق انتهاكات من كثري مثل وخيمة عواقب عنها تنشأ ن أ لواقع ا يف ميكن واملسكن،
 شواغل رأس على تأيت قد والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق مشاكل ألن نظرا ذلك، إىل وباإلضافة

 وعدم . الشواغل تلك بشأن إجراءات اختاذ للعملية املهم فمن العملية، فيه تقع الذي البلد يف األشخاص غالبية
 . موثوقية أقل مث ومن مبالية غري تبدو العملية جيعل أن شأنه من بذلك القيام

 امليدانية اإلنسان حقوق عملية تتخذها أن ميكن اليت التدابري - 2

 هناك األجل، الطويلة النهوج األساس يف تقبل قد االقتصادية احلقوق مشاكل معظم أن حني يف ، ثانيا - 18
 اهلامة االستجابات وإحدى . اختاذها هلا وينبغي اإلنسان حقوق لعمليات ميكن اليت املباشرة التدابري ض بع

 تعزيز برامج يف إدراجها ينبغي مث ومن حقوق بأا االعتراف هو االقتصادية احلقوق لقضايا نسبيا واملباشرة

 يف احلظ لسوء مدرجة والثقافية واالجتماعية ية االقتصاد احلقوق تكن مل إذا وحىت . ا والتوعية اإلنسان حقوق
 مع االتفاق أو املتحدة األمم إجراءات قررته الذي النحو على امليدانية اإلنسان حقوق لعملية املعينة الوالية

 اإلنسان حقوق من هي اختصاصاا ضمن تقع ال اليت احلقوق بأن تعترف أن العملية على فمازال احلكومة،

 . والعناية ترام باالح اجلديرة

 يف تنظر أن امليدانية للعملية فينبغي اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز تشمل العملية والية كانت وإذا - 19
 احلقوق بشأن أكرب بدرجة ملموسة إجراءات اختاذ أن على . احلقوق تلك لتنفيذ اختاذها ميكنها اليت اخلطوات
 االنتشار والواسعة املعقدة املشاكل هذه مواجهة بداية تكون أين معرفة وهي ، الثالثة الصعوبة يطرح ة االقتصادي

 والكساء الغذاء لتقدمي عموما جمهزة غري امليدانية اإلنسان حقوق وعمليات . األحيان من كثري يف والصعبة

 اليت األماكن حتديد اإلنسان حقوق لعمليات وميكن . للخطر املعرضني األفراد إىل مباشرة اخل ، واملسكن
 على الدولية اإلنسانية املساعدة ومنظمات احلكومات تشجيع وميكنها للخطر معرضون أشخاص ا يوجد
 اجلهات من واحدة امليدانية اإلنسان حقوق عملية تكون ما وبقدر . اخلاصة املشاكل هذه على مواردها تركيز
 التعرف يف األمهية بالغة بوظيفة تضطلع أن ميكنها املواقع، بعض يف الواقع أرض على املتواجدة القليلة الدولية

. املطلوبة املساعدة توفري إىل والدعوة اإلنسانية األزمات على
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 ا والوفاء االحتياجات تقييم على احلكومة مساعدة - 3

 االقتصادية احلقوق رصد يف واليتها ممارسة امليدانية اإلنسان حقوق عمليات إحدى قررت إذا - 20

 تقييم وضع على احلكومة مساعدة اإلنسان حقوق ملوظفي ميكن ، التكثيف من مبزيد افية والثق واالجتماعية
 كم املثال، سبيل وعلى . البلد تواجه اليت والثقافية واالجتماعية االقتصادية باملشاكل يتعلق فيما لالحتياجات

 يشجع أن ينبغي لالحتياجات التقييم وهذا ااين؟ االبتدائي التعليم يف حقهم من احملرومني األطفال عدد
 اآلخرين ومنع والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق تنتهك إجراءات اختاذ عن عزوفها ضمان على احلكومة

 إىل العون يد اإلنسان حقوق موظفو ميد وقد . مبسؤولياا للوفاء مواردها وتكريس احلقوق هذه انتهاك من
 يف التقييم هذا وبأخذ . مبسؤولياا للوفاء وخطط للتكلفة تقديرات إجراء على مساعدا طريق عن احلكومة
 إجيابية وبعبارة . متعمدة رجعية تدابري اختاذ عن احلكومة تثين قد امليدانية اإلنسان حقوق عملية فإن احلسبان،

 تزاماا ال من األدىن باحلد " الوفاء على احلكومة تشجع أن امليدانية اإلنسان حقوق لعملية ميكن أكثر،
 خالل من وذلك الكرمية، احلياة عتبة دون العيش إىل حيتاجون ال سكاا أن من التأكد أي ، " األساسية
 . الدولية املساعدة على احلصول خالل ومن ا اخلاصة مواردها استخدام

 لثقافية، وا واالجتماعية االقتصادية احلقوق رصد يف اإلنسان حقوق عملية تنتهجه قد آخر ج وهناك - 21
 القوانني صياغة إعادة يف مساعدة وتقدمي ، الدولية لاللتزامات الوطين التشريع امتثال استعراض وهو

 االلتزامات، تنفيذ أجل من وغريهم واحملامني احلكومة ملسؤويل التدريب وتوفري االلتزامات، لتلك لالمتثال
 مساعدة على للحصول بطلبات التقدم يف دة واملساع االحتياجات، لتكلفة تقديرات إجراء على واملساعدة

 . دولية

 االختبار حاالت - 4

 . امليدانية اإلنسان حقوق عملية خاصة بصفة م قد اليت االقتصادية احلقوق مشاكل من العديد هناك - 22
 واإلخالء العمل يف التمييز ومها الذيوع، شديدتا أما له يؤسف ومما نسبيا بارزتان مشكلتان وهناك

 ج امليدانية اإلنسان حقوق عمليات تستخدم قد االنتهاكات، من النوعني هذين مع التعامل ويف . قسري ال

 معينة حاالت حتدد أن امليدانية للعملية وينبغي . املشاكل فداحة جمرد يف االستغراق من بدال االختبار حالة
 من يكون ) 3 ( و للخطر املعرضة قوق واحل بالوقائع يتعلق فيما الوضوح شديدة ) 2 ( و جدا، ظاهرة ) 1 (

. الناجح للتدخل قابلة أا الواضح



39 

 فصل وحظي . إثنية أقلية إىل ينتمي ألنه العمل من فصل قد املصانع أحد يف قياديا عامال أن ذلك ومثال - 23
 أي يوجد وال . العرقي التطهري على واضح مثال أنه ويعتقد اتمع يف الدعاية من جدا بكثري عمله من العامل
 داخل احلاكمة بالسلطات وثيقا ارتباطا يرتبطون أفراد املصنع ويدير . عمله من العامل لفصل معقول تفسري

 ذريعة توجد أن أو . طيبة عالقات قبل من معهم أقامت قد امليدانية اإلنسان حقوق عملية وكانت احلكومة
 أن امليدانية اإلنسان حقوق لعملية ميكن كان وإذا . مل الع من الفصل لتربير إليها اللجوء ميكن معقولة قانونية
 باحلاالت يتعلق فيما كبريا توجيهيا تأثريا فستحقق منها فصل اليت وظيفته إىل الشخص إعادة على تساعد

 جناحا اإلنسان حقوق موظفو حيقق أن مبجرد أي . إثنية ألسباب أخرى فصل حاالت منع يف أو األخرى
 أن كما . السلطات وإىل املصنع مدير إىل الرسالة تصل وأن فالبد التمييزي، الفصل من لة احلا هذه يف ظاهرا

 . السلطات أو املصنع مدير على إضافية ضغوطا يضع مما حقوقهم، محاية على سيصرون اآلخرين العاملني

 يف توجد حيثما خاصة بأمهية التمييز حاالت صدد يف امليدانية اإلنسان حقوق عمليات جهود تتسم وقد - 24
 قد البلدان بعض أن ذلك ومثال . جزئيا متشابكة تكون قد أو والياا تتشابك قد دولية وكاالت عدة امليدان
 شرطة وضباط السجون، بأحوال تتصل قضايا لبحث األمحر للصليب الدولية اللجنة من مندوبني ا يوجد
 األمم مفوضية وممثلي القضاء، شئون إدارة يف واإلنصاف الشرطة سلوك يتناولون الذين املدنية املتحدة األمم

 املتحدة األمم ومؤسسة ، املشردين أو الالجئني وعودة الالجئني مع يعملون الذين الالجئني لشئون املتحدة
 والوكاالت وأوكسفام األطفال، وأنقذوا ، حدود بال وأطباء األطفال، محاية على تعمل اليت الطفولة لرعاية

 الطبية والرعاية واملسكن والكساء الغذاء إىل العاجلة ت االحتياجا توفري على تساعد اليت ألخرى ا الطوعية
 يف النظر امليدانية اإلنسان حقوق عملية على جيب السياق هذا ويف . للخطر املعرضني السكان من لعناصر

 اإلنسان حقوق عملية تتخذ وقد . نفسها واحلكومة األخرى الوكاالت تؤديه الذي العمل تكرار تفادي كيفية
 وقد . القسري اإلخالء أو بالعمالة يتعلق فيما الرئيسية التمييز حاالت مع للتعامل فريدا موقعا امليدانية
 فعالية حتسني أو إجراءات لوضع القانوين والنظام احلكومة مع تعمل أن ذلك من بدال العملية تستطيع

 وحاالت األراضي متلك حقوق على واملنازعات التمييز دعاوى فض أجل من وذلك القائمة املؤسسات
 احلقوق محاية على واسعة آثار على تنطوي واليت اخلطورة احملتملة القضايا من ذلك وغري القسري اإلخالء

 . احلقوق من وغريها االقتصادية

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق عن شائعة خاطئة أفكار - 5

 ومترابطة للتجزئة قابلة وغري عاملية اإلنسان حقوق بأن الواضح املتحدة األمم تراف اع من بالرغم - 25
 االهتمام عن وغريها امليدانية اإلنسان حقوق عمليات إلثناء أحيانا تثار اليت احلجج بعض هناك ومتشابكة،

واالجتماعية االقتصادية احلقوق بأن حياجون البعض أن ذلك ومثال . والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
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 من يتضح أنه على . الفوري للتطبيق قابلة والسياسية املدنية احلقوق أن حني يف متاما، متدرجة حقوق والثقافية
 يتعلق فيما التمييز ممارسة عدم واجب العهد مبوجب عليها يقع حكومة كل أن أعاله أوردناه الذي املوجز

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة أن ذلك إىل ويضاف . الثقافية و واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
 . احلقوق بتلك يتعلق فيما " الدنيا األساسية االلتزامات " حددت قد والثقافية

 يف التكلفة، باهظة والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق أن وهي ما نوعا مضللة أخرى حجة وهناك - 26

 إىل نشري أن السهل التقسيم هلذا دحضا وحسبنا . تكلفة أية على تنطوي ال والسياسية ة املدني احلقوق أن حني
 والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 14 املادة يف عليه املنصوص منصفة حماكمة يف احلق أن

 شئون بإدارة املعنيني وظفني امل من وغريهم واحملامني النيابة وأعضاء القضاة تدريب يف هائال استثمارا يتطلب
 احلق هذا وإنفاذ . كبرية تكلفة بدون باإلسكان يتعلق فيما التمييز متنع أن املقابل يف للحكومة وميكن . القضاء
 . كبريا متويال بالطبع يتطلب السياسية أو املدنية احلقوق من والكثري

 احلقوق أن حني يف مجاعية، حقوق والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق بأن يرى آخر رأيا أن على - 27

 أن ذلك ومثال . ما نوعا التبسيط يف مفرط التمييز هذا فان أخرى، ومرة . الفرد على تقتصر والسياسية املدنية
 العهد يف الواردة األحكام من ذلك وعري األقليات وحقوق الدين وحرية اجلمعيات تكوين حبرية املتصلة املواد

 أو االقتصادي التمييز من التحرر يف واحلق . اجلماعية احلقوق حتمي والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل
 االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد إىل استنادا األفراد به يطالب قد االبتدائية باملدرسة االلتحاق يف

 . والثقافية واالجتماعية

 باختصاصات مشمولة غري والثقافية واالجتماعية االقتصادية ق احلقو إن يقال سبق، ما إىل وإضافة - 28
 القضية هلذه مناقشة وردت وقد . احملاكم باختصاصات مشمولة والسياسية املدنية احلقوق أن حني يف احملاكم،

 االقتصادية احلقوق محاية يف احملاكم دور " عنوان حتت أعاله الرابع الفصل من هاء الفرع من 15 الفقرة يف
." الجتماعية وا
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 الفصل السابع عشر

 رصد احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املفاهيم الرئيسية

 يتطلب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ال

 والثقافية من احلكومة القيام على الفور بإطعام وكساء  وإسكان

تلك مواطنيها، ولكنه يطالبها باختاذ خطوات حنو اإلعمال الكامل ل

 احلقوق  وتفادي أي تدابري من شأا االنتقاص من تلك احلقوق

 . وحظر التمييز فيما يتعلق بتلك احلقوق

 كما بدأت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف

 االلتزام األساسي األدىن  لضمان الوفاء بكل واحد على " تعريف

 ". من هذه احلقوق األقل من املستويات األساسية الدنيا لكل حق

 وجيب على أي دولة طرف ال تستطيع الوفاء ). أضيف التشديد (

 تربهن على بذل كل ما يف وسعها  الستخدام " ذا االلتزام أن

 مواردها املتاحة سعيا إىل الوفاء ذه االلتزامات الدنيا باعتبارها

 ." مسألة ذات أولوية

 ل إىل رصد احلقوق وقد أولت العمليات امليدانية عموما أولوية أق

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وإن كان على األرجح أن

 حاالت اإلخالء القسري والتمييز يف العمل تتطلب رصدا ألا

 سبب أساسي وراء العنف اإلثين وغريه من االنتهاكات اجلسيمة

 . اليت تواجه يف كثري من األحيان عمليات حقوق اإلنسان

 مقدمة - ألف

 ل العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان يف بعض األحيان على والية واسعة لتعزيز ومحاية مجيع حقوق حتص - 1
وتقع يف الواقع على املفوض السامي حلقوق اإلنسان املسؤولية الرئيسية  عن أنشطة األمم املتحدة . اإلنسان
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 ميع احلقوق املدنية والثقافية ومحاية التمتع الفعلي جب ] تعزيز "[ حقوق اإلنسان، مبا فيها مجيع لتنفيذ
 21 ." واالقتصادية والسياسية واالجتماعية

 فقد أولت وبالرغم من الوالية الواسعة للمفوض السامي واألمهية اليت تتسم ا مجيع حقوق اإلنسان، - 2
 زيز أولوية  إىل تع اليت هلا والية بنفس القدر من االتساع عمليات حقوق اإلنسان امليدانية العديد من

 وهناك العديد . أكرب مما أولته من أولوية  إىل رصد تلك احلقوق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 حظي باهتمام أكرب يف عملية ، وهو حق احلق يف التحرر من اإلخالء القسري من احلقوق االقتصادية، مثل

 واالجتماعية والثقافية مث يعرج بعد ذلك ويوفر هذا الفصل مقدمة أساسية إىل احلقوق االقتصادية . الرصد
 أنظر أيضا .  ( إىل مناقشة  بعض القضايا اليت تنشأ فيما يتعلق باألولوية اليت حيظى ا رصد هذه احلقوق

 احلق " حتت عنوان الفصل الرابع من والفرع ياء " حق التملك " حتت عنوان الفصل  الرابع من الفرع طاء
 "). قتصادية واالجتماعية والثقافية يف  السكن وغريه من احلقوق اال

 ملخص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - باء

 ميثاق األمم املتحدة - 1

 : من ميثاق األمم املتحدة على أن 55 تنص املادة - 3
 : تعزز األمم املتحدة

 ية؛ مستويات أعلى للمعيشة، والعمالة الكاملة وظروف التقدم االقتصادي واالجتماعي والتنم - د
 حلول  للمشاكل االقتصادية واالجتماعية والصحية الدولية وما يرتبط من مشاكل والتعاون - ه

 الدويل يف ميداين الثقافة والتعليم؛
 االحترام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع بدون متييز بسبب - و

 . العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين

 ] األمم املتحدة [ باختاذ إجراءات مشتركة ومنفردة يف التعاون مع " 56 ألعضاء يف املادة ويتعهد مجيع ا - 4
 ." 55 من أجل حتقيق املقاصد املنصوص عليها يف املادة

 ، الوثائق الرمسية للجمعية 141 / 48 املفوض السامي لتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، قرار اجلمعية العامة قرار اجلمعية العامة 21
. ) A/48/49 ) 1993 من النص اإلنكليزي، 411 ، صفحة 49 العامة لألمم املتحدة، الدورة الثامنة واألربعون، رقم
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 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان - 2

 وأعلنت . تفاصيل حمددة إىل تلك األهداف 1948 أضاف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام - 5
 من اإلعالن أن 22 معية العامة يف املادة اجل

 من له، توفّر أن حقه ومن لكل شخص، بوصفه عضوا يف اتمع، حق يف الضمان االجتماعي
 االقتصادية احلقوق ومواردها، دولة كل تنظيم مع يتفق ومبا الدويل، والتعاون القومي اهود خالل

 ." حرية يف شخصيته ولتنامي ته لكرام عنها غىن ال اليت والثقافية واالجتماعية

 ويف ، ) 23 املادة ( النقابات إىل االنضمام ويف العمل يف احلق شخص لكل أن أيضا اإلعالن يف وجاء - 6
 املشاركة ويف ) 26 املادة ( التعليم ويف ، ) 25 املادة ( الئق معيشي مستوى ويف ) 24 املادة ( الفراغ ووقت الراحة
 ). 27 دة املا ( الثقافية احلياة يف حبرية

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد - 3

 العهد مبوجب الدول التزامات طبيعة - أ

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق نطاق واسع نطاق على حددت املبكرة االتفاقات أن من بالرغم - 7
 االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد و ه اآلن الدولية لاللتزامات الرئيسي املصدر فإن والثقافية،

 22 . والثقافية واالجتماعية

 الذي األساسي االلتزام والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص العهد من ) 1 ( 2 املادة وتتضمن - 8
 : يلي ما على تنص وهي املعاهدة، على صدقت اليت احلكومات مجيع على يقع

 الدوليني، والتعاون املساعدة طريق وعن مبفردها ، تتخذ بأن العهد هذا يف طرف دولة كل تتعهد
 من يلزم ما املتاحة، مواردها به تسمح ما وبأقصى والتقين، االقتصادي الصعيدين على والسيما

 للجمعية الوثائق الرمسية ؛ 7 املرفق، املادة ، 1966 ديسمرب / كانون األول 16 املؤرخ يف ) 21 - د ( ألف 2200 قرار اجلمعية العامة 22

 بدأ  نفاذ UNT.S.3 993 . . من النص اإلنكليزي 49 ، صفحة A/6316 ، 16 امللحق رقم الدورة احلادية والعشرون، العامة،
. 1976 كانون الثاين / يناير 3 لثقافية يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية وا
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 مجيع ذلك إىل سالكة العهد، هذا يف ا املعترف باحلقوق التدرجيي الكامل التمتع لضمان خطوات
 . تشريعية تدابري اعتماد سبيل وصا وخص ، املناسبة السبل

 الفور على القيام حكومة أي من والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص العهد يتطلب ال وبينما - 9

 احلقوق لتلك الكامل اإلعمال حنو خطوات باختاذ يطالبها فإنه ، ملواطنيها والسكن والكساء الغذاء بتوفري
 من تدابري باختاذ قامت إذا العهد ستنتهك حكومة أي أن املرجح ومن لثقافية، وا واالجتماعية االقتصادية

 واالجتماعية االقتصادية باحلقوق يتعلق فيما التمييز العهد حيظر كما 23 . احلقوق هذه من االنتقاص شأا
 القومي األصل أو ، سياسي غري أو سياسيا ، ي الرأ أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو العنصر " أساس على والثقافية

 ." األسباب من ذلك غري أو النسب أو الثروة أو االجتماعي أو

 العهد يضمنها اليت احلقوق - ب

 : مثل حمددة حقوق على العهد ينص - 10
v " املنصوص والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جبميع التمتع يف واإلناث الذكور مساواة 

 ؛ ) 3 املادة ( " العهد ... يف عليها
v " ؛ ) 6 املادة ( " حبرية يقبله أو خيتاره بعمل رزقه كسب إمكانية له تتاح أن يف شخص كل حق 
v ومكافأة منصفا أجرا " ذلك ويشمل " ومرضية عادلة عمل بشروط التمتع يف شخص كل حق 

 تكفل عمل ظروف " و " وألسرهم هلم كرميا عيشا " و " العمل قيمة تساوي لدى متساوية
 ؛ " والصحة السالمة

v " والتحديد الفراغ وأوقات االستراحة " و عملهم داخل " الترقية فرص يف اجلميع ي تساو 
 ). 7 املادة ( " األجر املدفوعة الدورية واإلجازات العمل، لساعات املعقول

v " يف النقابات وحق " خيتارها اليت النقابة إىل االنضمام ويف النقابات تكوين يف شخص كل حق 
 و " حبرية نشاطها ممارسة يف النقابات حق " و ودولية وطنية ة حالفي احتادات أو احتادات إنشاء

 ؛ ) 8 املادة ( " اإلضراب حق "
v " ؛ ) 9 املادة ( " االجتماعية التأمينات ذلك يف مبا ، االجتماعي الضمان يف شخص كل حق 
v ]" برضا الزواج ينعقد أن جيب " و " واملساعدة احلماية من ممكن قدر أكرب ] األسرة منح وجوب 

 معقولة فترة خالل لألمهات خاصة محاية توفري " و " فيه إكراه ال رضاء زواجهما ع املزم الطرفني

 ) من العهد 2 من املادة 1 الفقرة ( ، طبيعة التزامات الدول األطراف 3 جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام 23
 ات حقوق اإلنسان، ، جمموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة  اليت اعتمدا هيئات معاهد ) 1990 الدورة اخلامسة، (

HRI\GEN\1\Rev.1 1994 ( اإلنكليزي ص من الن 45 ، صفحة .(
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 بدون واملراهقني األطفال مجيع ... ومساعدة محاية تدابري اختاذ وجوب " و " وبعده الوضع قبل
 من واملراهقني األطفال محاية الواجب ومن " الظروف من غريه أو النسب بسبب متييز أي

 أو أخالقهم إفساد شأنه من عمل يف استخدامهم ومن ... واالجتماعي دي االقتصا االستغالل
 استخدام ] و ...[ الطبيعي بنموهم األذى إحلاق أو باخلطر حيام ديد أو بصحتهم اإلضرار
 ؛ ) 10 املادة ( " الصغار

v " الغذاء من حباجتهم يفي ما يوفر وألسرته، له كاف معيشي مستوى يف شخص كل حق 
 من التحرر يف شخص كل حق " و " املعيشية لظروفه متواصل حتسني يف قه وحب ، واملأوى والكساء

 العاملية الغذائية املوارد توزيع تأمني " و " الغذائية املواد وتوزيع وحفظ إنتاج طرق حتسني " و اجلوع
 ؛ ) 11 املادة ( " االحتياجات ضوء يف عادال توزيعا

v " خفض " و " بلوغه ميكن لعقلية وا اجلسمية الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف إنسان كل حق 
 البيئية الصحة جوانب مجيع حتسني " و " صحيا منوا الطفل منو وتأمني الرضع وموتى املواليد معدل

 وعالجها األخرى واألمراض واملهنية واملتوطنة الوبائية األمراض من الوقاية " و " والصناعية
 حالة يف للجميع الطبية العناية و الطبية اخلدمات تأمني شأا من ظروف يئة " و " ومكافحتها

 ؛ ) 12 املادة ( " املرض
v " بكرامتها واحلس اإلنسانية للشخصية الكامل اإلمناء ] ويف ...[ والتعليم التربية يف فرد كل حق 

 اإلسهام من شخص كل متكني ] ويف [ األساسية واحلريات اإلنسان حقوق احترام توطيد ] ويف [
 وخمتلف األمم مجيع بني والصداقة والتسامح اهم التف أواصر وتوثيق حر جمتمع يف نافع بدور

 صيانة أجل من املتحدة األمم ا تقوم اليت األنشطة ودعم الدينية، أو اإلثنية أو الساللية الفئات
 مبختلف الثانوي التعليم تعميم " و " للجميع جمانا وإتاحته إلزاميا االبتدائي التعليم جعل " و " السلم
 تدرجييا األخذ طريق عن املساواة قدم على للجميع متاحا العايل التعليم جعل ] و ...[ أنواعه
 بالغرض واف منح نظام ... و املستويات مجيع على مدرسية شبكة إمناء " و " التعليم مبجانية

 اختيار يف وجودهم، عند األوصياء أو اآلباء، حرية " و " التدريس يف للعاملني املادية األوضاع ... و
 ). 13 املادة ( " احلكومية رس املدا غري ألوالدهم مدارس

v " العلمي التقدم بفوائد يتمتع وأن ... ؛ الثقافية احلياة يف يشارك أن ] يف [ فرد كل حق 
 أديب أو فين أو علمي أثر أي عن النامجة واملادية املعنوية املصاحل محاية من يفيد وأن ... وبتطبيقاته؛

 الدوليني والتعاون االتصال وإمناء شجيع ت " و " وإشاعتها وإمناؤها والثقافة العلم صيانة " و " صنعه من
 ). 15 املادة "( والثقافة العلم ميداين يف

 تنفيذ لتتوىل واالجتماعي االقتصادي الس أنشأها والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق وجلنة - 11
اللجنة أن ذلك ثال وم . املعاهدة ألحكام تفسريها كيفية إىل تشري عامة تعليقات عدة اللجنة وأصدرت . العهد
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 التزام من األدىن احلد " عليها يقع األطراف الدول أن أعلنت العهد مبوجب الدول اللتزامات تفسريها يف
 24 ." احلقوق من واحد لكل الدنيا األساسية املستويات من األقل، على واحد، بكل الوفاء بضمان أساسي

 الستغالل وسعها يف ما كل بذل على تربهن " أن اللتزام ا ذا الوفاء تستطيع ال اليت الطرف الدولة على وجيب
 ." أولوية ذات مسألة باعتبارها الدنيا االلتزامات ذه الوفاء إىل سعيا املتاحة مواردها مجيع

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق من وغريه السكن يف حلق ا " املعنون الرابع الفصل من ياء والفرع - 12
 . الالئق السكن يف باحلق مثال يتعلق فيما العامة تعليقاا يف اللجنة لنهج ا منوذج يوفر " والثقافية

 التنمية يف باحلق اخلاص اإلعالن - 4

 1 املادة يف ينص الذي 25 التنمية يف باحلق اخلاص اإلعالن أيضا املتحدة لألمم العامة اجلمعية واعتمدت - 13
 الشعوب وجلميع إنسان لكل حيق ومبوجبه للتصرف قابل غري اإلنسان حقوق من حق التنمية يف احلق " أن على

 فيها ميكن اليت التنمية ذه والتمتع وسياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية تنمية حتقيق يف واإلسهام املشاركة
 هو اإلنسان " أن على 2 املادة وتنص . ...." تاما إعماال األساسية واحلريات اإلنسان حقوق مجيع إعمال

 ...". منه واملستفيد التنمية يف احلق يف النشط املشارك يكون أن وينبغي للتنمية لرئيسي ا املوضوع

 باعتباره التنمية، يف احلق إعالن أرساه كما التنمية، يف احلق تأكيد يعيد " 26 فينا عمل وبرنامج وإعالن - 14
 تيسر التنمية أن حني ويف ... ة األساسي اإلنسان حقوق من يتجزأ ال وجزءا للتصرف قابل وغري عامليا حقا

 اإلنسان حقوق من االنتقاص لتربير ذريعة اختاذه جيوز ال التنمية انعدام فإن اإلنسان، حقوق جبميع التمتع
 ." دوليا ا املعترف

 يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق لرصد ج - جيم
 امليدانية العمليات

 . نفس املرجع السابق 24
 من النص 186 ، صفحة 53 ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واألربعون، امللحق رقم 128 / 41 قرار اجلمعية العامة 25

 ). A/41/53/ ) 1986 اإلنكليزي،
 حزيران / يونيو 25 إىل 14 ، املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان، فينا، من ) اجلزء األول ( A/CONF.157/24 حدة وثيقة األمم املت 26

). 1993 ( من النص اإلنكليزي 20 ، صفحة 1993
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 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق رصد إىل أقل أولوية مليدانية ا اإلنسان حقوق عمليات أولت لقد - 15
 وغري واسع نطاق على واحتجاز وتعذيب اختفاء وحاالت سياسية قتل أعمال واجهت ) 1 ( ألا أساسا وذلك
 صادية االقت احلقوق اعتربت ألا ) 2 ( و الفورية، العناية من مزيدا تتطلب أا يبدو كان اليت القضايا من ذلك
 تطلبت الشخصية للسالمة اإلنسان حقوق انتهاكات أشد بعض أن حني يف األجل الطويل للحسم فقط قابلة
 اليت والصعوبات االقتصادية املشاكل فداحة بشأن القلق شديدة كانت ألا ) 3 ( و أسرع، إجراءات اختاذ

 املنازعات من جمموعة حل أو املدقع قر الف يعانون ملن االقتصادية احلالة حتسني بداية تكون أين معرفة تكتنف
 . امللكية على املعقدة

 والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق انتهاكات عواقب - 1

 أنشطة وتعزيز إنشاء جدوى يف النظر إىل اإلنسان حقوق عمليات تدعو هامة ودواع أسباب هناك - 16
 واالجتماعية االقتصادية احلقوق بعض أوال وهناك . ثقافية وال واالجتماعية االقتصادية باحلقوق املرتبطة الرصد

 حلقوق اجلسيمة االنتهاكات من وغريه اإلثين العنف اندالع وراء أساسيا سببا تكون قد اليت والثقافية
 من مزارعة أسرة أفراد يحرم عندما املثال، سبيل وعلى . اإلنسان حقوق عمليات بعض تواجه اليت اإلنسان

 . اإلثين التمييز حاالت من وغريه عنفا تفجر قد اليت املظامل تنشأ اإلثنية، خلفيتهم بسبب أجدادهم أرض
 . للغاية وخيمة عواقب وبأسرهم م تلحق " العرقي التطهري " و التمييز بسبب عملهم من العمال حيرم وعندما
 العنصر بسبب التمييز من رر التح يف األساسي احلق أيضا بل ، االقتصادية احلقوق فقط تشمل ال احلاالت وهذه

 أو االجتماعي، أو القومي األصل أو سياسي، غري أو سياسيا الرأي، أو الدين أو اللغة أو اجلنس أو اللون أو
 املادة يف والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد يكفله حق وهو آخر، وضع أي أو النسب أو الثروة
 . 2 املادة يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية ق باحلقو اخلاص الدويل والعهد 26

 غري أو املسلح النـزاع حالة يف سالحا ذلك باعتبار الغذاء تدمري مثل ، االقتصادية احلقوق وانتهاكات - 17
 والصحة والكساء الكايف الغذاء ذلك يف مبا كاف، معيشي مستوى يف إنسان كل حق انتهاكات من ذلك

 . والسياسية املدنية احلقوق انتهاكات من كثري مثل وخيمة عواقب عنها تنشأ ن أ لواقع ا يف ميكن واملسكن،
 شواغل رأس على تأيت قد والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق مشاكل ألن نظرا ذلك، إىل وباإلضافة

 وعدم . الشواغل تلك بشأن إجراءات اختاذ للعملية املهم فمن العملية، فيه تقع الذي البلد يف األشخاص غالبية
 . موثوقية أقل مث ومن مبالية غري تبدو العملية جيعل أن شأنه من بذلك القيام

امليدانية اإلنسان حقوق عملية تتخذها أن ميكن اليت التدابري - 2
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 هناك األجل، الطويلة النهوج األساس يف تقبل قد االقتصادية احلقوق مشاكل معظم أن حني يف ، ثانيا - 18
 اهلامة االستجابات وإحدى . اختاذها هلا وينبغي اإلنسان حقوق لعمليات ميكن اليت املباشرة التدابري ض بع

 تعزيز برامج يف إدراجها ينبغي مث ومن حقوق بأا االعتراف هو االقتصادية احلقوق لقضايا نسبيا واملباشرة

 يف احلظ لسوء مدرجة والثقافية واالجتماعية ية االقتصاد احلقوق تكن مل إذا وحىت . ا والتوعية اإلنسان حقوق
 مع االتفاق أو املتحدة األمم إجراءات قررته الذي النحو على امليدانية اإلنسان حقوق لعملية املعينة الوالية

 اإلنسان حقوق من هي اختصاصاا ضمن تقع ال اليت احلقوق بأن تعترف أن العملية على فمازال احلكومة،

 . والعناية ترام باالح اجلديرة

 يف تنظر أن امليدانية للعملية فينبغي اإلنسان، حقوق ومحاية تعزيز تشمل العملية والية كانت وإذا - 19
 احلقوق بشأن أكرب بدرجة ملموسة إجراءات اختاذ أن على . احلقوق تلك لتنفيذ اختاذها ميكنها اليت اخلطوات
 االنتشار والواسعة املعقدة املشاكل هذه مواجهة بداية تكون أين معرفة وهي ، الثالثة الصعوبة يطرح ة االقتصادي

 والكساء الغذاء لتقدمي عموما جمهزة غري امليدانية اإلنسان حقوق وعمليات . األحيان من كثري يف والصعبة

 اليت األماكن حتديد اإلنسان حقوق لعمليات وميكن . للخطر املعرضني األفراد إىل مباشرة اخل ، واملسكن
 على الدولية اإلنسانية املساعدة ومنظمات احلكومات تشجيع وميكنها للخطر معرضون أشخاص ا يوجد
 اجلهات من واحدة امليدانية اإلنسان حقوق عملية تكون ما وبقدر . اخلاصة املشاكل هذه على مواردها تركيز
 التعرف يف األمهية بالغة بوظيفة تضطلع أن ميكنها املواقع، بعض يف الواقع أرض على املتواجدة القليلة الدولية

 . املطلوبة املساعدة توفري إىل والدعوة اإلنسانية األزمات على

 ا والوفاء االحتياجات تقييم على احلكومة مساعدة - 3

 االقتصادية احلقوق رصد يف واليتها ممارسة امليدانية اإلنسان حقوق عمليات إحدى قررت إذا - 20

 تقييم وضع على احلكومة مساعدة اإلنسان حقوق ملوظفي ميكن ، التكثيف من مبزيد افية والثق واالجتماعية
 كم املثال، سبيل وعلى . البلد تواجه اليت والثقافية واالجتماعية االقتصادية باملشاكل يتعلق فيما لالحتياجات

 يشجع أن ينبغي لالحتياجات التقييم وهذا ااين؟ االبتدائي التعليم يف حقهم من احملرومني األطفال عدد
 اآلخرين ومنع والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق تنتهك إجراءات اختاذ عن عزوفها ضمان على احلكومة

 إىل العون يد اإلنسان حقوق موظفو ميد وقد . مبسؤولياا للوفاء مواردها وتكريس احلقوق هذه انتهاك من
 يف التقييم هذا وبأخذ . مبسؤولياا للوفاء وخطط للتكلفة تقديرات إجراء على مساعدا طريق عن احلكومة
 إجيابية وبعبارة . متعمدة رجعية تدابري اختاذ عن احلكومة تثين قد امليدانية اإلنسان حقوق عملية فإن احلسبان،

تزاماا ال من األدىن باحلد " الوفاء على احلكومة تشجع أن امليدانية اإلنسان حقوق لعملية ميكن أكثر،
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 خالل من وذلك الكرمية، احلياة عتبة دون العيش إىل حيتاجون ال سكاا أن من التأكد أي ، " األساسية
 . الدولية املساعدة على احلصول خالل ومن ا اخلاصة مواردها استخدام

 لثقافية، وا واالجتماعية االقتصادية احلقوق رصد يف اإلنسان حقوق عملية تنتهجه قد آخر ج وهناك - 21
 القوانني صياغة إعادة يف مساعدة وتقدمي ، الدولية لاللتزامات الوطين التشريع امتثال استعراض وهو

 االلتزامات، تنفيذ أجل من وغريهم واحملامني احلكومة ملسؤويل التدريب وتوفري االلتزامات، لتلك لالمتثال
 مساعدة على للحصول بطلبات التقدم يف دة واملساع االحتياجات، لتكلفة تقديرات إجراء على واملساعدة

 . دولية

 االختبار حاالت - 4

 . امليدانية اإلنسان حقوق عملية خاصة بصفة م قد اليت االقتصادية احلقوق مشاكل من العديد هناك - 22
 واإلخالء العمل يف التمييز ومها الذيوع، شديدتا أما له يؤسف ومما نسبيا بارزتان مشكلتان وهناك

 ج امليدانية اإلنسان حقوق عمليات تستخدم قد االنتهاكات، من النوعني هذين مع التعامل ويف . قسري ال

 معينة حاالت حتدد أن امليدانية للعملية وينبغي . املشاكل فداحة جمرد يف االستغراق من بدال االختبار حالة
 من يكون ) 3 ( و للخطر املعرضة قوق واحل بالوقائع يتعلق فيما الوضوح شديدة ) 2 ( و جدا، ظاهرة ) 1 (

 . الناجح للتدخل قابلة أا الواضح

 فصل وحظي . إثنية أقلية إىل ينتمي ألنه العمل من فصل قد املصانع أحد يف قياديا عامال أن ذلك ومثال - 23
 أي يوجد وال . العرقي التطهري على واضح مثال أنه ويعتقد اتمع يف الدعاية من جدا بكثري عمله من العامل
 داخل احلاكمة بالسلطات وثيقا ارتباطا يرتبطون أفراد املصنع ويدير . عمله من العامل لفصل معقول تفسري

 ذريعة توجد أن أو . طيبة عالقات قبل من معهم أقامت قد امليدانية اإلنسان حقوق عملية وكانت احلكومة
 أن امليدانية اإلنسان حقوق لعملية ميكن كان وإذا . مل الع من الفصل لتربير إليها اللجوء ميكن معقولة قانونية
 باحلاالت يتعلق فيما كبريا توجيهيا تأثريا فستحقق منها فصل اليت وظيفته إىل الشخص إعادة على تساعد

 جناحا اإلنسان حقوق موظفو حيقق أن مبجرد أي . إثنية ألسباب أخرى فصل حاالت منع يف أو األخرى
 أن كما . السلطات وإىل املصنع مدير إىل الرسالة تصل وأن فالبد التمييزي، الفصل من لة احلا هذه يف ظاهرا

 . السلطات أو املصنع مدير على إضافية ضغوطا يضع مما حقوقهم، محاية على سيصرون اآلخرين العاملني

 يف توجد حيثما خاصة بأمهية التمييز حاالت صدد يف امليدانية اإلنسان حقوق عمليات جهود تتسم وقد - 24
قد البلدان بعض أن ذلك ومثال . جزئيا متشابكة تكون قد أو والياا تتشابك قد دولية وكاالت عدة امليدان
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 شرطة وضباط السجون، بأحوال تتصل قضايا لبحث األمحر للصليب الدولية اللجنة من مندوبني ا يوجد
 األمم مفوضية وممثلي القضاء، شئون إدارة يف واإلنصاف الشرطة سلوك يتناولون الذين املدنية املتحدة األمم

 املتحدة األمم ومؤسسة ، املشردين أو الالجئني وعودة الالجئني مع يعملون الذين الالجئني لشئون املتحدة
 والوكاالت وأوكسفام األطفال، وأنقذوا ، حدود بال وأطباء األطفال، محاية على تعمل اليت الطفولة لرعاية

 الطبية والرعاية واملسكن والكساء الغذاء إىل العاجلة ت االحتياجا توفري على تساعد اليت ألخرى ا الطوعية
 يف النظر امليدانية اإلنسان حقوق عملية على جيب السياق هذا ويف . للخطر املعرضني السكان من لعناصر

 اإلنسان حقوق عملية تتخذ وقد . نفسها واحلكومة األخرى الوكاالت تؤديه الذي العمل تكرار تفادي كيفية
 وقد . القسري اإلخالء أو بالعمالة يتعلق فيما الرئيسية التمييز حاالت مع للتعامل فريدا موقعا امليدانية
 فعالية حتسني أو إجراءات لوضع القانوين والنظام احلكومة مع تعمل أن ذلك من بدال العملية تستطيع

 وحاالت األراضي متلك حقوق على واملنازعات التمييز دعاوى فض أجل من وذلك القائمة املؤسسات
 احلقوق محاية على واسعة آثار على تنطوي واليت اخلطورة احملتملة القضايا من ذلك وغري القسري اإلخالء

 . احلقوق من وغريها االقتصادية

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق عن شائعة خاطئة أفكار - 5

 ومترابطة للتجزئة قابلة وغري عاملية اإلنسان حقوق بأن الواضح املتحدة األمم تراف اع من بالرغم - 25
 االهتمام عن وغريها امليدانية اإلنسان حقوق عمليات إلثناء أحيانا تثار اليت احلجج بعض هناك ومتشابكة،

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق بأن حياجون البعض أن ذلك ومثال . والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
 من يتضح أنه على . الفوري للتطبيق قابلة والسياسية املدنية احلقوق أن حني يف متاما، متدرجة حقوق والثقافية
 يتعلق فيما التمييز ممارسة عدم واجب العهد مبوجب عليها يقع حكومة كل أن أعاله أوردناه الذي املوجز

 واالجتماعية االقتصادية احلقوق جلنة أن ذلك إىل ويضاف . الثقافية و واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
 . احلقوق بتلك يتعلق فيما " الدنيا األساسية االلتزامات " حددت قد والثقافية

 يف التكلفة، باهظة والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق أن وهي ما نوعا مضللة أخرى حجة وهناك - 26

 إىل نشري أن السهل التقسيم هلذا دحضا وحسبنا . تكلفة أية على تنطوي ال والسياسية ة املدني احلقوق أن حني
 والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من 14 املادة يف عليه املنصوص منصفة حماكمة يف احلق أن

 شئون بإدارة املعنيني وظفني امل من وغريهم واحملامني النيابة وأعضاء القضاة تدريب يف هائال استثمارا يتطلب
 احلق هذا وإنفاذ . كبرية تكلفة بدون باإلسكان يتعلق فيما التمييز متنع أن املقابل يف للحكومة وميكن . القضاء
. كبريا متويال بالطبع يتطلب السياسية أو املدنية احلقوق من والكثري
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 احلقوق أن حني يف مجاعية، حقوق والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق بأن يرى آخر رأيا أن على - 27

 أن ذلك ومثال . ما نوعا التبسيط يف مفرط التمييز هذا فان أخرى، ومرة . الفرد على تقتصر والسياسية املدنية
 العهد يف الواردة األحكام من ذلك وعري األقليات وحقوق الدين وحرية اجلمعيات تكوين حبرية املتصلة املواد

 أو االقتصادي التمييز من التحرر يف واحلق . اجلماعية احلقوق حتمي والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل
 االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد إىل استنادا األفراد به يطالب قد االبتدائية باملدرسة االلتحاق يف

 . والثقافية واالجتماعية

 باختصاصات مشمولة غري والثقافية واالجتماعية االقتصادية ق احلقو إن يقال سبق، ما إىل وإضافة - 28
 القضية هلذه مناقشة وردت وقد . احملاكم باختصاصات مشمولة والسياسية املدنية احلقوق أن حني يف احملاكم،

 االقتصادية احلقوق محاية يف احملاكم دور " عنوان حتت أعاله الرابع الفصل من هاء الفرع من 15 الفقرة يف
." الجتماعية وا
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 اجلزء الرابع

........................... 
 املتابعة وتقدمي التقارير

 الفصل التاسع عشر

 املتابعة  والتماس اإلجراءات التصحيحية

 املفاهيم الرئيسية

 اإلجراءات اليت تتخذها العملية امليدانية حلقوق " املتابعة " تشمل

 اإلنسان للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان اليت قامت جبمع

 معلومات عنها، مثل التماس اإلجراءات التصحيحية من جانب

 السلطات الوطنية واحمللية مباشرة أو من خالل االستعانة بآليات

 . محاية حقوق اإلنسان الدولية

 : وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان

 قائمة باملسؤولني الرئيسيني على / إعداد خريطة تنظيمية •

 الوطين؛ / املستوى احمللي

 منتظمة  مع السلطات الرئيسية قبل إجراء اتصاالت •

 نشوء مشاكل كبرية؛

 حتديد املعلومات اليت ميكن أن بأمان إىل السلطات؛ •

 إدراك جهود املنظمات الدولية األخرى يف امليدان •

 والتنسيق معها؛

تشجيع السلطات الوطنية واحمللية على العمل على النحو •
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 الواجب؛

 ن مل حيدث حتديد السلطات العليا اليت ستخاطبها إ •

 حتسن؛

 تقدمي تقارير يف حينها داخل إطار العملية امليدانية حلقوق •

 اإلنسان؛

 تقدمي تقارير إىل رئيس عملية األمم املتحدة يف البلد •

 والتماس تدخله لدى السلطات العليا عند اللزوم؛

 إدراك حالة حقوق اإلنسان والتصدي هلا من خالل •

 مثال عن طريق آليات األمم املتحدة ذات الصلة، وذلك

 أي مقرر قطري ذي صلة أو أي ممثل للجنة حقوق ) أ (

 إجراءات اللجنة ) ب ( اإلنسان التابعة لألمم املتحدة أو

 ) ج ( أو اجلمعية العامة املتصلة مبوضوعات معينة أو

 . مفوضية حقوق اإلنسان ) د ( اهليئات التعاهدية أو

 مقدمة - ألف

 اإلجراءات اليت يتم اختاذها من جانب العملية امليدانية حلقوق لوصف " املتابعة " يستخدم هنا مصطلح - 1
 احملددة من خالل خمتلف األنشطة اإلنسان أو من جانب موظفيها للتصدي ملشاكل حقوق اإلنسان

 ويشري مصطلح ). من الفصل اخلامس وحىت الفصل الثامن عشر ( وظيفة الرصد - املوضحة يف اجلزء الثالث
 استفادة موظفي حقوق اإلنسان من املعلومات اليت قاموا جبمعها عن  االنتهاكات أو حتديداً إىل " املتابعة "

 ويشمل أبرز شكل من أشكال املتابعة  التماس اإلجراءات . غريها من جتاوزات حقوق اإلنسان
 . التصحيحية من السلطة الوطنية واحمللية

 ت والتشاور، عند االقتضاء، مع ومبجرد أن ينتهي موظف حقوق اإلنسان من التحقق من املعلوما - 2
 ، قضايا تثري مسألة املتابعة عدة . زمالئه فإنه قد يقرر أن القضية متثل مسألة ملحة  قد تتطلب متابعة سريعة

 الذي وما هو املستوى ما إن كان ينبغي القيام بعمليات التدخل؟ تقرير سلطة من الذي سيكون له : وهي
 هل ينبغي مثال  إثارة قضية مع مسؤول قضائي صغري أم   مع ( التدخل؟ ينبغي  أن جتري عنده خمتلف أنواع

 أم من جانب إثارة قضية من جانب موظف حقوق اإلنسان الذي بدأ التحقيق وهل ينبغي ) وزير العدل؟
املشرف عليه أم من جانب  رئيس العملية؟  وما الذي تقوم به املنظمات الدولية والوطنية واحمللية األخرى؟
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 يف امليدان؟  وإذا تنسق تدخالا مع الفاعلني اآلخرين ف ميكن لعملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان أن وكي
 فهل توجد آليات لألمم املتحدة الوطنية  أي جناح أويل، / حترز اجلهود الرامية إىل إقناع السلطات احمللية

 ؟ وغريها من اآلليات ملتابعة املسألة

 ولتفادي الوقوع . يف احلكم أثناء مرحلة املتابعة احلامسة على عواقب وخيمة وميكن أن تنطوي األخطاء - 3
 وينبغي عرض . يف مثل هذه األخطاء ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان العمل يف تعاون وثيق مع زمالئهم

 . احلاالت اليت تتسم حبساسية خاصة على املستوى املناسب يف العملية إلسداء املشورة

 وميكن . أول مرحلة من مراحل املتابعة هي نقل املعلومات إىل السلطات املعنية فان وكقاعدة عامة - 4
 على أنه من . للسلطات نفسها أن تقوم يف اية املطاف بالتصدي مبفردها ملعظم انتهاكات حقوق اإلنسان

 بالدقة يف وجيب التحلي . اليت يقومون مبقابلتها خيتار موظفو حقوق اإلنسان السلطات املالئمة املهم أن
 ال :  " وأال يغفلوا بصفة خاصة عن املبدأ األساسي للرصد، وهو اختيار املعلومات اليت يقدموا إىل السلطات

 ." تسبب ضررا

 وإذا مل تفض االجتماعات األوىل مع السلطات إىل أي حتسني يف حالة حقوق اإلنسان، قد يكون من - 5

 مكتوبة إىل الوزراء أو االستعانة بآليات األمم املتحدة األعلى أو إرسال رسائل الالزم خماطبة السلطات
 . ويتناول هذا الفصل كل واحدة من النقاط السالفة الذكر . األخرى

 اإلعداد للمتابعة على الصعيدين احمللي والوطين - باء

 ة إقام لعمليات التدخل الالحقة عن طريق على الصعيد احمللي ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأهب - 6
يف اإلدارة املدنية واإلدارة العسكرية والشرطة وحتديد املسؤولني الرئيسيني اتصاالت مع السلطات احمللية

 بإعداد وينبغي أن تقوم املكاتب احمللية . واحملاكم وأعضاء النيابة والسجون وغري ذلك من قطاعات اتمع
 املسؤول املناسب الذي جترى معه اتصاالت هلؤالء املسؤولني الرئيسيني حىت ميكن حتديد خريطة تنظيمية

 تتضمن معلومات عن كيفية االتصال بقائمة بأمساء السلطات كما ينبغي للمكتب احمللي أن حيتفظ . معه
 ومن املفيد أيضا إعداد ملف يشري بإجياز شديد إىل كل اتصال يتم ). االسم والعنوان ورقم اهلاتف، اخل ( م

 وستكون كل هذه املعلومات مفيدة كسجل وأداة مرجعية . تصاال باملوضوع إجراؤه مع أكثر املسؤولني ا
. سريعة للموظفني يف كل مكتب حملي
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 خريطة تنظيمية بالوزارات - معلومات مماثلة املكتب املركزي ينبغي أن جيمع وعلى الصعيد الوطين - 7
 نسان اتصاالت دورية مع يقيم موظفو حقوق اإل ومن املهم أن . والشعب احلكومية وتفاصيل االتصال

 وينبغي أن يقوم موظفو حقوق اإلنسان . على الصعيدين احمللي والوطين على السواء السلطات الرئيسية
 بزيارة هذه السلطات بصورة منتظمة وأن جتري الزيارات منفصلة عن أي زيارات أخرى تتعلق بقضية أو

 قات طيبة مع أهم املسئولني وأكثرهم اتصاال وإذا قام موظفو حقوق اإلنسان بإقامة عال . مشكلة حمددة
 ومن املستصوب يف كثري من . باملوضوع فسيكون من األسهل كثريا التصدي للمشكالت عندما تطرأ

 . األحيان عقد اجتماعات أسبوعية منتظمة

 وطين إىل وكمبدأ أساسي، ينبغي أن تسعى العملية امليدانية إىل تشجيع السلطات على املستويني احمللي وال - 8
 . تنحية أو استبدال الوظائف احلكومية العادية وينبغي أن تتفادى العملية . أداء وظائفها بصورة سليمة

 ومثال ذلك أنه إذا كان هناك نظام عدالة جنائية فعال فمن األفضل كثريا أن تتوىل الشرطة وأعضاء النيابة،
 والواقع أنه إذا كان نظام العدالة . م اجلنائية وليس باألحرى موظفو حقوق اإلنسان، التحقيقات يف اجلرائ

 اجلنائية ال يعمل بصورة سليمة فينبغي لعملية حقوق اإلنسان تشجيع النظام الوطين ومساعدته على العمل
 . وليس باألحرى استبداله

 اخلطوات األولية على الصعيد احمللي - جيم

 اختيار السلطة املناسبة اليت يتم خماطبتها - 1

 ا كان أحد موظفي حقوق اإلنسان قد تلقى معلومات تدل على احلاجة إىل احلصول على رد فعل وإذ - 9
 مثل املنسق احمللي ( من السلطات فينبغي يف العادة أن يرجع املوظف إىل امللفات ويتشاور مع زمالئه املناسبني

 . إلمكان االتصال به ملعرفة املدير احمللي أو مسؤول الشرطة الذي سيكون من املالئم قدر ا ) إن وجد

 وتبعا للعالقات اليت أقيمت واإلجراءات اليت اتبعت قد يكون من األسهل إجراء اتصال على مستوى - 10
 وإذا مل تكن القضية مثرية للجدل بصورة واضحة وعلى خالف ما . منخفض نسبيا يف التسلسل اهلرمي

 ومن مصلحة كل . ينية قد حتل املسألة قد يستطيع املسؤولون األقل مستوى توفري معلومات روت معهود،
 ينبغي عدم على أنه . من املسؤولني احملليني وعملية حقوق اإلنسان حل املشاكل يف هذه اآلونة املبكرة

. إجراء االتصال مع مسؤول ال يتمتع بأي سلطة لالستجابة على النحو املالئم
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 تنسيق املتابعة مع املنظمات األخرى - 2

 وكحد . حقوق اإلنسان انتباه املنظمات وعمليات األمم املتحدة األخرى ت االنتهاكا قد تلفت بعض - 11
 على وعي باجلهود اليت بذلتها املنظمات الدولية األخرى أدىن، ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يكونوا

 ان تنسق عملية حقوق اإلنس وينبغي يف أفضل  احلاالت أن . لتفادي االزدواجية والتضارب بال موجب
 وينبغي يف احلاالت اخلطرية بصفة . مع املنظمات الدولية األخرى اليت يف امليدان مجع املعلومات واملتابعة

 وقد يكون من املفيد يف . خاصة أن يقوم موظفو حقوق اإلنسان بتنسيق تدخالم مع املنظمات الشريكة
 ات حول قضية حمددة واحدة من بعض األحيان قيام عدة منظمات خمتلفة باالتصال  مجيعا بنفس السلط

 وهذا النهج املشترك ميكن أن يساعد على وضع مزيد من الضغوط على . قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان
 على أنه ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان كفالة  تنسيق خمتلف التدخالت وعدم . السلطات لتصحيح التجاوز

 حالة وجود أوجه عدم اتساق، قد تستغلها احلكومة ويف . التعارض بني الطلبات املوجهة إىل السلطات
 . كذريعة للمواربة وعدم القيام إال باحلد األدىن للتصدي للمشكلة

 وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان التأكد من واليات ونطاق أنشطة املنظمات األخرى املوجودة يف البلد - 12
 عدة واملسامهة والتنسيق املطلوب بغرض حتسني حالة وأن يكونوا على علم ا حىت يتسىن هلم تقييم نوع املسا

 ويرد أدناه نبذة موجزة عن أكثر املنظمات واإلدارات . حقوق اإلنسان يف البلد، وخباصة فيما يتعلق باملتابعة
 وهذه القائمة ليست وافية ولكنها توفر فقط توجها عاما ملوظفي حقوق . شيوعا املوجودة يف امليدان

حقوق اإلنسان امليدانية يف بعض األحيان بتطوير مذكرات تفاهم مع العديد ت مت عمليا وقد قا . اإلنسان
 وقد توجد مذكرات التفاهم أيضا بني مقر عملية حقوق اإلنسان . من هذه املنظمات لتسهيل التعاون

 ة يف وبني املنظمات األخرى املوجود ) مثل مفوضية حقوق اإلنسان وإدارة عمليات حفظ السالم ( امليدانية
 . وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن يكوين على وعي بأي اتفاقات من هذا القبيل مىت وجدت . امليدان

 عمليات حفظ السالم - أ

 عمليات حقوق اإلنسان امليدانية من املفيد عند التنسيق مع املنظمات الدولية األخرى مالحظة أن - 13

 ،  تبعا قد  تضم املتحدة أو عملية حفظ السالم اليت تشكل يف بعض األحيان عناصر يف تواجد اكرب لألمم
 من القوات العسكرية املسلحة واملراقبني العسكريني والشرطة املدنية واملساعدة أخرى عناصر لواليتها،

 وهذا التواجد األكرب لألمم املتحدة خيضع يف . اإلنسانية والشؤون املدنية واإلدارة املدنية ومراقيب االنتخابات
 وهناك خمتلف أنواع عمليات حفظ السالم، مبا فيها . لتوجيه املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة العادة

يف ( واالنتشار الوقائي ) كما هو يف قربص وكشمري ( احلفاظ على وقف إطالق النار والفصل بني القوات
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 ومحاية ) ور على سبيل املثال يف كمبوديا والسلفاد ( وتنفيذ التسويات الشاملة ) مقدونيا على سبيل املثال
 جملس األمن ويسند ). يف يوغوسالفيا السابقة على سبيل املثال ( العمليات اإلنسانية أثناء استمرار الرتاعات

 . التابع لألمم املتحدة إىل خمتلف عمليات حفظ السالم والياا تبعا للمقتضيات السياسية واحتياجات احلالة
 من األحيان املراقبة،  وتقدمي التقارير،  التوسط بني الفرق املتعارضة، وتشمل هذه الواليات يف كثري

 واالتصال، والتفاوض،  واملساعي احلميدة، والتواجد املادي يف بعض القطاعات أو نقاط التفتيش، ومحاية
 . املرافق، واملعلومات العامة

 لتشغيلي لألمني العام لألمم املتحدة وتقوم إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم بدور املمثل ا - 14
 لتخطيط وإدارة عمليات السالم، وهي بذلك مسؤولة عن إدارة خمتلف عمليات حقوق اإلنسان امليدانية كما

 وتساعد إدارة األمم املتحدة للشئون السياسية  األمني العام عن طريق توفري . هو احلال مثال يف كمبوديا
 كما تشمل إدارة األمم املتحدة للشئون السياسية . بشأن السياسة العامة البحث والتحليل وإسداء النصح

 وأنشئت عمليات ميدانية . اليت قامت بتنسيق  االنتخابات ورصدها وتقدمي املساعدة إليها الوحدة االنتخابية
 رواندا أخرى حلقوق اإلنسان حتت رعاية  مفوضية حقوق اإلنسان، مثل العملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف

 والعملية امليدانية حلقوق اإلنسان يف بوروندي ومكتيب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف كمبوديا
 ومازالت عناصر حقوق اإلنسان يف عمليات حفظ السالم يف احلاالت األخرى اليت . وكولومبيا، وغري ذلك

 فوضية حقوق اإلنسان رغم أا تتبع وقعت مؤخرا، مثلما يف أنغوال وسرياليون، تتلقى توجيها جوهريا من م
 . إدارة عمليات حفظ السالم من الناحية اإلدارية

 القوات العسكرية ‘ 1 ‘

 يف العادة يف إطار اتفاق العسكري مبوجب االختصاصات املسندة من جملس األمن، يعمل  العنصر - 15
 والقوات العسكرية . د االشتباك بشأن وضع القوات مع بلد العمليات واإلجراءات التشغيلية الدائمة وقواع

 مسلحة يف العادة ولكن حتت قيود صارمة على استعمال األسلحة ويتم عادة تنظيمها يف وحدات هلا حجم
 الكتائب ويوجهها قائد للقوات وقد توفر عددا كبريا ومن الكتائب الصغرية املسلحة لنقاط املراقبة

 حفظ السالم جنود حيملون أسلحة مفرغة من الذخرية ويعمل عادة يف بعثات 27 . والدوريات واحلرس، اخل
 . ولكنهم متأهبون للعمل دفاعا عن النفس

 ، الصفحات دليل حفظ السالم للرتب الصغرية وحدة التدريب، / مكتب التخطيط والدعم / إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السالم 27
). 1994 ( 55 إىل 54 ومن 19 و 12
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 وينبغي حتقيق حفظ السالم بدون االستعانة بقوة عسكرية اللهم إال دفاعا عن النفس، أي اهلجمات - 16
 ملتحدة عموما للخطر املباشرة والتهديدات اليت تتعرض هلا حياة موظفي األمم املتحدة وتعريض أمن األمم ا

 ودخول مواقع األمم املتحدة بالقوة الستعماهلا كقاعدة إلطالق النار أو حماوالت نزع سالح قوات األمم
 وجيوز لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة أن تستعمل القوة يف أضيق احلدود املمكنة . املتحدة بالقوة

 عن طريق التفاوض أو اإلقناع  وأن تفصح مسبقا عن اعتزامها ،  وينبغي أن متنع استعمال القوة كملجأ أخري
 شفويا أو باستعمال اللهب أو إطالق أعرية حتذيرية يف اهلواء أو إطالق النار دون اهلدف ( استعمال القوة

 إال إذا أدى ذلك إىل زيادة  تعرض جندي حفظ السالم أو أي شخص آخر خلطر ) وذلك على سبيل املثال
 . بة اجلسيمة املوت أو اإلصا

 املراقبون العسكريون ‘ 2 ‘

 يف سياق التحول إىل يقوم مراقبو األمم املتحدة العسكريون يف العادة برصد أداء القوات العسكرية - 17

 وقد . وهؤالء املراقبون غري مسلحني بصفة عامة . اإلدارة املدنية أو يف إطار عملية سالم على نطاق أوسع

 مع مراقيب األمم املتحدة العسكريني اإلنسان امليدانية عالقات عمل وثيقة أقامت بعض عمليات حقوق
 وغريهم من القوات العسكرية يف عمالت حفظ السالم الدولية وذلك على سبيل املثال لالجتماع بصورة

 وقد أصبح إنشاء . منتظمة كل صباح مثال من أجل تنسيق  اجلهود أو على األقل ملعرفة  أنشطة كل منها
 عسكرية إحدى املمارسات القياسية يف البلدان اليت أنشئت فيها عمليات متعددة - كز تنسيق مدنية مرا

 القوات حلفظ السالم أو حيثما توجد عمليات حفظ السالم جنبا إىل جنب مع العمليات اإلنسانية وعمليات
 لقوات العسكرية توفري وقد استطاع املراقبون العسكريون وغريهم من ا . حقوق اإلنسان والعمليات املدنية
 . أو األمن ملوظفي حقوق اإلنسان / النقل واالتصاالت واملعلومات و

 الشرطة املدنية ‘ 3 ‘

 كما عملت العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان يف تعون وثيق مع شرطة األمم املتحدة املدنية وتتألف - 18
 ة األخرى من أفراد مهنيني من منظمات قوات عمليات الشرطة املدنية حلفظ السالم والعمليات امليداني

 . وموظفو الشرطة املدنية غري مسلحني بصفة عامة . الشرطة الذين تقدمهم الدول األعضاء إىل األمم املتحدة
 وتساعد الشرطة املدنية على كفالة االحترام الكامل ملعايري حقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية، ورصد أنشطة

 لع ا الشرطة احمللية وسلطات التحقيق القضائي، والقيام يف بعض األحيان  بتنفيذ إنفاذ القوانني اليت تضط
 ، وتوفري املساعدة املالئمة ملفوضية األمم املتحدة لشئون ) مثل تقصي الوقائع ( واجبات الشرطة العامة

 ملساعدة على الالجئني وغريها من الوكاالت اإلنسانية، وإسداء النصح للشرطة احمللية بشأن اإلجراءات، وا
ويتم تنظيم قوات الشرطة املدنية يف جمموعات أو فرق حتت . قوات الشرطة احمللية ) إعادة تدريب ( تدريب
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 وجتري أنشطة الشرطة املدنية طبقا  للوالية الشاملة  لعملية حفظ السالم وعمال . قيادة مفوض الشرطة
 . وذجية باإلجراءات اإلدارية النموذجية واإلجراءات التشغيلية النم

 وموظفو الشرطة املدنية  القادمون من بلدان تشارك فيها الشرطة بصورة منتظمة يف تقصي اجلرمية قد - 19

 . بصفة خاصة يف تشجيع الشرطة احمللية على التحقيق يف العنف وغريه من جتاوزات حقوق اإلنسان يفيدون
 اليت تقع حلقوق اإلنسان، فقد يتعاون وإذا مل تكن الشرطة احمللية قادرة على تتبع مثل هذه التجاوزات

 موظفو حقوق اإلنسان مع الشرطة املدنية يف إجراء حتقيقات لتوثيق الوقائع ومن مث تشجيع استجابة أكثر
 . فعالية من جانب السلطات احمللية

 عناصر الشئون املدنية  والعناصر االنتخابية ‘ 4 ‘

 . للشئون املدنية واإلدارة املدنية وراصدي االنتخابات وقد تضم عملية حفظ السالم أيضا  عناصر - 20
 وقد يعمل موظفو الشئون املدنية عيونا وآذانا . السياسي للعملية / العنصر الديبلوماسي الشئون املدنية وقد توفر

 . حمليني للمثل اخلاص حيث يركزون على حقوق اإلنسان، فضال عن اجلوانب األخرى لتواجد األمم املتحدة
 سلطة األمم املتحدة االنتقالية إدارة مدنية يف كمبوديا لالضطالع باملسؤوليات اإلدارية املفوضة كما ضمت

 يف اإلدارة املدنية وقد عمل عنصر . إىل سلطة األمم املتحدة االنتقالية يف كمبوديا مبوجب اتفاقات باريس
 مكان املكاتب واملشاريع يف تعاون وثيق مع عنصر حقوق اإلنسان وكانا يتقامسان يف كثري من األحيان

 يف سلطة األمم املتحدة يف كمبوديا ويف ناميبيا والبوسنة ويف أماكن راصدو االنتخابات وعمل . املقاطعات
 ويف هذه . أو عناصر حقوق اإلنسان امليدانية / أخرى وذلك بالتوازي يف كثري من األحيان مع عمليات و

 ى اجلوانب التقنية للتحضري لالنتخابات ورصدها يف حني احلاالت انصب تركيز راصدي االنتخابات عل
 أنظر ( انصب اهتمام موظفي حقوق اإلنسان على رصد احترام حقوق اإلنسان فيما يتصل بالعملية االنتخابية

 "). مراقبة االنتخابات : " الفصل الرابع عشر

 عنصر  املعونة اإلنسانية ‘ 5 ‘

 عمليات حفظ السالم أو غريها من عمليات األمم املتحدة يف املعونة اإلنسانية قد يشمل عنصر - 21
 مفوضية األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملنظمات غري
 احلكومية للمساعدة على توزيع الغذاء واإلمداد باملعونة الطبية واملأوى وتوفري ضروريات احلياة األخرى

 وتقع على مكتب األمم املتحدة للشئون اإلنسانية مسؤولية تنسيق جهود . روعات التنمية والعمل يف مش
 وكاالت األمم املتحدة لإلغاثة يف سياق حاالت الطوارئ املعقدة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، مبا يف

ات مكتب األمم وقد تتواجد أيضا عملي . ذلك الرتاعات املسلحة والفيضانات والزالزل واألعاصري، اخل
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 وفيما يلي أدناه وصف شديد اإلجياز . املتحدة للشئون اإلنسانية بصورة مستقلة عن عمليات حفظ السالم
 . لعدة منظمات إنسانية دولية قد يقابلها موظفو حقوق اإلنسان أثناء عملهم يف امليدان

 منسق األمم املتحدة املقيم - ب

 ألمني العام لألمم املتحدة ومسؤول أمامه وتقع عليه املسؤولية منسق األمم املتحدة املقيم يعينه ا - 22
 الكاملة عن األنشطة التشغيلية ملنظومة األمم املتحدة للتنمية املنفذة على املستوى القطري وتنسيق هذه

 والشاغل الرئيسي . ويتم متويل وظيفة التنسيق هذه مبا يتمشى مع أهداف احلكومة وأولوياا . األنشطة
 سق املقيم هو دعم احلوار والتفاعل الفعالني يف منظومة األمم املتحدة مع آلية احلكومة صنع القرار للمن

 والتنسيق يف احلكومة ووضع إطار مرجعي متسق  للتعاون واملساعدة من جانب املنظومة، وتعزيز التقييم
 . الفعال للعمل وعمليات االستعراض املشتركة للربامج واملشاريع الكربى

 مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني - ج

 . مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني مقدمة عن للفصل العاشر 1 التذييل حيتوي - 23

 منظمة األمم املتحدة للطفولة - د

 دورا لنفسها يف حاالت الطوارئ اليت يتم يف كثري من األحيان منظمة األمم املتحدة للطفولة أرست - 24
 ملنظمة األمم املتحدة للطفولة على بؤرة االهتمام الرئيسية وتنصب . ات حقوق اإلنسان امليدانية إجراء عملي

 وتضيف املنظمة منظورا إمنائيا ومنظورا حلقوق اإلنسان فيما تضطلع به من عمل يف . محاية ومناصرة األطفال
 مبا يف ذلك تقدمي ( عاية املناصرة والتقييم والر : حاالت الطوارئ، وهو عمل ينطوي على أربعة عناصر

 واإلطار األساسي الذي تعمل 28 . ، ومحاية األطفال والنساء الضعفاء من الضرر املتعمد ) اخلدمات الرئيسية
 ويقع مقر منظمة األمم املتحدة للطفولة يف . فيه املنظمة هو اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة حبقوق الطفل

 بلدا  للعمل على بقاء األطفال، ورعاية األطفال الضعفاء 130 عن نيويورك ولكنها تدير برامج يف ما يزيد
 اخلدمات ) وحتسني ( ومحايتهم من الضرر، والتنمية، وبناء القدرات،  وتقوية اتمع املدين،  وإعادة إنشاء

 ع االجتماعية األساسية، والتعليم،  والرعاية الصحية لألطفال والنساء، وتسريح األطفال اجلنود، وإعادة مج

 األولويات االستراتيجية والشواغل التشغيلية ملنظمة األمم : األطفال والنساء يف حاالت الطوارئ منظمة األمم املتحدة للطفولة، 28

). EICEF/1997/7 ) 1996 ، الوثيقة املتحدة للطفولة
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 مشل أسر األطفال الذين بدون مرافق، والعمل مع األطفال املشردين داخليا، والعمالة، واستعادة الطفل حلالته
 . البدنية والنفسية واالندماج االجتماعي لألطفال من ضحايا اإلمهال والتعدي، اخل

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - هـ

 جهة  تقدم املساعدة اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية إىل البلدان هو أكرب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي - 25
 واملمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف كثري من البلدان ال يوجه فقط . يف كافة أرجاء العامل

 ومن خالل شبكة  تضم . املساعدة املقدمة من الربنامج ولكنه يعمل أيضا كمنسق مقيم لألمم املتحدة
 بلدا وإقليما لدعم التنمية مع التركيز على 147 مكتبا قطريا، يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  يف 134

 القضاء على الفقر  والتجديد البيئي وإنشاء الوظائف والنهوض باملرأة والقيام على حنو متزايد وبالتعاون
 ويشارك برنامج . سات حقوق اإلنسان الوثيق مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان على بناء مؤس

 ودعم إعادة بناء اتمعات يف أعقاب احلروب وحاالت " احلكم السليم " األمم املتحدة مرارا يف تعزيز
 والرسالة األساسية للربنامج هي مساعدة البلدان على بناء قدرة وطنية متكنها من حتقيق . الطوارئ اإلنسانية

 ويعمل الربنامج يف تعاون . عتباره أكرب عضو يف أسرة األمم املتحدة للتنمية التنمية البشرية املستدامة، با
 وثيق مع  مفوضية حقوق اإلنسان وذلك يف إطار عالقة حتكمها مذكرة تفاهم  مت التوقيع عليها يف عام

 ان يتعهد فيها املكتبان بالتعاون يف النهوض باحلق يف التنمية وتدريب املوظفني على حقوق اإلنس 1998
 . ووضع الربامج والسياسات

 املنظمة الدولية للهجرة - و

 منظمة حكومية دولية تساعد على مقابلة التحديات التشغيلية للهجرة ، املنظمة الدولية للهجرة - 26
 وتعزيز فهم قضايا اهلجرة، وتشجيع التنمية من خالل اهلجرة، والعمل على حتقيق االحترام الفعال حلقوق

 كاستجابة ملشكلة املشردين والالجئني 1951 ملنظمة الدولية للهجرة اليت تأسست يف عام وا . املهاجرين
 كما تعىن املنظمة الدولية . بلد يف العامل 70 يف أوروبا عقب احلرب العاملية الثانية تعمل اآلن يف أكثر من
 . ظمة من جنيف مقرا هلا وتتخذ املن . للهجرة بالقضايا املتصلة  باالجتار يف األشخاص، وخباصة املرأة

 برنامج األغذية العاملي - ز

 إىل البلدان القليلة الدخل وذلك ملكافحة اجلوع وتعزيز املعونة الغذائية برنامج األغذية العاملي يقدم - 27
 التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستجابة الحتياجات ضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث األخرى إىل

بلد وهو أكرب منظمة متعددة األطراف لتقدمي املعونة 90 ويعمل برنامج األغذية العاملي يف أكثر من . اإلغاثة
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 ويدير برنامج األغذية العاملي االحتياطي الدويل ألغذية الطوارئ ويقوم بتقدمي املساعدة . الغذائية يف العامل
 . ي من روما مقرا له ويتخذ برنامج األغذية العامل . اإلنسانية يف بعض مناطق الرتاع

 منظمة الصحة العاملية - ح

 مع إدارات الصحة الوطنية واملنظمات املهنية وغريها من املنظمات لتحقيق منظمة الصحة العاملية تعمل - 28
 وتقوم املنظمة بتقدمي وتنسيق املساعدة التقنية واملشورة . أعلى مستوى ممكن من الصحة يف مجيع أحناء العامل

 احلماية من األمراض من خالل شعبة الطوارئ والعمل / اإلغاثة يف حاالت الطوارئ والوقاية املتخصصة و
 . ويقع مقر منظمة الصحة العاملية يف جنيف . اإلنساين

 منظمة العمل الدولية - ط

 منظمة العمل الدولية هي وكالة األمم املتحدة املتخصصة اليت تسعى إىل تعزيز العدالة االجتماعية - 29
 ويقع مقرها يف جنيف، بيد أن هلا مكاتب يف خمتلف . اإلنسان وحقوق العمل املعترف ا دوليا وحقوق
 : وتشمل أنشطة منظمة العمل الدولية ما يلي . البلدان

v صياغة معايري العمل الدولية يف شكل اتفاقيات وتوصيات حتدد املعايري الدنيا حلقوق العمل 
 وحق التنظيم النقايب واملفاوضة اجلماعية وإلغاء السخرة حرية تكوين اجلمعيات : األساسية، وهي

 وتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة وغري ذلك من املعايري اليت تنظم األوضاع يف كل جمموعة
 القضايا املتصلة بالعمل؛

v ة، توفري املساعدة التقنية بصورة أساسية يف ميادين التدريب املهين والتأهيل املهين، وسياسة العمال 
 وإدارة العمل، وقانون العمل، والعالقات يف املصانع، وظروف العمل، وتطوير اإلدارة،

 والتعاونيات، والضمان االجتماعي وإحصائيات العمل والسالمة والصحة املهنية؛
v تعزيز تطوير منظمات  العمال وأرباب األعمال وتقدمي التدريب واخلدمات االستشارية إىل تلك 

 املنظمات؛
v قوق العمال املهاجرين؛ تعزيز ح 

 املنظمات اإلقليمية - ي

 منظمة قد تعمل عمليات حقوق اإلنسان يف بعض أحناء العامل يف تعاون مع املنظمات اإلقليمية، مثل - 30
والواقع أن عملية حقوق اإلنسان يف هاييت قد جرت باالشتراك بني كل من منظمة . الدول األمريكية
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 منظمة األمن والتعاون يف وكانت ). من خالل إدارة الشئون السياسية ( تحدة الدول األمريكية واألمم امل
 مسؤولة عن رصد حالة حقوق اإلنسان يف البوسنة واهلرسك  والتعاون مع عملية األمم املتحدة أوروبا

 يف وقد انبثقت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عن مؤمتر األمن والتعاون . امليدانية حلقوق اإلنسان هناك
 وخالل السنوات اخلمس عشرة األوىل، كان مؤمتر األمن . 1975 أوروبا وقانون هلسنكي النهائي لعام

 والتعاون يف أوروبا يلتقي دوريا ملناقشة  ختفيف التوترات بني أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، وتطوير
 األسر، وحقوق اإلنسان، وحكم القانون، التعاون يف جماالت مثل الدميقراطية، واالقتصاد، والبيئة، ومجع مشل

 . وأسفرت عدة اجتماعات ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا عن بيانات تقنينية ائية . والعلم والتكنولوجيا
 ويف ظل مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا أصبح للحكومات احلق يف التعبري عن بواعث قلقها والشروع يف

 ويف تسعينات القرن العشرين أصبح . كانت مشاكل حقوق اإلنسان تظهر فيها إجراء حوار مع البلدان اليت
 مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا منظمة األمن والتعاون يف أوروبا  اليت اختذت من فينا مقرا هلا  وأنشأت يف

 عنية بشئون وارسو مكتبا للمؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، ومركز منع الرتاع يف فينا واملفوضية امل
 وأوفدت املنظمة بعثات ملنع الرتاع، وإدارة األزمات، واالنتخابات، ورصد . األقليات القومية يف الهاي

 حقوق اإلنسان، إىل عدد من البلدان ، منها أوكرانيا واستونيا والبوسنة واهلرسك ومجهورية مقدونيا
 جملس أوروبا وبالرغم من أن . ملدوفا التفيا و و اليوغسالفية السابقة وجورجيا وطاجيكستان وكوسوفو

 ليس مسؤوال مسؤولية مباشرة عن  إدارة العمليات امليدانية بالشكل احملدد يف هذا الدليل، فهو يضطلع بعدد
 من مشاريع بناء املؤسسات املعنية حبقوق اإلنسان، وهي مشاريع  تنطوي يف كثري من األحيان على   تواجد

 . ان اليت تعمل فيها عمليات األمم املتحدة امليدانية خرباء يف امليدان لدى البلد

 املنظمات غري احلكومية - ك

 املساعدة - احلكومية الدولية هناك أيضا باإلضافة إىل املنظمات الدولية واإلقليمية عدد كبري من املنظمات غري
 ومن بني أبرز هذه املنظمات . اليت تساعد عملية حقوق اإلنسان امليدانية كثريا - اإلنسانية واإلغاثة واملناصرة

 التنسيق مع اللجنة الدولية : " الفصل التاسع من الفرع هاء اليت نتناوهلا يف اللجنة الدولية للصليب األمحر
 وهناك منظمات دولية أخرى قد تقابلها يف امليدان عملية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، ." للصليب األمحر

 إلغاثة واملنظمة الدولية للعمل على مكافحة اجلوع ومنظمة العفو الدولية وهي الوكالة ايئية للتنمية وا
 واالحتاد الدويل ) الدولية " كري " مؤسسة ( واللجنة األمريكية لالجئني وتعاونية اإلغاثة األمريكية يف كل مكان

هيئة و " كونسرين " ومنظمة ) الدولية " كاريتاس " مؤسسة ( للجمعيات اخلريية واالجتماعية الكاثولوكية
 خدمات اإلغاثة الكاثولوكية وهيئة اخلدمات الكنسية العاملية والس الدامنركي لالجئني ورابطة العمل
 األسقفي ومنظمة التوازن واهليئة الدولية ملساعدة املعوقني ومرصد حقوق اإلنسان واللجنة الكاثولوكية

 اإلنسان واللجنة الدولية جلمعيات الصليب الدولية للهجرة وجلنة احلقوقيني الدولية واالحتاد الدويل حلقوق
األمحر واهلالل األمحر ومنظمات اإلغاثة اإلسالمية الدولية  وجلنة اإلنقاذ الدولية واهليئة اليسوعية لشئون
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 الالجئني  وجلنة احملامني للدفاع عن حقوق اإلنسان وهيئة اخلدمة اللوثرية للمهاجرين والالجئني  وهيئة
 أطباء بال حدود  وفرقة الرمحة الدولية  ومجعية ) مجعية ( أطباء العامل و ) مجعية ( اللوثرية  و اإلغاثة العاملية

 والس النروجيي لالجئني وجلنة أوكسفورد " موفيموندو " منيسوتا للمدافعني عن حقوق اإلنسان  وحركة
 واهليئة الدولية لالجئني صيادلة بال حدود وصندوق إنقاذ األطفال ) مجعية ( و ) أوكسفام ( لإلغاثة من ااعة

 ) مجعية ( أنقذوا األطفال  والوكالة الكاثولوكية للتنمية العاملية و ) مجعية ( مراسلون بال حدود  و ) مجعية ( و
 وتستطيع هذه . وكثري من املنظمات األخرى التآزر اجلامعي العاملي واملنظمة الدولية للرؤية العاملية

 تساعد عملية حقوق اإلنسان امليدانية على مجع املعلومات واملتابعة أن ، بقدر  فعاليتها يف البلد، املنظمات
 التعليم ومعونة الطوارئ واملعونة الغذائية وإنتاج األغذية والرعاية الصحية ( والتعامل مع طلبات املساعدة

 . ك من السبل وبغري ذل ) واملساعدة القانونية واملؤن واإلمدادات الطبية واملأوى والنقل واإلصحاح واملياه، اخل

 قد ترغب عملية حقوق اإلنسان يف التعاون معها كما حلقوق اإلنسان وقد توجد أيضا منظمات حملية - 32
 ." إقامة اتصاالت وإرساء تواجد يف اتمع : " الفرع باء من الفصل السابع أوضحنا يف

 تقرير املعلومات اليت يتم تقدميها إىل السلطات - 3

 حيرص على أن حيدد بدقة املعلومات اليت طات ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن قبل االتصال بالسل - 33
 وهل أعطى الشاكي أو الشاهد اإلذن باستعمال امسه . عند إثارة إحدى القضايا ينبغي تقدميها إىل السلطات

 هل هذه أو حىت بإثارة املسألة أصالً؟  وما هي املخاطر اليت قد تسبب ضررا يف حال االتصال بالسلطات؟  و
 املخاطر تستحق االعتبار على ضوء املعلومات أو االستجابة املتوقعة؟

 ختطيط االجتماع مع سلطة معينة - 4

 واملوظفني املكلفني ومن األمهية البالغة مالحظة أنه عند مقابلة السلطات وخباصة املسؤولني العسكريني - 34
 وينبغي هلم ختطيط توسطهم لدى . نسان حضور اثنني من موظفي حقوق اإل بإنفاذ القوانني، ينبغي
 ويف احلاالت اليت يوجد فيها موظفان أو أكثر ينبغي توخي الوضوح بشأن الدور . السلطات ختطيطا دقيقا
 االجتماع ويقوم اآلخرون " قيادة " شخص واحد ومن األسهل يف العادة أن يتوىل . املسند إىل كل شخص

 . مبعاونته

 والترتيب القضايا اليت يرغبون يف طرحها ينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان حتديد ويف اإلعداد لالجتماع - 35
، وإذا كان األمر كذلك فمن منهم سيقوم وهل ينبغي أن يقوموا بتدوين مالحظات . الذي ستطرح به
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 ما هي املعلومات أو التعهدات اليت يرغب املوظفون يف ؟  و اهلدف الدقيق هلذه الزيارة بذلك؟  وما هو
 التغلب على هذه ؟  وكيف يتسىن هلم وما هي االعتراضات املتوقعة من السلطات؟ عليها احلصول

 ؟  ومثال ذلك أم قد يردون على هذه االعتراضات عن طريق اإلشارة إىل اختصاصام أو االعتراضات
 توضيح أن من مصلحة مسؤول احلكومة أن يكون متعاونا أو عن طريق جمادلتهم بلطف أو مبجرد تكرار

 عدم إمكانية إثنائهم عن هدفهم أو باإلشارة إىل أنه قد يكون من الالزم إثارة ر السؤال أو النقطة إلظها
 . القضية على مستويات أعلى، اخل

 ومن األفضل عموما استعمال لغة ميكن ملوظفي . اليت ستستعمل يف االجتماع اللغة وينبغي التفكري يف - 36
 على أن ميكن ملسؤويل - بدون احلاجة إىل االستعانة مبترجم شفوي - حقوق اإلنسان التخاطب ا بسهولة

 وسيكون من املفيد نوعا ما اختيار لغة يستطيع موظف حقوق اإلنسان . احلكومة التخاطب ا بدون مشقة
 وينبغي أال يستعني . التخاطب ا بدون عناء، على أن يكون مسؤول احلكومة قادرا على الفهم والرد

 . اإلنسان مبترمجني شفويني إال إذا مل يكن هناك أي بديل آخر موظفو حقوق

 . ومن املفيد عند اإلعداد للزيارة أو املقابلة حتديد املدة اليت سيتيحها مسؤول احلكومة للمناقشة - 37
 . املتوقعة للمدة واستراتيجية املقابلة ستختلف تبعا

 إجراء اللقاء نفسه - 5

 التقدمي - أ

 وإذا كانت هذه هي املرة األوىل اليت جيري فيها اتصال بني أي فرد من . اء عادة باملقدمات يبدأ اللق - 38
 يوضحوا بإجياز والية العملية العملية امليدانية وبني هذه السلطة املعينة، فينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان أن

 وطنية  وينبغي التأهب مع السلطات ال إىل أي اتفاقات ذات صلة أيضا يشريون وقد . ومهامهم احملددة
 . ذات الصلة أو التفويض احلكومي الصادر للعملية نسخة من االختصاصات لتقدمي

 وحىت يؤخذ موظفو حقوق اإلنسان على حممل اجلد، ينبغي أن يتحلوا بالوضوح وعدم التحيز والرباعة - 39
 تسهل  قراءة قات زيارة رمسية وينبغي محل وتقدمي بطا . املهنية يف تقدمي أنفسهم والسبب وراء الزيارة

 كما سيشجع إبراز البطاقة املسؤول على تقدمي بطاقته وما حتمله من معلومات مفيدة، . أمسائهم وعناوينهم
 وينبغي أن حيرص املوظفون على مراعاة قواعد اللياقة والزي وينبغي . مثل امسه بالكامل ولقبه الرمسي وعنوانه

. كابنت أو كولونيل أو قاض أو دكتور أو  سيد أو شيخ، اخل - لصحيح خماطبة املسؤول باستعمال لقبه ا
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 كما ينبغي تفادي أي . وينبغي أن يتسم سلوك موظفي حقوق اإلنسان حنو السلطات باحلزم واللطف
 . موقف متعجرف أو مستفز  للسلطات

 تناول السبب الرئيسي للزيارة - ب

 . لذي يرأس االجتماع السبب وراء إجراء الزيارة ينبغي بعد ذلك أن يوضح موظف حقوق اإلنسان ا - 40
 وإذا أتيح وقت كاف ملعاجلة القضية . خمتلفة لبلوغ الغرض من الزيارة ت إستراتيجيا وقد تكون هناك

 . الكبرية، فقد يكون من املفيد البدء مبسألة أقل أمهية وأقل إثارة للخالف حىت ميكن يئة جو من التعاون
 حقوق اإلنسان حماولة تفادي صرفهم عن غايتهم أو إلقاء حماضرة عليهم حىت ال على أنه ينبغي ملوظفي

 وقد يكون من الالزم يف هذه احلالة  القيام فورا . يضيع وقت الزيارة يف أمور غري ذات صلة باملوضوع
 . بإبداء السبب الرئيسي وراء إجراء الزيارة

 وهل قدم املسؤول أية معلومات أو . رد املسؤول إىل اإلصغاء بعناية وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان - 41
 ، ولكن عليهم أال حبزم ووضوح ردود مفيدة؟  وينبغي ملوظفي حقوق اإلنسان السعي إىل بلوغ هدفهم

 وقد يكون من املفيد، مها حدث بشأن القضية . يدفعوا  مسؤول احلكومة إىل اختاذ موقف سليب أو دفاعي
 ية أخرى ميكن حلها بسهولة أكرب عند االقتراب من اية املقابلة إلتاحة أو القضايا الرئيسية، طرح قض

على أنه ينبغي تفادي هذا األسلوب  إذا كان سيصرف عن الغرض الرئيسي . التوصل إىل اتفاق أسهل
 وعلى أية حال، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي يرأس االجتماع  أن . للمقابلة وإذا مل حيسن اجلو كثريا

 وينبغي حيثما أمكن . استنادا إىل املناقشة ح نتائج االجتماع واخلطوات التالية اليت سيجرى اختاذها يوض
 أن حياول موظفو حقوق اإلنسان حتديد تاريخ وميعاد للقاء ثان مع السلطات، وحتديد اخلطوات اليت

 ث عند اختتام اللقاء وينبغي على أية حال أن تتيح نربة احلدي . ستتخذها السلطات يف التصدي للمشكلة
 . ترك الباب مفتوحا ملزيد من االتصال

 التصدي للمشكلة من خالل رسالة مكتوبة - 6

 فيما إن كان ينبغي  التدخل على أساس بيان املنسق احمللي ينظر ومع ارتفاع مستوى  التدخل قد - 42
 دل الرسائل مع السلطات وينبغي موافقة رئيس العملية أو من ينوب عنه  على تبا . أو مكتوب / شفوي و

. انتهاكات حقوق اإلنسان ل حو
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 وينبغي للعملية أال تلجأ إىل إرسال  خطاب . وينبغي تفادي أي رسائل ال مربر هلا مع السلطات - 43
 مكتوب إال يف احلاالت اخلطرية عند يكون من املستحيل التخاطب شفويا أو عندما ال تتمخض االتصاالت

 ونفس القواعد بشأن ما ينبغي مراعاته من سلوك يف مواجهة  السلطات تنطبق . توقعة الشفوية عن النتائج امل
 وإذا كان يتعني إرسال رسالة مكتوبة إىل السلطات فيجب أن تويل . هنا أيضا يف صدد  أي رسالة مكتوبة

 ع والقضايا الشديدة يف اإلشارة إىل الوقائ وتوخي الدقة ، يف إطار الوالية التصرف : العملية انتباها إىل
 ينبغي أن يتوىل أحد موظفي حقوق اإلنسان ( لغة مكتوية رمسية صحيحة واجلوانب القانونية، واستعمال

 ، ) الذين تكون لغته األم هي نفس اللغة املستعملة بكتابة الرسالة أو على األقل مراجعتها مراجعة دقيقة
 . ألفاظ مهذبة متعارف عليها واستعمال

 مستوى أعلى إحالة املشكلة إىل - دال

 وإذا مل يتلق موظف حقوق اإلنسان ردا مالئما فقد تكون اخلطوة التالية هي إجراء حتقيقات أخرى - 44
 واهلدف يف هذه املرحلة . خارج السلطات قبل إثارة املسألة على مستوى أعلى يف اهليكل احلكومي احمللي

 ثها على الشروع يف إجراء حتقيق من هو يف العادة تشجيع السلطات على تقدمي معلومات وقد يكون حل
 . جانبها يف القضية

 من الالزم أكثر مشاركة أو مسؤول احلكومة يغدو / على أنه مع ارتفاع مستوى مبعث القلق و - 45

 موظفني من العملية امليدانية يكونون على مستويات مناظرة من املسؤولية تصل يف بعض احلاالت إىل مستوى

 اضح أنه ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان الذي أجرى التحقيق يف البداية ولديه علم ومن الو . رئيس العملية
 . بالقضية أن يستمر يف املشاركة

 وقد يتعني تدخل رئيس العملية أو املكتب املركزي عندما تكون انتهاكات حقوق اإلنسان سيئة بصفة - 46
 ارتكاا مبوافقة مسؤول رفيع املستوى  يف أو عندما تكون االنتهاكات قد ارتكبت أو على األقل مت / خاصة و

 . السلطات احمللية

 عرض قضية على املكتب املركزي وعلى قيادة العملية كما قد يرغب موظفو حقوق اإلنسان يف - 47

 وإذا كان مرتكبو  انتهاك معني جنودا . عندما يرون أن من اخلطورة عليهم تتبع القضية على املستوى احمللي
 يتعرض موظفو حقوق اإلنسان ملخاطر بالغة إذا استمروا يف إجراء حتقيق من شأنه ديد هؤالء حمليني، فقد

. وسيكون موظفو حقوق اإلنسان يف العاصمة أقدر على التصدي للمشكلة . اجلنود
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 ت وقد جتد العملية امليدانية أا غري قادرة يف بعض احلاالت على توفري املتابعة الالزمة عن إحدى حاال - 48
 يف الصحافة نشر املعلومات وميكن حينئذ االستعانة بعدد من الطرق املختلفة، مبا يف ذلك . حقوق اإلنسان

 واختاذ قرارات . الوطنية والدولية وإجراء نقاشات مع احلكومات املعنية من خالل سفاراا يف بلد العمليات

 مع املفوض السامي حلقوق اإلنسان يف جنيف وقد يتعني التشاور . من هذا القبيل موكول إىل قيادة العملية
 أو مع املمثل اخلاص لألمني العام أو مع كليهما تبعا للترتيبات املؤسسية ذات الصلة بكل عملية من عمليا

 ويوفر القسم التايل من هذا الفصل  بعض اخلطوط التوجيهية  بشأن االستعانة . حقوق اإلنسان امليدانية
 . مكانيات اليت تقدمها آليات األمم املتحدة بوسائل اإلعالم وخمتلف اإل

 االتصاالت مع وسائل اإلعالم - هاء

 2 / 101 وبالنسبة لالتصاالت مع وسائل اإلعالم يلزم كل موظف يف األمم املتحدة مبوجب القاعدة - 50
 دي ، إال يف سياق األداء العا ال جيوز للموظفني : من النظام اإلداري للموظفني  اليت تنص على ما يلي

 لواجبام الرمسية أو مبوافقة مسبقة من األمني العام، القيام بأي فعل من األفعال التالية إذا كان هذا الفعل
 اإلدالء بتصرحيات للصحف أو هليئات اإلذاعة أو ‘ 1 ‘ : متصال مبقاصد األمم املتحدة أو أنشطتها أو مصاحلها

 االشتراك يف أي إنتاج سينمائي أو ‘ 3 ‘ كلمات؛ قبول ارتباطات بإلقاء ‘ 2 ‘ ؛ لغريها من وكاالت اإلعالم
 . تقدمي مقاالت أو كتب أو غريها من املواد للنشر ‘ 4 ‘ مسرحي أو إذاعي أو تليفزيوين؛

 عالقات أمانة األمم املتحدة بوسائل " وباإلضافة إىل ذلك، أصدر األمني العام اخلطوط التوجيهية بشأن - 51
 ص هذه اخلطوط التوجيهية على مجلة أمور، منها أنه، من حيث وتن . 1999 نيسان / يف أبريل " اإلعالم

 : املبدأ، جيوز ألي عضو يف األمانة التحدث إىل الصحافة  يف إطار احلدود التالية

v التحدث فقط يف جمال اختصاصه ومسؤوليته؛ 
v تقدمي حقائق، وليس أراء أو تعليقات؛ 
v بالتحدث عنها استنادا إىل نفس اخلطوط ترك القضايا احلساسة للمسؤولني املفوضني تفويضا حمددا 

 . التوجيهية

 املتحدث باسم األمم املتحدة على أساس ما : واملسؤولون املفوضون للتحدث عن القضايا احلساسة هم - 52
يصدر إليه من توجيهات، األعضاء املعينون من موظفي األمني العام ورؤساء اإلدارات، كل يف جمال
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 ون من رؤساء اإلدارات استنادا إىل ما يصدر إليهم من توجيهات ، ومديري اختصاصه، واملوظفون املفوض
 . املراكز اإلعالمية التابعة لألمم املتحدة استنادا إىل توجيه من املقر

 خطوط ويف إطار هذه القواعد قد تصدر لكل عملية حمددة من عمليات حقوق اإلنسان امليدانية - 53
 وقد تتفاوت هذه اخلطوط التوجيهية تبعا ملا إن كانت العملية عالم توجيهية بشأن االتصال مع وسائل اإل

 . جزءا من تواجد أكرب حلفظ السالم تابع إلدارة عمليات حفظ السالم، أم جزءا من مفوضية شئون الالجئني
 تقدمي العملية ونتائجها إىل وسائل ة س عملية حقوق اإلنسان لدية سلطة خمولة لتقرير كيفي على أن رئي

 وقد حيتاج، يف حالة القضايا اليت تتسم حبساسية خاصة، إىل استشارة مقر األمم املتحدى يف جنيف . م اإلعال
 أو نيويورك، أو املمثل اخلاص لألمني العام الذي يرأس عملية حفظ السالم،  قبل املشاركة يف إجراء

 وسوف يساعد التشاور . مقابالت أو اإلدالء بتصرحيات إىل الصحافة وإصدار نشرات  لوسائل اإلعالم
 الدقيق على تفادي الوقوع يف أخطاء  وسيساعد على إعداد املسؤولني على كل مستوى ألسئلة أخرى من

 احلصول على تفويض حمدد من رئيس العملية ملوظفي العملية امليدانية اآلخرين وينبغي . وسائل اإلعالم
 املهم ملوظفي حقوق اإلنسان أثناء خدمتهم يف ومن . تقدمي معلومات عن العملية إىل وسائل اإلعالم قبل

 وأي موظف . عن العملية " أنا أحتدث بصفيت الشخصية " عملية ميدانية  أن يدركوا  عدم وجود شيء مثل
 يتحدث يف ا أثناء خدمته يف هذه العملية إمن - سواء للنشر أم لغري النشر - يتحدث إىل الصحافة عن العملية

 من املهم أن يلتزم مجيع املوظفني بالنظام اإلداري ذي الصلة باملوظفني واخلطوط ولذلك . الواقع بصفة رمسية
 . التوجيهية ذات الصلة بكل منظمة و أو عملية

 وعندما حيتاج رئيس العملية إىل اإلدالء بتصرحيات الستعمال وسائل اإلعالم، ينبغي نشر هذه - 54
 على وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة التصرحيات على نطاق واسع من خالل مقر األمم املتحدة

 عملية حقوق اإلنسان تتيح وينبغي أن . واملنظمات غري احلكومية ووسائل اإلعالم الدولية واحمللية
 بانتظام طاملا أا ال تتعارض عموما مع الشواغل األمنية ومع والية العملية استنتاجاا وإجنازاا العامة

 تفاصيل القضايا احملددة اليت ال جيوز بأي حال اإلعالن عن على أنه . ماية وفعالية جهودها يف ميدان احل
 كما قد يرغب رئيس العملية يف النظر يف توجيه نداءات إىل عامة السكان أو . تقوم العملية بالتحقيق فيها

ـازعة  أو املعتدلني  أو اجلماعات املؤثرة أو اجلماعات املستهدفة األخرى باعت  بارها أساليب األطراف  املتن
 . للتعامل املشاكل اجلسيمة

املتابعة األطول أجال - واو
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 وينبغي إبالغ . تقوم العمليات امليدانية من خالل رصد حقوق اإلنسان جبمع قدر كبري من املعلومات - 55
 ملوا بعض هذه املعلومات إىل مسؤويل احلكومة من خالل القنوات املالئمة وعلى املستويات املالئمة حىت يتعا

 ر املعلومات كذلك من خالل وإذا مل تستجب احلكومة استجابة  مالئمة فقد يتعني نش . مع مشاكل معينة

 على أن معلومات حقوق اإلنسان اليت جتمعها العملية امليدانية قد . اليت نتناوهلا أدناه آليات األمم املتحدة
 إطار العملية امليدانية  أو جهود بناء تفيد أيضا يف تطوير مساعدة تشجيعية وتقنية متوسطة األجل يف

 . القدرات على األجل األطول

 ومثال . والرصد واحلماية  وأنشطة الترويج واملساعدة التقنية هي يف احلقيقة مهام مترابطة ومتكاملة - 56
 يقة ذلك أنه إذا مل يكن أحد الشجون يعامل نزالئه املعاملة الواجبة مبوجب املعايري الدولية، فأفضل طر

 وإذا مل يستجيبوا  االستجابة . ملعاجلة املشكلة قد تكون مناقشة هذه املشكلة مع موظفي احلكومة املسؤولني
 ويف الوقت ذاته، إذا كان حتليل األسباب اليت أدت . املالئمة فقد تقوم العملية امليدانية بإعداد تقرير نقدي

 عدم إعداد موظفي السجن كان السبب الرئيسي إىل وقوع مشكلة حقوق اإلنسان احملددة  يشري إىل أن
 لوقوع االنتهاكات، فقد تعرض العملية تقدمي تدريب أو مساعدة تقنية يف جمال إدارة السجون وأساليب

 . تنفيذ املعايري الدولية حلماية احملتجزين

 ي حقوق وهناك مثال آخر للصلة بني الرصد وأنشطة الترويج يف سياق معظم االتصاالت بني موظف - 57
 فإذا أدرك موظفو حقوق اإلنسان وقوع انتهاكات متكررة حلقوق . اإلنسان وبني مسؤويل احلكومة

 اإلنسان يف املنطقة اليت يعملون فيها، فان ذلك سيشجعهم على االجتماع باإلدارة احمللية  املسؤولة عن  تلك
 الية العملية ويبني له الدور وقد يكرس موظف حقوق اإلنسان  ساعة يوضح فيها للمسؤول و . املنطقة

 الذي ميكن للعملية امليدانية أن تؤديه يف املنطقة، ورمبا يقدم أمثلة للطريقة اليت أسهمت ا عمليات حقوق
 وإذا تكون لدى املسؤول فهم أفضل للعملية وبات . اإلنسان  يف حتسني حقوق اإلنسان يف بلدان أخرى

 . اإلنسان يف املستقبل فإن حقوق اإلنسان تكون قد تعززت متقبال إلجراء اتصاالت مع موظف حقوق

 وميكن االستعانة باملعلومات اليت تكونت من خالل الرصد  لتشجيع احلكومة على وضع تقدير - 58
 وميكن لتقدير . بناء قدرا من أجل احلماية املستدامة حلقوق اإلنسان لالحتياجات والختيار أولويات

 وعلى . غياب املؤسسات / قة بني حالة جتاوزات حقوق اإلنسان وبني ضعف االحتياجات أن حيدد العال
 أولويات االحتياجات أنشطة الترويج واملساعدة التقنية اليت ميكن / األجلني القصري واملتوسط، قد حيدد تقدير

 ية ا لعملية حقوق اإلنسان امليدانية أن تساعد بالشراكة مع احلكومة واملنظمات غري احلكومية احملل
 مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضية األمم املتحدة لشئون ( واملنظمات احلكومية الدولية األخرى

 وعلى األجل األطول، قد حيدد تقدير االحتياجات الربامج . ، اخل ) الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
ويشمل . ا األمم املتحدة يف جمال بناء القدرات اليت ينبغي أن تسعى احلكومة إىل تنفيذها واملساعدة قد تقدمه



71 

 وميكن أن يشري بناء . بناء القدرات  تطوير وتقوية اهلياكل اليت تسهم يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان
 القدرات إىل اهلياكل احلكومية، مثل احملاكم واللجان التشريعية، بيد أنه ميكن أن يتعلق أيضا بلجان األحياء

 واهلدف من ذلك هو . أو املنظمات غري احلكومية اليت ستساعد على محاية حقوق اإلنسان حلقوق اإلنسان

 تعزيز وتطوير املؤسسات احمللية املستدامة، ال أن حيل موظفو حقوق اإلنسان حمل شعب وحكومة بلد

 . العملية

 ملية حقوق وتبعا لوجود أو غياب منظمات غري حكومية يف بلد العملية، قد يكون من الالزم لع - 59
 وتقيم الدعم املايل إىل أو تقوية املنظمات غري احلكومية / تشجع على تكوين و اإلنسان امليدانية  أن

 املنظمات غري احلكومية الناهضة، وتدريبها على كيفية تنظيم وأداء املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق
 احلكومية بأمهية حامسة ليس ألا قد وتتسم املنظمات غري . بأنشطة الترويج  واملساعدة وأخريا الرصد

 تساعد العملية يف بلوغ أهدافها فحسب ولكن ألنه ينبغي هلا أن تواصل أداء هذه الوظائف بعد رحيل
 . العملية

 وبالنظر إىل أن معظم عمليات حقوق اإلنسان امليدانية ال تقوم بنفسها بتمويل أنشطة الترويج - 60
 ، مثل وزارة العدل أو املنظمات غري تساعد املؤسسات ات امليدانية قد واملساعدة التقنية، فان العملي

وقد . واحلكومات واملؤسسات وضع مقترحات للتمويل من جانب الوكاالت املعنية احلكومية، على
 تساعد على حتديد املمولني احملتملني وتوضيح تشابك مصاحل املمولني واحتياجات املؤسسات، وتقرير نطاق

 اح من كل  ممول حمتمل، واستعراض املقترحات،  والتأكد من أن إقامة اتصاالت أولية مع التمويل املت
 املمولني قبل تقدمي املقترحات، وتأكيد وصول الطلبات فعال إىل املمولني، وتأكيد اتصال املؤسسات

 والتأكد باملمولني، ورصد األنشطة املدعمة، وتشجيع إعداد تقييم حول ما إن كانت األهداف قد حتققت،
 . تقارير مالئمة عن العمل املنجز، اخل إعداد من أن

 وال ميكن ألنشطة احلماية وتقدمي التقارير أن تتسم بالفعالية بدون أنشطة الترويج وبناء للقدرات - 61
 باعتبارها سبل العالج ، غري أن  أنشطة الترويج هي األخرى جيب أن تستند إىل حتليل دقيق ملشكلة حقوق

 ومن هنا البد من وجود ج تعاوين  بني مهام الرصد من ناحية والترويج واملساعدة التقنية داخل . اإلنسان
 . سياق العملية امليدانية، فضال عن جهود بناء القدرات على األجل األطول من الناحية األخرى

 جلان إثبات احلقيقة : مزيد من املتابعة الطويلة األجل - زاي
واحملاكم
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 دولية احملاكم ال - 1

 ، جيب أن تضع عمليات " أدلة املالحقة اجلنائية : " الفصل السابع من الفرع طاء كما ناقشنا يف - 62
 حقوق اإلنسان امليدانية سياسات بشأن كيفية معاجلة املعلومات اليت قد تكون ذات صلة باملالحقات

 قة ورواندا ، أو يف أي حالة قد اجلنائية، سواء يف احملاكم اجلنائية الدولية ألماكن مثل يوغوسالفيا الساب
 واحملامون واحملققون يف هذه 29 . تتعامل معها احملكمة اجلنائية الدولية  يف املستقبل، أم يف احملاكم الوطنية

 . احملاكم يفضلون عموما إجراء حتقيقام اخلاصة  وجيدون صعوبة يف االعتماد على معلومات مجعها آخرون
 نسان واملنظمات األخرى  قد يؤثر يف بعض احلاالت على التحقيقات والواقع أن عمل موظفي حقوق اإل

 اجلنائية اليت جتريها احملاكم الدولية ومن مث قد يضر باملالحقة القضائية الفعالة ملرتكيب انتهاكات حقوق
 وكما جاء أعاله، ينبغي أن يتفادى موظفو حقوق اإلنسان اإلخالل بتحقيقات العدالة اجلنائية . اإلنسان

 ومن هنا، إذا كان موظفون من حمكمة ذات صلة متوفرين أو . ينبغي عموما تفادي مجع أدلة مادية و
 متواجدين يف بلد العملية فينبغي اختاذ ترتيبات حمددة لتنسيق وتبادل املعلومات ذات الصلة بني العملية

 ، األسئلة املهمة دولية تثري شىت ومسألة التنسيق مع احملاكم ال . امليدانية حلقوق اإلنسان وبني موظفي احملكمة
 هل ميكن حتقيق التوازن بني احلاجة إىل احلفاظ على سرية مصادر املعلومات : مبا يف ذلك على سبيل املثال

 اليت جيمعها موظفو حقوق اإلنسان وعدم تعريض الشهود والضحايا للخطر، واحلاجة إىل احلفاظ على قدرة
 تنفيذ واليتها تنفيذا مستقال، واحلاجة إىل مساعدة احملاكم الدولية على العملية امليدانية حلقوق اإلنسان على

 وتطرح هذه القضايا قرارات هامة بشأن السياسة العامة اليت ال ميكن أن . تعزيز محاية حقوق اإلنسان
 وهذه القرارات . فرادى موظفي حقوق اإلنسان يقررها إال قيادة عملية حقوق اإلنسان أو مقرها، وليس

 احتياجات إجراءات العدالة اجلنائية الوطنية ) 1 : ( التفرقة بني أن السياسة العامة قد تنطوي على رغبة يف بش

 احتياجات ) 3 ( احتياجات تقدمي التقارير من جلان إثبات احلقيقة وجلان العدالة، و ) 2 ( أو احمللية، و

 االلتزام بغي ملوظفي حقوق اإلنسان ين ، وعلى أية حال . التحقيقات اليت جتريها احملاكم اجلنائية الدولية

 30 . الصادرة عن قيادة العملية أو مقرها بشأن هذه املسألة الصارم باخلطوط التوجيهية

 الدويل يف إقليم يوغسالفيا اإلنساين أنشأ جملس األمن احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون 29
 واحملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن اإلبادة اجلماعية وغريها االنتهاكات اجلسمية 1991 السابقة منذ عام

 املؤرخ يف 955 القرار و 1993 أيار / مايو 25 املؤرخ يف 827 قرار جملس األمن . للقانون اإلنساين الدويل املرتكبة يف إقليم رواندا
 ومت وضع النظام األساسي للمحكمة الدولية الدائمة حتت رعاية اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ومتت . 1994 تشرين الثاين / نوفمرب 8

 . 1998 متوز / املوافقة عليه يف روما يف يوليو
 ق اإلنسان  يف مجهورية مقدونيا اليوغسالفية البعثة اخلاصة ملفوضية حقو مثال ذلك أن مفوضية حقوق اإلنسان أصدرت ملوظفي 30

. اخلطوط التوجيهية بشأن التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة 1999 يف عام السابقة ومنتينغرو وألبانيا
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 جلان إثبات احلقيقة - 2

 معلومات ذات صلة بلجان إثبات جبمع وباملثل، قد تقوم عمليات حقوق اإلنسان امليدانية أيضا - 63
 ، والسماح وقعت يف املاضي ري سجل تارخيي رمسي عن التجاوزات اليت احلقيقة والعدالة اليت أنشئت لتوف

 والتوصية ومن مث الكشف إىل حد ما عن املعاناة، اليت  وقعت يف املاضي ت باالعتراف باالنتهاكا للحكومة
 ومثال ذلك أن البعثة املدنية . أو  غري ذلك من سبل االنتصاف / أو التعويض و / باملالحقة القضائية و

 وكانت هذه املعلومات خارج . يف هاييت تلقت معلومات  عن  جتاوزات وقعت أثناء فترة دوفالييه الدولية
 والية البعثة، بيد أا كانت ذات صلة  بإحدى اللجان الوطنية إلثبات احلقيقة والتوفيق اليت أنشأا الحقا

 1992 ثبات احلقيقة يف عام ويف حالة السلفادور أنشأت األمم املتحدة جلنة إل . حكومة الرئيس أريستيد
 اليت وقعت يف السلفادور يف الفترة من " أعمال العنف اخلطرية " نتيجة التفاقات السالم وذلك لتقصي

 وحتتاج قيادة . وجاءت اللجان الثالث من كولومبيا والواليات املتحدة وفرتويال . 1991 إىل 1980
 ن ماهية املعلومات اليت تتقامسها مع مثل هذه اللجان عملية حقوق اإلنسان امليدانية  إىل وضع سياسات بشأ

 والواقع أن عملية حقوق اإلنسان قد حتتاج إىل . املعنية باحلقيقة والتوفيق على الصعيدين الوطين أو الدويل
 . النظر يف نوع املعلومات اليت ينبغي مجعها توقعاً إلنشاء جلنة الحقة إلثبات احلقيقة

 اإلنسان من خالل آليات األمم التصدي حلالة حقوق - حاء
املتحدة

 كما سيأيت يف الفصل التايل، تقع على رئيس عملية حقوق اإلنسان مسؤولية تقدمي التقارير إىل رئيس - 64
 تواجد األمم املتحدة يف البلد، مثل املمثل اخلاص لألمني العام أو مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق

 التقارير اليت قد تقوم عملية حقوق اإلنسان امليدانية بتقدميها ، مبا يف ذلك، وهناك أنواع شىت من . اإلنسان
 األسبوعية أو ( تقارير احلالة الدورية ) 2 ( كما هو مبني يف منوذج املقابلة، و التقارير عن احلاالت الفردية ) 1 (

 مبا يف ذلك تقارير ( ية اليت تبني األوضاع الراهنة املتصلة باملسائل الواقعة يف حدود الوال ) الشهرية، اخل
 عن احلاالت اليت تتطلب  انتباها خاصا تقارير الطوارئ ) 3 ( وإشارات لالجتاهات، و ) األنشطة املتخصصة

 مثل اهلجمات على موظفي حقوق اإلنسان واملخاطر الوشيكة بوقوع إصابات جسيمة لألفراد الذين (
 توجد عينات من النماذج إلعداد هذه التقارير و . تقارير الوقائع ) 4 ( ، و ) تشملهم اختصاصات العملية، اخل

 أنظر نفس ." ( تقدمي التقارير عن حقوق اإلنسان : " الفصل العشرين من 4 و 3 و 2 و 1 التذييالت يف
). الفصل ملزيد من املعلومات التفصيلية
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 ع اآلليات اخلاصة مبواضي كما توجد خمتلف هيئات وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، وخباصة - 65

 التابعة للجنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان، اليت ميكن االستعانة ا لزيادة حمددة أو اآلليات القطرية
 الوصول إىل تأثري عمل األمم املتحدة يف بلد العملية إىل أقصى درجة ممكنة وذلك عن طريق  متكينها من

 بغي أن يكون رئيس العملية ومجيع موظفي حقوق ون . املعلومات اليت جتمعها وحتللها العملية امليدانية
 . اإلنسان مدركني لوجود هذه اآلليات والطريقة اليت ميكن االستعانة ا يف صدد بلد حمدد أو مشكلة حمددة

 وتبعا ملا إن كانت العملية امليدانية جزءا من تواجد حلفظ السالم أو ختضع مباشرة إلدارة مفوضية حقوق
 خطوط توجيهية حمددة بشأن قنوات نقل تقارير العملية امليدانية إىل آليات األمم اإلنسان، سيكون هناك

 على أنه ينبغي لرئيس العملية على أي حال أن يقدر ،  بالتشاور مع مفوضية حقوق . املتحدة ذات الصلة
 املعلومات إليها اهليئة داخل األمم املتحدة أو غريها من اجلهات اليت ينبغي تقدمي / املسؤول / اإلنسان، املكتب

 . حىت تسهم يف محاية  حقوق اإلنسان ويف حتقيق الوالية الشاملة للعملية

 عدة إجراءات داخل منظومة وميكن االستعانة باملواد اليت تنتجها عمليات حقوق اإلنسان امليدانية يف - 66
 - ة على احلكومة، وميكنها وميكن هلذه اإلجراءات أن تنتج تقريرا عاما أو تطرح قضايا فردي . األمم املتحدة

 . أن تساعد على زيادة الضغط على احلكومات لتحسني سلوكها - زيادة ظهور هذه املعلومات عن طريق
 وبالنظر إىل االنتباه الدويل الكبري الذي حيتاجه يف كثري من األحيان إنشاء إحدى عمليات األمم املتحدة يف

 جراءات املستخدمة يف األمم املتحدة سيتم االستعانة ا ميدان حقوق اإلنسان، فمن املرجح أن بعض هذه اإل
 ومثال ذلك أن جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة رمبا تكون . يف  الوقت الذي يتم فيه إنشاء العملية

 . قد عينت بالفعل مقررا خاصا معنيا حبالة حقوق اإلنسان يف البلد الذي جتري فيه العملية

 األجهزة وتشمل هذه . بري جدا من أجهزة األمم املتحدة ذات الصلة حبقوق اإلنسان ويوجد عدد ك - 67
 جملي األمن واجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة الفرعية

 ميثاق األمم من ا ملنع التمييز ومحاية األقليات  واللجنة املعنية مبركز املرأة، وهي كلها تستمد سلطته
 وتقدمي عرض سريع هلذه . حقوق اإلنسان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات كما يوجد عدد من . املتحدة

 اهليئات ميكن أن يساعد على وضع  عملية حقوق اإلنسان يف سياق منظومة األمم املتحدة والتعرف على
 . وق اإلنسان ذات صلة بعض األجهزة واإلجراءات اليت قد تكون فيها تقارير عملية حق

 ومن منظور عملية حقوق اإلنسان امليدانية قد تتفاوت خمتلف هيئات األمم املتحدة تفاوتا كبريا يف - 68
 ويف حني أن مجيع هذه األجهزة  قد جتد أن . إمكانية الوصول إىل واليتها ويف درجة مالءمتها هلذه الوالية

إلنسان فائدة يف دراسة  قضية تنشأ يف بلد العمليات أو إذا للمعلومات اليت حتصل عليها من عملية حقوق ا
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 مقرر أي ) 1 : ( من العملية هي تتلقى على األرجح تقارير كان البلد على جدول أعماهلا، فإن اجلهات اليت
 مفوضية حقوق اإلنسان إجراءات ) 2 ( ملفوضية حقوق اإلنسان ممن له صلة باملوضوع، و أو ممثل قطري

 املفوض ) 5 ( ، و هيئات املعاهدات ) 4 ( ، و جلنة حقوق اإلنسان ) 3 ( ، و ت حمددة مبوضوعا ذات الصلة
 . السامي حلقوق اإلنسان

 جملس األمن - 1

 باملسؤولية الرئيسية جملس األمن هو جهاز األمم املتحدة الرئيسي الذي يعهد إليه ميثاق األمم املتحدة - 69
 منهم مخسة أعضاء دائمني سة عشر عضوا ويتألف الس من مخ . واألمن الدوليني السلم عن صون

 تنتخبهم وعشرة أعضاء غري دائمني ) وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة والصني االحتاد الروسي (
 ومبوجب الفصل السابع من امليثاق، يقوم جملس األمن بإصدار . اجلمعية العامة لفترات مدة كل منها سنتان

 وقد تشمل . اذه من تدابري لصون السلم واألمن الدوليني أو الستعادما توصيات  أو تقرير ما ينبغي اخت
 وبانتهاء احلرب . التدابري اليت يتخذها الس  املعونة اإلنسانية والعقوبات االقتصادية والتدخل العسكري

 . الباردة اصبح دور جملس األمن أكثر وضوحا مع تواتر اتفاق األعضاء الدائمني على اإلجراءات

 وإبان . وتتضح فعالية جملس األمن عند مقابلة عدد اإلجراءات املتخذة إبان احلرب الباردة وبعدها - 70
 احلرب الباردة، نظر جملس األمن، يف مخس مناسبات، فيما إن كانت انتهاكات حقوق اإلنسان تشكل

 من مل ينشأ خالل الفترة كما أن جملس األ . ديدات للسلم بدرجة تسوغ اختاذ تدابري مبوجب الفصل السابع
 وأنشأ الس أكثر من ضعف هذه . عملية فقط حلفظ السالم 13 إال 1987 إىل عام 1945 من عام

 إىل ذلك، واستندا يف  بصورة رئيسية إىل ة وباإلضاف . 1997 و 1987 العدد من العمليات فيما بني عامي
 أكثر من اثىن الكبري اخلاص حبقوق اإلنسان يف قرارات جملس األمن، جرت عمليات األمم املتحدة ذات البعد

 ، منها أنغوال وبوروندي وكمبوديا والسلفادور وغواتيماال وهاييت وموزمبيق 1989 بلدا منذ عام عشر
 وميكن  إرسال املعلومات من . وناميبيا ورواندا والصومال وجنوب أفريقيا ويوغوسالفيا السابقة وغريها

 س األمن إذا كانت العملية جزءا من عملية أوسع حلفظ السالم بتفويض من عملية حقوق اإلنسان إىل جمل
 جملس األمن، ويف هذه احلالة  ستتضمن التقارير الدورية املقدمة من عملية حفظ السالم  قسما خاصا

 املقدمة من عمليات ر ويف حاالت أخرى  قام الس بإرسال التقاري . بالتطورات يف ميدان حقوق اإلنسان
اإلنسان املنشأة  مبوجب سلطة املفوض السامي حلقوق اإلنسان باعتبار هذه التقارير جزءا من تقارير حقوق

. األمني العام
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 ساهم جملس األمن كذلك يف وضع قانون حقوق اإلنسان عندما  فوض حمكمة 1993 ويف عام - 71
 ساين الدويل اليت ارتكبت يف دولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلن

 كما أنشأ جملس األمن، ). 1993 أيار / مايو 25 املؤرخ يف 827 قرار جملس األمن ( يوغسالفيا السابقة
 ، حمكمة ثانية 1994 نيسان / يف أعقاب أعمال القتل الواسعة النطاق  اليت وقعت يف رواندا يف أبريل

 وتقع  حمكمة يوغسالفيا يف الهاي ولندا 31 . السابقة باستخدام نفس النهج األساسي  املستخدم يوغسالفيا
 . وتقع حمكمة رواندا يف أروشا بتنـزانيا

 اجلمعية العامة - 2

 وتناقش قضايا حقوق اإلنسان . مصدر رمسي لإلعالنات واالتفاقيات الدولية اجلمعية العامة هي أهم - 72
 كثر أجهزة األمم املتحدة متثيال يف جمال صنع القرار كما أن اجلمعية العامة هي أ . يف اللجنة الثالثة للجمعية

 وفضال عن ذلك، تنتخب اجلمعية العامة األعضاء العشرة . حيث حيق جلميع أعضاء األمم املتحدة التصويت
 غري الدائمني  يف جملس األمن وتنتخب أعضاء الس االقتصادي واالجتماعي وتستعرض بانتظام توصيات

 جتماعي وتتلقى تقارير من عدة هيئات من هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبوجب الس االقتصادي واال
 كانون األول وتنظر يف القرارات / أيلول إىل ديسمرب / وتلتقي اجلمعية العامة عادةً من سبتمرب . معاهدات

 . بشأن عدة مئات من املسائل

 مم املتحدة يف الشئون اليت تكون من من امليثاق من حظر تدخل األ ) 7 ( 1 وبالرغم مما تنص عليه املادة - 73
 ، قامت 56 و 55 و 1 صميم السلطان الداخلي للدول  وأنواع احلماية املكفولة مبوجب مواد امليثاق

 ومنذ أواسط . اجلمعية العامة بصورة متزايدة باسترعاء االنتباه إىل حالة حقوق اإلنسان يف عدة بلدان
 لعامة وغريها من أجهزة األمم املتحدة بصورة أكثر انتظاما عن سبعينات القرن العشرين، أعربت اجلمعية ا

 وميكن إرسال املعلومات الواردة من العملية امليدانية . قلقها إزاء احلاالت يف البلدان واختذت إجراءات بشأا
 نة حقوق إىل اجلمعية العامة  إذا كان لديها تفوض من اجلمعية العامة أو الس االقتصادي واالجتماعي أو جل

 ويتم على سبيل املثال عرض تقارير سنوية عن أنشطة مكتب مفوضية حقوق اإلنسان يف كولومبيا . اإلنسان
 . على اجلمعية العامة

 اليت نتناوهلا املفوض السامي حلقوق اإلنسان صوتت اجلمعية العامة على إنشاء وظيفة 1993 ويف عام - 74
 فوضت اجلمعية العامة مقررا خاصة معنيا باألطفال يف 1996 ويف عام 32 . أدناه مبزيد من التفصيل

 . 1994 تشرين الثاين / نوفمرب 8 املؤرخ يف 955 قرار جملس األمن 31
) تقرير جراتشا متشيل ) ( A/51/306 ) 1996 سلح على األطفال، الوثيقة أنظر األمم املتحدة، أثر النـزاع امل 32
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 النـزاعات املسلحة  يتلقى معلومات عن هذا املوضوع من مجيع أرجاء العامل وتكون له صفة تشغيلية من
 أنظر املناقشة الواردة أدناه عن ( خالل منظمة األمم املتحدة للطفولة ويقدم تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة

 ). لجنة اخلاصة مبواضيع حمددة إجراءات ال

 الس االقتصادي واالجتماعي - 3

 . يقوم الس االقتصادي واالجتماعي  باإلشراف على جلنة حقوق اإلنسان واللجنة املعنية مبركز املرأة - 75
 ل كما تقع عليه مسؤولية رصد االمتثال للعهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خال

 وباإلضافة إىل ذلك، أصدر الس معايري خاصة حبقوق . جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 مبادئ املنع الفعال لعمليات اإلعدام خارج نطاق اإلنسان مثل القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، و

 . القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام دون حماكمة

 ق اإلنسان جلنة حقو - 4

 دولة عضوا ينتخبهم الس االقتصادي واالجتماعي لفترات 53 جلنة حقوق اإلنسان اليت تتألف من - 76
 وميكن دعوة اللجنة عقد . مدة كل منها ثالث سنوات، جتتمع سنويا يف جنيف ملدة ستة أسابيع يف الربيع

 أهم هيئة من هيئات األمم املتحدة املعنية ا، واللجنة، كما يشري امسه . دورات استثنائية يف احلاالت العاجلة
 بالشروع يف دراسات وحتقيقات لتقصي احلقائق، وصياغة اتفاقيات وقد تقوم . حبقوق اإلنسان

 يف دورات سرية أو ومناقشة انتهاكات حمددة حلقوق اإلنسان العتمادها من اهليئات العليا، وإعالنات
ويسمح للمنظمات عري احلكومية . األمم املتحدة حلقوق اإلنسان علنية، وتقدمي اقتراحات لتحسني إجراءات

 . بالتعبري عن بواعث  قلقها أمام اللجنة أثناء انعقاد دورا اليت تستمر ستة أسابيع

 ويتم عرض التقارير املقدمة من بعض عمليات حقوق اإلنسان امليدانية على اللجنة سواء باسم األمني - 77
 . كما هو يف حالة كولومبيا - أو باسم املفوض السامي - بالنسبة  كمبوديا كما هو احلال - العام

 وأنشأت اللجنة ثالثة وج رئيسية النتهاكات حقوق اإلنسان اخلطرية والواسعة النطاق، وهي  تعيني - 78
 ،  والنظر يف 1235 مقررين  قطريني وإنشاء أفرقة عاملة  مبوجب قرار الس االقتصادي واالجتماعي

 ، واالستعراض من 1503 الت يف البلدان مبوجب اإلجراء السري لقرار الس االقتصادي واالجتماعي احلا
. إجراًء خاصا مبوضوعات حمددة 18 خالل
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 املقررون القطريون - أ

 مقررين خاصني أبرز إجراء ميكن أن تتخذه اللجنة بشأن حاالت حقوق اإلنسان اخلطرية هو تعيني - 79
 . لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان يف بلدان معينة اء وأفرقة عاملة ومبعوثني آخرين وممثلني خاصني وخرب
 األراضي الفلسطينية احملتلة وأفغانستان وإيران وبوروندي وبولندا وبوليفيا وتشيلي ومشلت هذه البلدان

 والصومال وتوغو ومجهورية الكنغو الدميقراطية وجنوب أفريقيا ورواندا ورومانيا والسلفادور والسودان
 ويقوم . والعراق وغواتيماال وغينيا االستوائية وكمبوديا وكوبا  وميامنار ونيجرييا وهاييت ويوغسالفيا السابقة

 جبمع معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وإعداد املقررون اخلاصون واملمثلون اخلاصون وغريهم
 وميكن مجع املعلومات من األفراد . طُلب منها ذلك واىل اجلمعية العامة إن تقارير سنوية لتقدميها إىل اللجنة

 ويسعى اخلرباء أو املقررون إىل احلصول على املعلومات ذات الصلة . واجلماعات واملنظمات واحلكومات
 ومع ذلك، تنشأ صعوبات عندما ترفض احلكومات السماح ذه . عن طريق إجراء زيارات إىل البلدان

 تواجدت عمليات حقوق اإلنسان امليدانية يف البلدان اليت عينت هلا جلنة ويف بعض احلاالت . الزيارات
 حقوق اإلنسان مقررا خاصا أو ممثال خاصا، مثل رواندا ومجهورية الكنغو الدميقراطية وكمبوديا، أو مت

 اإلنسان عمل املقررين أو املمثلني القطريني، كما هو يف حالة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق لدعم إنشاؤها
 وينبغي مالحظة أن التقارير املقدمة من املقررين اخلاصني تكون علنية يف حني ال يتم . يف يوغسالفيا السابقة

 ولذلك قد يؤدي . اإلعالن يف  مجيع احلاالت عن كل التقارير املقدمة من عمليات حقوق اإلنسان امليدانية
 . هذا الصدد املقررون اخلاصون دورا مكمال للعمليات امليدانية يف

 اإلجراءات اخلاصة مبواضيع حمددة - ب

 كما قامت اللجنة بإنشاء إجراءات خاصة مبواضيع حمددة عن قضايا االختفاء القسري، واالحتجاز - 80
 التعسفي، وحاالت اإلعدام بدون حماكمة واإلعدام التعسفي،  والتعذيب،  والتعصب الديين،  واستقالل

 حتجاز التعسفي،  واملشردين داخليا،  والعنف ضد املرأة،  وحرية الرأي،  وبيع القضاء،  والعنصرية،  واال
 األطفال،  واملرتزقة،  والتنمية،  والعمال املهاجرين، وحقوق اإلنسان والنفايات السامة، وآثار الديون

 احلق يف اخلارجية، وحقوق اإلنسان والفقر املدقع، والتعليم، وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، و
 واألفرقة العاملة واملقررون واملمثلون التابعون للجنة املعنيون مبواضيع معينة يتلقون معلومات . التنمية، اخل

 تلخص ما حيصلون عليه من معلومات لتقدميها إىل تقارير سنوية تتعلق مبواضيع اهتمامهم ويقومون بإعداد
 للحكومات املعنية إذا نداءات عاجلة هلا احلق يف  توجيه ومعظم اإلجراءات اخلاصة مبواضيع حمددة . اللجنة

 كما مت دعوة إىل معظم األفرقة العاملة واملقررين واملمثلني لزيارة . كانت املعلومات  تتصل مبسألة ملحة
ومن املفيد  النظر إىل العمل التكميلي الذي تؤديه . بلدان حمددة وإلعداد تقارير للجنة عن هذه الزيارات
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 وعمليات حقوق - من خالل التقارير والنداءات العاجلة - املواضيع اخلاصة من عمل تكميلي إجراءات
 اإلنسان امليدانية من خالل كل السبل اليت أبرزناها يف هذا الدليل، العتباره يتصدى ملا يواجه العملية من

 . مشاكل وحاالت حقوق اإلنسان احملددة

 ألقليات اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية ا - 5

 شخصا  تنتخبهم اللجنة لفترات مدة كل 26 تتألف اللجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات من - 81
 وتؤدي اللجنة الفرعية دوراً هاما يف . وليس باعتبارهم ممثلني حكوميني بصفتهم الفردية منها أربع سنوات،

 املنشأ بقرار الس االقتصادي واالجتماعي اختيار البلدان اليت ختضع للدراسة مبوجب اإلجراء السري
 ، وتستعرض املعلومات األخرى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان، وتبلغ استنتاجاا للجنة حقوق 1503

 واللجنة الفرعية هي يف كثري من األحيان مصدر القرارات واألفكار اليت تنظر . اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
 ومبساعدة مفوضية حقوق اإلنسان يقوم أعضاء اللجنة أيضا بإعداد دراسات عن . ا فيها اللجنة وتعتمده

 . ويشارك ممثلو املنظمات غري احلكومية مشاركة فعالة يف دورات اللجنة الفرعية . مشاكل حقوق اإلنسان

 اللجنة املعنية مبركز املرأة - 6

 وتتكون اللجنة من . 1946 واالجتماعي يف عام اللجنة املعنية مبركز املرأة أنشها الس االقتصادي - 82
 ووظائف اللجنة . دولة أعضاء يف األمم املتحدة ينتخبهم الس لفترات كل منها أربع سنوات 45 ممثلي

 تعزيز حقوق املرأة يف امليادين السياسية واالقتصادية واملدنية هي إعداد توصيات وتقارير للمجلس عن
 د تقدم اللجنة أيضا توصيات إىل الس بشأن املشكالت يف امليدان املتعلقة وق . واالجتماعية والتربوية

 ويوجد لدى اللجنة إجراء لتلقي بالغات سرية عن انتهاكات . حبقوق املرأة واليت تتطلب انتباها عاجال
 وتعمل اللجنة على تنفيذ مبدأ وجوب تساوى الرجل واملرأة يف احلقوق، ووضع مقترحات . حقوق اإلنسان

 وتقدم جلنة البلدان األمريكية املعنية باملرأة . لتنفيذ توصياا، واعتماد ما تصدره من قرارات ومقررات
 . واللجنة املعنية مبركز املرأة العربية تقارير إىل كل دورة من دورات اللجنة املعنية مبركز املرأة

 هيئات املعاهدات - 7

 فة الذكر اليت تستمد سلطتها بطريق مباشر أو غري مباشر من وباإلضافة إىل األجهزة واإلجراءات السال - 83
اليت أدت وما زالت تؤدي دورا متزايد األمهية يف ست هيئات من هيئات املعاهدات ميثاق األمم  توجد
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 اليت تنظر يف تقارير اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وتشمل هذه اهليئات  املتخصصة . تنفيذ حقوق اإلنسان
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وحتكم يف القضايا الفردية مبوجب الربوتوكول الدول مبوجب

 وهيئات املعاهدات اخلمس األخرى اليت . االختياري امللحق بالعهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
 قضاء على مجيع جلنة ال : تشرف على تنفيذ االتفاقيات املتعددة األطراف كل يف ميدان اختصاصها هي

 أشكال التمييز العنصري وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة حقوق الطفل

 . وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 االلتزامات بتقدمي التقارير - أ

 ق االتساق بني قوانينها مساعدة احلكومات على حتقي التقارير هو اهلدف الرئيسي ملتطلبات تقدمي - 84
 وتشجع متطلبات تقدمي التقارير احلكومات واملواطنني على تركيز . وممارساا وبني التزاماا باملعاهدات

 وقد تقوم احلكومات حينئذ مبعاجلة ما يظهر من . مناقشام حول أداء الدولة يف ميدان حقوق اإلنسان
 . أكيد  تعهدها باالمتثال اللتزاماا باملعاهدات مشاكل أثناء إعداد التقارير ومن مث إعادة ت

 - مرتني أو ثالثا كل عام يف العادة - وجتتمع كل واحدة من هيئات املعاهدات بصورة دورية - 85
 وتوجه الدعوة إىل كل واحدة من احلكومات اليت تقدم تقارير إليفاد ممثل إىل . الستعراض تقارير الدول

 . التقرير شفويا ويضعه يف السياق القانوين واالجتماعي واالقتصادي والسياسي اجللسة العلنية  قد يقوم بتقدمي
 وبعد التقدمي يشترك أعضاء اللجنة يف حوار . كما قد يقوم املمثل بتحديث املعلومات املقدمة يف وقت سابق

 أعضاء قتصر وال ي . مع املمثل عن طريق طرح أسئلة عن التقرير وعن وفاء احلكومة بالتزامام باملعاهدات
 خبربم اخلاصة وباملعلومات املتاحة من قد يستعينون على املعلومات الواردة يف تقرير الدولة ولكنهم اللجنة

 واملواد املقدمة بصورة غري رمسية من ) مبا يف ذلك التقارير املقدمة من العمليات امليدانية ( مصادر أخرى
 . املنظمات غري احلكومية

 احلكومة من عرض تقريره وبعد الرد على أسئلة أعضاء اللجنة، تقوم معظم اللجان، وبعد انتهاء ممثل - 86
 تقيم تقرير الدولة الطرف واحلوار مع املمثل مالحظات ختامية ، بإصدار 1993 أو 1992 تقريبا منذ عام

 ، فضال عن والتطورات اإلجيابية اليت لوحظت أثناء فترة االستعراض والصعوبات املؤثرة على تنفيذ املعاهدة
 كما تشمل التعليقات اقتراحات وتوصيات . القضايا احملددة املثرية للقلق فيما يتعلق بتطبيق أحكام املعاهدة

. تصوغها اللجنة السترعاء انتباه الدولة الطرف املعنية
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 واستنادا إىل خربم الشاملة يف استعراض تقارير الدول، قامت معظم هيئات املعاهدات بإصدار - 87
 تفسر أحكام معاهداا تفسريا رمسيا أو بتقدمي التوجيه للدول القائمة بتقدمي ليقات أو توصيات عامة تع

 . التقارير

 تؤدي عمليات حقوق اإلنسان امليدانية دورا هاما يف مساعدة السلطات احلكومية على إعداد وقد - 88
 نصح بشأن املنهجية ومجع البيانات واملسائل التقارير اليت يتم تقدميها إىل هيئات املعاهدات، وذلك بإسداء ال

 من خالل التدريب وأشكال - وقد تشجع املنظمات غري احلكومية الوطنية . توفري التدريب القانونية، أو
 على تقدمي معلومات ذات صلة على النحو الذي تتيحه طرق العمل يف هيئات - املساعدة األخرى

 . املعاهدات

 إجراءات الشكاوى الفردية - ب

 اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنصري - ت ثالث من هيئات املعاهدا هناك - 89
 الذين وافقت حكومام تتلقى وحتكم يف الشكاوى الفردية  املقدمة من األفراد - وجلنة مناهضة التعذيب

 نسان عددا كبريا من هذه وقد تلقت اللجنة املعنية حبقوق اإل . على أن تكون موضوع هذه الشكاوى
 وجيري النظر . ومل  تتلق هيئتا املعاهدات األخريان سوى بضع شكاوى . الشكاوى واختذت قرارات بشأا

 وحتتاج عمليات حقوق اإلنسان امليدانية . يف إنشاء آليات شكاوى فردية مشاة هليئات املعاهدات األخرى
 اوى وانطباقها وطرق عملها، وقد تسدي النصح لألفراد إىل  إدراك وجود هذه اإلجراءات اخلاصة بالشك

 . بشأن كيفية الوصول إليها لعرض قضايا حمددة

 مفوضية حقوق اإلنسان - 8

 وتقع . 1993 وظيفة مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان أنشأا اجلمعية العامة يف عام - 90
 ألمم املتحدة يف ميدان حقوق اإلنسان وهو مفوض على املفوض السامي املسؤولية الرئيسية عن أنشطة ا

 : حتديدا للقيام مبا يلي

v تعزيز ومحاية متتع اجلميع متتعا فعليا جبميع احلقوق املدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية 
واالجتماعية، وخباصة احلق يف التنمية؛
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v من خالل - حقوق اإلنسان توفري اخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية واملالية يف ميدان 
 وغريه من املؤسسات ] املعروف اآلن باسم مفوضية حقوق اإلنسان [ مركز حقوق اإلنسان

 بناء على طلب من الدولة املعنية واملنظمات اإلقليمية؛ - املالئمة
v تنسيق برامج األمم املتحدة للتثقيف واإلعالم يف ميدان حقوق اإلنسان؛ 
v الراهنة ويف مقابلة التحديات اليت تعترض سبيل اإلعمال أداء دور نشط يف إزالة العقبات 

 الكامل حلقوق اإلنسان،  ويف منع استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان يف كافة أرجاء العامل،
 على حنو ما هو منصوص عليه يف إعالن وبرنامج عمل فيينا؛

v إجراء حوار مع احلكومات بغية ضمان احترام مجيع حقوق اإلنسان؛ 
v هام اليت تسندها إليه اهليئات املختصة يف منظومة األمم املتحدة يف ميدان حقوق تنفيذ امل 

 . اإلنسان بغية حتسني تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان

 لإلجراءات اليت تتخذها - على النحو احملدد يف امليثاق - وميكن للمفوض السامي أن يوفر متابعة - 91
 االتصاالت اخلاصة باحلكومات والبيانات العامة والتقارير عمليات حقوق اإلنسان امليدانية من خالل

 ويقع مقر مفوضية حقوق اإلنسان يف جنيف ويتوىل أيضا مسؤولية . وعمليات تقدمي املساعدة التقنية
 توفري خدمات األمانة واخلدمات اجلوهرية لإلجراءات اخلاصة املطبقة يف جلنة حقوق اإلنسان وهيئات

 . ومن مث توفري قناة مباشرة لنقل املعلومات إىل تلك اهليئات معاهدات حقوق اإلنسان،

 وقد أنشأ املفوض السامي أو أقام عمليات ميدانية حلقوق اإلنسان يف بوروندي والبوسنة - 92
 واهلرسك ورواندا وكمبوديا وكولومبيا، فضال عن مكاتب على نطاق أصغر يف أخبازيا وتوغو

 ورية كرواتيا ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة ومجهورية ومجهورية الكنغو الدميقراطية  ومجه
 وتقع . يوغسالفيا االحتادية وجنوب أفريقيا وجورجيا  والسلفادور وغزة وغواتيماال ومالوي ومنغوليا

 على املفوض السامي يف حاالت أخرى مسؤولية توفري توجيه جوهري لعمليات حقوق اإلنسان
 عمليا حفظ السالم أو غريها من بعثات األمم املتحدة، مثلما يف أنغوال امليدانية املنشأة يف إطار

. وسرياليون  ومجهورية أفريقيا الوسطى وليبرييا
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 الفصل العشرون

 التقارير عن حقوق اإلنسان تقدمي

 املفاهيم  الرئيسية

 : ينبغي أن تكون التقارير

 . حمددة ودقيقة ومستندة على معلومات مؤكدة ) 1 (

 . معدة يف الوقت املناسب وبدون تأخري ) 2 (

 . عملية ) 3 (

 وهناك يف العادة أربعة أنواع من التقارير الداخلية اليت تعد عـن

 : العملية

 ية توثق العمل املنجز واخلطط ؛ تقارير دور ) 1 (

 تقارير طارئة توفر وسيلة سريعة لتنبيه املديرين ) 2 (

 إىل ضرورة التحرك؛

 استبيانات توفر وسـيلة / تقارير عن مقابالت ) 3 (

 لتوثيق النتائج املترتبة على مقابلة ولكنها ال توفر حمضرا

 للمقابلة ؛

 . تقارير عن وقائع منفصلة ) 4 (

 : ا رئيس العملية يف احلاالت التالية أما التقارير اخلارجية فيحدده

 لتقدميها إىل احلكومة كوسيلـة للتعامل معها من ) 1 (

 . أجل حتسني دورها يف محاية حقوق اإلنسان

 مبا ، التقارير املطلوبة يف إطار منظومة األمم املتحدة ) 2 (

 . فيها التقارير املرفوعة إىل املقر املسؤول عن العملية

 . عالم التقارير املوجهة إىل وسائل اإل ) 3 (

 وترتكز التقارير اخلارجية يف العادة على التقارير الداخلية الواردة

 واليت جيب أن توفر معلومات تفصيلية وتستخدم من املكاتب احمللية

 مصطلحات موحدة وتعتمد منهجيات متماثلة جتاه املعلومـات

 حبيث يتسىن للموظف املوجود يف املكتب املركزي واملسؤول عن

 اخلارجية االعتماد على احلقائق امعة واخلـروج إعداد التقارير

. حقوق اإلنسان حالة باستنتاجات عامة مفيدة حول تطور
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 مقدمة – ألف

 جيب أن تكيف عمليـة إعداد التقارير هو أحد العناصر األساسية يف مهمة املراقبة حلقوق اإلنسان - 1
 للعملية امليدانية املتعلقة حبقوق اإلنسان ووفقا الحتياجات إعداد التقارير وفقا للصالحية أو الوالية املمنوحة

 والتقـارير الداخليـة ويوضح هذا الفصل الفرق بني التقـارير . املوظفني املسؤولني عن إدارة هذه العملية
 هي تلك التقارير اليت يعدها موظفو التقارير الداخلية تعد ، فمن وجهة نظر عملية ميدانية بعينها . اخلارجية

 فهي تلك الـيت التقارير اخلارجية أما . ليات امليدانية لكي يقتصر استخدامها على عملية ما دون غريها العم
 وتوزع على نطاق أوسع مبا ٬ يعدها موظفو العمليات امليدانية باستخدام املعلومات الواردة يف التقارير الداخلية

 مثل ( وهيئات األمم املتحدة األخرى ٬ رك مقر األمم املتحدة يف جنيف أو يف نيويو ٬ على سبيل املثال ٬ يف ذلك
 مثل املقررين القطـريني أو ( أو اآلليات األخرى التابعة لألمم املتحدة ) اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان

 . وكذلك للتوزيع على نطاق اتمع الدويل أو أجهزة اإلعالم ٬ ) املقررين املسؤولني عن موضوعات معينة

ب ٬ وظفو حقوق اإلنسان يرى م ٬ ويف بعض األحيان - 2  ال سيما العاملون يف مكاتب أخرى خبالف املكـت
أن مهامهم املتصلة بكتابة التقارير هي مهام هامشية بالنسبة ملا ينجزونه من أعمال ٬ املركزي للعملية امليدانية

 كـزي ورمبا يشعرون باإلحباط بسبب الطلبات الواردة إليهم من املكتب املر . فعلية يف جمال حقوق اإلنسان
 ولذلك فإنه من األمهية البالغة أن يـتم . إلعداد جمموعة من التقارير املختلفة املطلوب كتابتها بأسلوب معني

 كتابة تقارير وتعريفهم بالكيفية اليت ستستخدم ـا اليت من أجلها يطلب منهم باألسباب تعريف املوظفني
 ه استخدام التقارير أن جتعل األمر أكثر سهولة فمن شأن املعرفة الدقيقة لألسلوب الذي سيتم ب . هذه التقارير

 وينبغي أن يعلم هؤالء املوظفون أن هناك بعض األجزاء يف . بالنسبة ملوظفي حقوق اإلنسان املطالبني بكتابتها
 وللتأكد من إعداد . تقاريرهم الداخلية اليت ستستخدم فيما بعد يف جتميع تقارير موجهة لالستخدام اخلارجي

 جيب التعجيل قدر اإلمكان بوضع حتديد واضح هليكلية إعداد التقارير يف إطـار أيـة ٬ قيقة تقارير كاملة ود
 . عملية ميدانية

 األنواع املختلفة للتقارير اليت قد تطلب من أية عملية ميدانية يطرح هذا الفصل مقترحات حول بعض - 3

 ئ التوجيهية اليت حتدد كيفية كتابة كما يورد الفصل باختصار املباد . واالستخدامات املختلفة هلذه التقارير
. التقارير واستخدام النماذج اخلاصة بالتقارير
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 املبادئ العامة إلعداد التقارير عن حقوق اإلنسان – باء

 الدقة الصحة و – 1

 ؛ ذلك ألنه ال ميكن إعداد التحقق من صحة املعلومات الواردة يف إعداد أي تقرير هي اخلطوة األوىل – 4
 وبعد اسـتكمال . ر والتدخل لدى السلطات إال إذا كانت هذه التقارير مرتكزة على معلومات حمققة التقاري

 البحث والتأكد من صحة املعلومات، ميكن ملوظف حقوق اإلنسان املضي قدما يف كتابة سرد رمسي، كما
 . يف حالة االنتهاكات مثال، على أساس الشواهد املتاحة

 حقوق اإلنسان أشكاال خمتلفة، إال أن هناك عناصر حمددة البد منها يف أي ومن املمكن أن تأخذ تقارير - 5
 التقرير جيب أن يكون تفصيليا أول هذه العناصر أن . تقرير عن حقوق اإلنسان يف إطار األمم املتحدة

 ضي ومن الواضح أن املزاعم األكثر خطورة تقت . ، وأال يرتكز على الشائعات أو املعلومات غري احملققة ودقيقا
 . من موظف حقوق اإلنسان ممارسة قدر أكرب من احلرص فيما يتصل بدقة احلقائق الواردة يف التقرير

 عدم اإلبطاء  2

 فينبغي ملوظف حقوق اإلنسان جتميع الشواهد ذات الصلة . إعداد التقرير دون إبطاء ينبغي ٬ ثانيا - 6
 هذا األسلوب أمهية خاصة يف املواقف اليت ويكتسب . واستكمال التقرير عندما تكون القضية حية يف ذاكرته

 متشاة يتعني فيها على املوظف القيام بتحريات وإعداد تقارير عن حاالت فردية عديدة تشتمل على حقائق
 أن إعداد التقارير دون إبطاء هو أمر حيوي بالنسبة لفعالية العملية اليت تقوم ا األمم املتحدة عند طرح ا كم

 . مع السلطات املعنية ومناقشة املشاكل

 التوجه حنو اختاذ إجراءات – 3

 فينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يضع التوصيات . أن يكون التقرير ذا طابع عملي ينبغي ، ثالثا - 7
 ومن املهم أن يقوم املوظف بتقدمي توصيات حول التدابري . بالنسبة للخطوات اليت يتعني اختاذها فيما بعد

 ألن املوظف قد يكون هو نفسه يف أفضل موقع ميكنه من تقييم الوضع وحتديد العمل اليت يتعني اختاذها
. املناسب
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 التقارير الداخلية يف العمليات امليدانية حلقوق – جيم
 اإلنسان

 وتقدم إىل . 33 اتب احمللية يف الغالب مبعرفة موظفي حقوق اإلنسان أو مبعرفة املك التقارير الداخلية تكتب - 8
 وجيب أن يظل موظفو حقوق اإلنسان على علم باهليكل التنظيمي للعملية امليدانية . كزي للعملية املكتب املر

 اليت تقوم ا األمم املتحدة واملهام املوكولة إىل هذه العملية يف الدولة أو املنطقة اليت يعمل فيها هؤالء
 لومات واجلهة اليت يقدمون إليها املوظفون، وذلك حىت يكونوا على علم مبوقعهم الصحيح يف دورة تدفق املع

 فالوحدات أو األشخاص الذين تقدم هلم التقارير خيتلفون باختالف املسائل اليت تعد التقارير . تقاريرهم
 فالتقارير اليت تعد حول أمور عاجلة أو ملحة يتعني أن تقدم إىل وحدات أو أشخاص خيتلفون يف هذه . عنها

 ن تقدم هلم تقارير عن شكاوى فردية أو عن التقييم العام للحالة يف احلالة عن الوحدات أو األشخاص الذي
 وجيب أن يزود موظف حقوق اإلنسان بالنماذج الالزمة لتقدمي تقارير حول خمتلف األمور العاجلة . منطقة ما

 ر وجيب استخدام هذه النماذج حىت تكون املعلومات املشمولة يف التقري . واحلاالت الفردية والتطورات العامة
 : وسنستعرض يف هذا الفصل احلاجة للتعامل مع أربعة أنواع من التقارير الداخلية . يف شكل إطاري منظم

 والتقارير الطارئة، والتقارير عن املقابالت، ٬ ) مبا فيها التقارير عن األنشطة املتخصصة ( التقارير الدورية
 . والتقارير املوجزة عن وقائع بعينها

 التقارير الدورية – 1

 : موظف إعداد تقارير عن / ة عامة، يطلب من كل موظف حمي بصف - 9

v ؛ ) فيما يتصل بكل جانب من جوانب املهمة ( األعمال املنجزة يف جمال التوثيق 
v ؛ تنبيه املديرين بشأن التطورات أو االجتاهات الرئيسية احلادثة 
v ختطيط اجلهود املستقبلة الرامية إىل حتسني حالة حقوق اإلنسان . 

 املكاتب " أما مصطلح . هنا للداللة على مكتب العملية امليدانية الكائن يف عاصمة الدولة " املكتب املركزي " يستخدم مصطلح 33
 لي يف الدولة اليت فيستخدم للداللة على املكاتب املنشأة يف إطار العملية امليدانية على املستوى اإلقليمي أو اجلهوي أو احمل " احمللية

. تنفذ فيها العملية ؛ أي يف املناطق الواقعة خارج العاصمة
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ات هناك بعض - 10 اك عملـي  العمليات اليت كان يلزم فيها إعداد هذه التقارير بشكل أسبوعي، بينما هـن
 أخرى كان يتم فيها إعداد التقارير الدورية بشكل يومي أو كل أسبوعني أو مخسة عشر يوما أو مرة كـل

 داد ، إال أن معـدل إعـ التقارير الشهرية هي األكثر شيوعا يف عمليات حقوق اإلنسان ويبدو أن . شهر
 التقارير جيب أن يعكس  احلالة، والوقت املتاح إلعداد التقارير،وقدرة موظفي حقوق اإلنسان على التجمع

 والواقع أن التقارير . يف اللقاءات اليت تعقد يف املكتب املركزي، والضرورات واالحتياجات اخلاصة باملديرين
 ادية اليت تعقد يف املكتب املركزي وحيضرها ممثل الدورية جيب توقيتها يف العادة لتتزامن مع االجتماعات الع

 – وهذه االجتماعات تعد من املمارسات العادية يف العمليات امليدانية – عن كل مكتب من املكاتب احمللية
 وجيب أن توضح التقارير الدورية . حبيث ميكن تقييم التقدم احملرز وأية أهداف أخرى ميكن العمل من أجلها

 . اإلجيابية والسلبية كال من التطورات

 ملكتب املنطقة أو املوظف املقـدم منـه جيب أن تعكس التقارير الدورية كافة األنشطة الرئيسية - 11

 ميكن أن تستخدم كأداة لتقييم ) هلذا الفصل 1 التذييل ( مسودة لنموذج التقرير الدوري وهناك . التقرير

 ذا النموذج لتتناسب مع املهمة واحتياجات العملية واملفروض أن يتم تعديل مسودة ه . النتائج ووضع اخلطط

 حيدد النموذج بعض جماالت املهمة؛ إال أن املهمة قد ختتلف حبسب فعلى سبيل املثال . واحتياجات املديرين

 . كل عملية

 : الداخلية املوضوعات التالية " الدورية " وميكن أن تغطي التقارير - 12

v يت يلـزم توجيـه مقدمة؛ وحملة عامة عن حالة حقوق اإل  نسان يف اإلقليم، واألمور البارزة اـل
 . االهتمام هلا

v التقدم احملرز يف اسـتكمال خطـة ( موجز باألعمال املنجزة خالل الفترة اليت يغطيها التقرير 
 ). العمل
v التطورات الرئيسية يف حالة حقوق اإلنسان، سواء كانت إجيابية أو سلبية، خالل الفترة الـيت 

 : ، مثل ) مفصلة حبسب ااالت املشمولة يف مهمة العملية ( يغطيها التقرير
 االحتجاز •
 رصد العائدين •
 املظاهرات رصد •
 االنتخابات رصد •
 مساعدة السلطات القضائية •
مساعدة املنظمات غري احلكومية •
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 التطورات األخرى •
v االت اليت  تغطيها املهمة ( اخلطط املوضوعة للفترة املقبلةحبسب ا ( 
v االت اليت تغطيها املهمة ( املقبلة التوصيات للفترةحبسب ا ( 
v إجازات املوظفني ، أعطال املركبات، إىل آخره / حاالت املرض ( معلومات إدارية عن املكتب ( 
v االستنتاجات 
v الضمائم 

 ويف كل قسم من أقسام النموذج، جيب تعبئة املعلومات عن كل من اـاالت احملـددة يف املهمـة - 13
 إذا كان هناك بعض من موظفي حقوق اإلنسان املسؤولني بشكل حمدد عن جمـاالت و . املوضوعة للعملية

 معينة يف املهمة املوضوعة للعملية امليدانية، مثل مراقبة حاالت التوقيف واالعتقال أو مراقبة احملاكمـات، أو
 ت احملددة حول كل جمال من هذه ااال تقارير عن األنشطة املتخصصة غري ذلك من األمور، فيمكن إعداد

 وميكن إرفاق وثائق أخرى، مبا يف ذلك التقارير عن املقابالت أو أية مواد تعريفية . وإرفاقها بالتقرير الدوري
اك . أخرى، للمساعدة يف شرح احلالة أو التوصيات الواردة يف التقرير  ومن املعلوم أنه البد أن يكون هـن

 ومن مث فإنه يتعني على الوحدة التابعة للمكتب املركـزي بعض التداخل فيما بني األقسام املختلفة للتقرير،
 . واملكلفة بإعداد التقارير أن جتتهد لتقليل هذا التداخل أو التكرار إىل احلد األدىن

 إن هذه التقارير الدورية املعدة مبعرفة مكاتب أو موظفي املناطق هي اليت يستخدمها املكتب املركزي - 14
 كل مكتب على حدة ووضع اخلطط واالستراتيجيات للتعامل مع احلالة املـتغرية ، للعملية يف متابعة أنشطة

 والتعرف بشكل متواصل مع الوضع الراهن حلقوق اإلنسان ، وإعداد تقرير دوري واحد عن العملية بكاملها
 ). كما سريد بيانه فيما بعد ( الستخدامه على النطاق اخلارجي

 التقارير الطارئة - 2

 املكتب املركزي توجيه تتطلب من ألحيان تشهد حالة حقوق اإلنسان بعض األحداث اليت يف بعض ا - 15

 وقد تكون هذه احلوادث من النوع الذي يتطلب من العملية اختاذ تدابري عاجلـة . اهتمام سريع وعاجل هلا
 مـن والغرض . على املستوى الوطين للتعامل مع مشكلة معينة يواجهها املوظفون يف أحد املكاتب احمللية

 . هو توفري املعلومات األساسية اليت متكن املكتب املركزي من اختاذ اخلطوات املناسـبة التقارير الطارئة
 وهناك بعض عمليات حقـوق . مت إعدادها هلذا الغرض ) 2 التذييل ( وهناك مسودة منوذج للتقرير الطارئ

" . تقارير بشأن األعمال العاجلة املطلوبة " أو " عة تقارير سري " اإلنسان اليت كانت التقارير الطارئة فيها مبثابة
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 بالنظر إىل أن التقارير الطارئة جيب أن تصل إىل اجلهة املستهدفة بأسرع وقت ممكن ، لذا قد ال يكون - 16
 وهذا السبب . من العملي يف مجيع األوقات أن يقوم املكتب احمللي بتسليم التقرير باليد إىل املكتب املركزي

 لعوامل اليت روعيت يف تصميم منوذج التقرير الطارئ حبيث يكون خمتصرا بالقدر الذي يسـمح هو أحد ا
 ويف بعض احلاالت االستثنائية أو حينما ال تتوافر أجهزة الفاكس ، قـد يكـون مـن . بإرساله بالفاكس

 كـون منـوذج وهلذا جيب أن ي . الضروري نقل املعلومات الواردة يف التقرير بواسطة الالسلكي أو اهلاتف
 قاعدة إال أن هناك . التقرير الطارئ منظما بالشكل الذي يسهل نقل املعلومات بواسطة الالسلكي أو اهلاتف

 البد من مراعاا يف هذا الشأن ، وهي أنه ال جيب إرسال أية معلومات سرية بواسـطة الالسـلكي أو
 . اهلاتف

 تقارير املقابالت - 3

هاكات حيتاج موظفو حقوق اإلنسان - 17  إىل إجراء املقابالت كجزء من التحريات اليت جترى بشأن انـت
 مثل رصد املظاهرات أو الالجـئني ( حقوق اإلنسان أو كجزء من أنشطة الرصد واملتابعة اليت يقومون ا

ي " . إجراء املقابالت " : الفصل الثامن وجيب الرجوع يف هذا الصدد إىل ) . العائدين  ونستعرض فيما يـل
 . ض االعتبارات الواردة يف ذلك الفصل بإجياز بع

 استخدام منوذج املقابلة – أ

 ، الغرض منه تزويد الشخص الذي استبيانا أو منوذج مقابلة هلذا الفصل جيد القارئ 3 التذييل يف - 18
 . به جيري املقابلة بنموذج لألسئلة اليت ميكن تغطيتها يف املقابلة ، وتقريبا بنفس الترتيب الذي ميكن طرحها

 فعلى سبيل املثال ، يبدأ النموذج بسؤال مفتوح يسمح للشاهد بسرد القصة دون كثري من االسـتعجال أو
 جيب التنويه بأن الغرض من هذا االستبيان هو أن يكون وسيلة لتسجيل ولكن . املقاطعة لتغطية أسئلة فرعية

 . املقابلة وليس خطة إلجرائها

 لة باالستماع إىل القصة واملعلومات األخرى املقدمة من الشاهد هو قيام الشخص الذي جيري املقاب إن - 19

 على أساسه بل وأكثر أمهية من استكمال النموذج ذاته أمر أهم بكثري من متابعة املنطق الذي وضع النموذج
 قدمة والواجب بعد االستماع إىل رواية الشاهد أن يعمد القائم باملقابلة إىل طرح أسئلة توضح املعلومات امل .

 وجيب أن تكون األسئلة املوجهة . وجتلية احلقائق اليت قد تشري إىل احتمال وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان
 إىل أي شاهد متجاوبة مع القصة أو  احلالة أكثر من جتاوا مع أية استبيانات أو قوائم معدة سلفا بالقضايا

. املطلوب تغطيتها
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 لة إلعداد تقرير عن نتائج املقابلة وليس ألخذ مالحظـات أثنـاء واملقصود بالنموذج هو توفري وسي - 20
 ويف . واألحرى أن يتسلسل النقاش وفقا ملنطق املعلومات املقدمة . املقابلة أو إلمالء منطق معني على النقاش

ات ( أحسن األحوال ، ميكن أن يكون النموذج  مع أية تعديالت الحقة فيه جلعله متناسبا مع إحدى عملـي
 باألسئلة املهمة اليت مرجعية مبثابة قائمة ) املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان أو متناسبا مع مقابلة بعينها األمم

 ميكن للقائم باملقابلة أن يسترشد ا قبل بدء املقابلة وقبل االنتهاء منها ؛ للتأكد من  عدم نسيان القضـايا
 قابلة ، جيب أن يتأكد القائم باملقابلة من اسـتيعاب وعند االسترشاد بالنموذج قبل امل . املهمة أثناء النقاش

 فالتواصل بالعني وإنشاء خيط من التقارب مها أهم بكثري مـن . األسئلة الرئيسية يف ذاكرته عن ظهر غيب
 فيمكن استخدام النموذج لتنشيط الذاكرة قبل بدء املقابلة وكما سبق ذكره، . التقيد بتسلسل معني لألسئلة

ى عـدم . ألسئلة املهمة للتأكد من طرح ا  ويف مجيع األحوال ، جيب أن حيرص موظف حقوق اإلنسان عـل
 . السماح لالستبيان بأن يكون عائقا مصطنعا حيول دول إمتام التواصل مع الشاهد

 فعلى . كما جيب أيضا تكييف هذا النموذج للمهمة احملددة للعملية واالحتياجات اخلاصة بكل مقابلة - 21
 ينبغي أن يكون النموذج باملرونة اليت جتعله يتوقع اتساع احلوار أثناء املقابلة ليغطـي بعـض سبيل املثال ،

 مشاكل حقوق اإلنسان مثل حاالت القبض االعتباطي أو التعذيب ، بينما تركز املهمة املسندة إىل العملية
 ذج ليتناسب مع كل يلزم تعديل النمو ومن هنا . على انتهاكات أخرى أو انتهاكات أكثر حلقوق اإلنسان

 فعلى سبيل املثال . كما يلزم كذلك تكييف النموذج ليتناسب مع كل نوع من الشهود . عملية على حدة
 ، قد جيد املكتب احمللي أو موظف حقوق اإلنسان أنه يتعامل بشكل رئيسي مع األشخاص املشردين ؛ بينما

 ومن مث جيب تعديل . ملوقوفني أو املعتقلني جيد مكتب أو موظف آخر أن اتصاالته تتركز بشكل رئيسي مع ا
 االستبيان ليتناسب مع االحتياجات اخلاصة هلؤالء الشهود ؛  وذلك لتحاشي أية أسئلة غري ضرورية وكذلك

 وعند إجراء هذه التعديالت يف االستبيان أو النموذج ، قد يكون من . إلضافة أية قضايا جديدة ذات صلة
 وبنـاء . لبالغة الوضوح يف النموذج حبيث ال تكون هناك حاجة للكثري من التفسري املفيد استخدام التعابري ا

 كمـا . على ذلك، فإن نتائج املقابالت جيب أن تكون من العوامل املساعدة على وضع تقارير إحصـائية
 زي يراعى أن يكون النموذج معدا باألسلوب الذي يوفر تفاصيل دقيقة للموظفني العاملني يف املكتب املرك

 . أو أماكن أخرى والذين مل تتح هلم فرصة املشاركة يف املقابلة

 حمتويات تقرير املقابلة – ب

 . لوقائع ل سرد دقيق املفروض يف املقام األول أن تقرير املقابلة عن واقعة ما جيب أن يشتمل على - 22
أوضح وصف ممكن فاهلدف هو إعطاء . ولكن جيب كذلك أن يشتمل التقرير على معلومات أخرى مهمة
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 ؛ مثل العمر بالضحية وباإلضافة إىل التفاصيل الشخصية املتعلقة . لألحداث على أساس الشواهد املتاحة
 . بالغة األمهية لتفهم ما حدث سياق االنتهاك واجلنس واملهنة وغري ذلك ، ميكن أن تكون املعلومات حول

 تقريره مصادر املعلومات وتقييمه وفضال عن ذلك ، جيب على موظف حقوق اإلنسان أن يورد يف
 ) . إىل احلد الذي ال يضر مببدأ السرية ( ملصداقيتها

 يف االنتهاكات املتورطني وينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن يعمل قدر اإلمكان على إدراج شخصية - 23
 لية ميكن أن راج شخصية املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان يف التقارير الداخ فإد . وعالقتهم بالسلطات

 يفيد بشكل خاص يف حتديد ما إذا كان هناك عدد من الضحايا الذين عانوا من اإلساءة على يد شخص

 ولكن من املفروض بشكل عام أن . كما جيب إدراج تسلسل القيادة إذا أمكن التعرف عليه وحتديده . بعينه
 ملعلومات قد يعرض هؤالء ؛ ألن كشف هذه ا سرية املعلومات املتصلة بشخصيات املتورطني تراعى

 بل رمبا يصل األمر إىل . األشخاص لبعض املخاطر ؛ مثل استهدافهم باالنتقام من قبل أسر الضحايا أو غريهم
 أن املرتكب املزعوم لالنتهاك والذي مت الكشف عن هويته قد يتعرض للقتل على أيدي غريه من املسؤولني

 كشف عن اسم مرتكب االنتهاك فعندئذ جيب اب قوية لل وإذا كانت هناك أسب " . حصر الضرر " من أجل

 ؛ ويف مجيع األحوال ال جيب الكشف عن هوية أن يقوم املكتب احمللي بالتشاور مع املكتب املركزي
 ويفضل بشكل عام ، وذلك يف احلاالت اليت . املرتكب إال بعد إعطائه فرصة الرد على االامات املوجهة إليه

 . ة بشكل جيد ، تشجيع السلطات احمللية على إحضار الشخص أمام العدالة يعمل فيها نظام العدال

 حيدد احلقوق اليت تعرضت لالنتهاك وباإلضافة إىل ذلك ، ينبغي ملوظف حقوق اإلنسان أن - 24
 اليت ميكن اختاذها على املستويات احمللية والوطنية والدولية ، سواء على املدى القصري جراءات والتوصية باإل

 مع التقرير ؛ مثل نسخ من اإلفادات والبالغات ، الضمائم ومن املفيد إرفاق بعض . املتوسط أو الطويل أو
 . واخلرائط والصور ، والشواهد املستندية ، والسجالت الطبية وشهادات الوفاة

 احلالة جتميع قائمة مستخرجة من احلاسب اآليل جبميع احلاالت مصنفة حبسب االسم ورقم ومن املفيد - 25

 وبعض التفاصيل األخرى يف املكتب احمللي ، بغية القيام يف اية األمر بتكوين سجل مركزي داخل املكتب

 ، سواء تلك اليت تقوم ا الفرق املختلفة التابعة للمكاتب املركزي ، وذلك لتحاشي االزدواجية يف التحريات
 كالشرطة ( عناصر متصلة بعمليات حقوق اإلنسان احمللية أو األشخاص ذوي املسؤوليات املتداخلة ، أو أية

 ) . املدنية مثال

الوقائع تقارير – 4
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 بعد جتميع املعلومات الكافية عن طريق املقابالت واملالحظة املباشرة والوسائل األخرى ، جيب أن - 26
 قد تشري يقوم موظف حقوق اإلنسان الذي أجرى التحريات بإعداد بيان تفصيلي ودقيق عن األحداث اليت

 ويف أغلب األحوال ، تشتمل . إىل وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان أو اليت جيب إبالغ املكتب املركزي عنها
 تقارير املقابالت على كافة املعلومات ذات الصلة ، ومن مث فإن موظف حقوق اإلنسان يستطيع إعطاء تقييم

 كن اختاذها يف إطار العملية على املستويات عام يلخص فيه الوقائع ويقدم فيه توصيات باإلجراءات اليت مي
 ، ومياثل يف تصميمه نفس األسلوب منوذج لتقرير عن واقعة 4 التذييل ويرد يف . احمللية والوطنية والدولية

 ومن املعلوم أن هناك العديد من األحداث املختلفة اليت ميكن تغطيتها يف . املتبع يف منوذج تقرير املقابلة
 . وهلذا فمن الصعب توصيف منوذج منفرد يغطي كافة احتياجات موظفي حقوق اإلنسان تقارير الوقائع ،

 ومع ذلك فإنه من املمكن يف إطار العملية أن يكون هناك نوع من التكرار يف االنتهاكات أو األحداث
 . األخرى ؛ األمر الذي قد يوحي بتصميم مناذج ذات طابع خاص

 التقارير اخلارجية - د

 ير املوجهة للمقر التقار - 1

 يتضح أن رئيس العملية ، " املتابعة والتماس االجراءات التصحيحية : " الفصل التاسع عشر يف - 27
يف الدولة ، إذا كانت عملية حقوق اإلنسان رئيس بعثة األمم املتحدة مسؤول عن تقدمي التقارير إىل

 كما هو احلال يف تقدمي تقارير إىل املمثل ( ة تشكل جزءا من عملية أكرب يف إطار األمم املتحدة يف تلك الدول
 أو يف / العملية يف جنيف و إىل مقر كما أن رئيس العملية مسؤول عن تقدمي التقارير ). اخلاص لألمني العام

 إدارة عمليات حفظ ، أو إىل حقوق اإلنسان مفوضية إىل نيويورك ، كما يف حالة التقارير اليت ترفع
 . ؤون السياسية إدارة الش ، أو إىل م السال

 وقد تكون التقارير املرفوعة من العملية إىل املقر أو إىل رئيس بعثة األمم املتحدة يف الدولة مطلوبة - 28
 واملعتاد هو أن . ، على حسب طبيعة املشاكل واالحتياجات اخلاصة لكل مكتب شهري أو أسبوعي بشكل

 ية وشهرية من العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان يتسلم تقارير أسبوع

 . واملكاتب الصغرى املنشأة حتت سلطة هذه العمليات

 و 1 الت ـ التذيي املقر على أساس النماذج نفسها املوضحة يف وميكن إعداد التقارير املرفوعة إىل - 29
 والواقع أنه باإلضافة . ينة ، على حسب كون هذه التقارير دورية أو طارئة أو تقارير عن وقائع مع 4 و 2

إىل التقارير األسبوعية والشهرية املطلوبة من العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان ، قد يرى رئيس العملية من
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 وقد يكون ذلك ضروريا السيما إذا كان . الضروري تنبيه مقر األمم املتحدة إىل مشكلة أو واقعة بعينها
 الفصل التاسع خلاصة على مستوى املقر ، كما سبق أن أوضحنا يف رئيس العملية يتابع بعض األعمال ا

 تشتمل على إال أن التقارير املرفوعة إىل املقر جيب أن ." املتابعة والتماس االجراءات التصحيحية : " عشر
 ، وأال تكون مقصورة على منطقة أو معلومات متصلة بالدولة ككل والعمل املسند إىل العملية بكاملها

 وهلذا السبب جيري إعداد هذه التقارير على مستوى املكتب . نه ، كما يف حالة التقارير الداخلية إقليم بعي
 . املركزي

 ق ـ ول من مكاتب املناط ـ ة واملكتب املركزي احلص ـ وإلعداد هذه التقارير ، يلزم لكل من العملي - 30
 تقارير دورية ) 2 ( قابلة ، تقارير عن احلاالت الفردية على حسب ما هو موضح يف منوذج امل ) 1 : ( على

 عن الوضع توضح الظروف الراهنة فيما يتعلق باملسائل املندرجة يف املهمة ) أسبوعية ، شهرية ، إىل آخره (
 تقارير طارئة عن األوضاع اليت ) 3 ( وكيف تتجه األمور ، ) مبا يف ذلك تقارير عن األنشطة املتخصصة (

 ى موظفي حقوق اإلنسان أو املخاطر الوشيكة واليت قد مثل اهلجوم عل ( تتطلب توجيه اهتمام خاص هلا
 . تقارير عن الوقائع ) 4 ( ، ) تنجم عنها أضرار أو إصابات كبرية لألفراد التابعني للعملية ، اخل

 إعداد التقارير املقدمة إىل هيئات وآليات األمم املتحدة - 2

 هيئات األمم املتحدة – أ

 أن العملية " املتابعة والتماس االجراءات التصحيحية : ع عشر الفصل التاس " سبق أن أوضحنا يف - 31
 امليدانية حلقوق اإلنسان قد يطلب منها تقدمي تقارير عن التطورات املتصلة حبقوق اإلنسان وعن أنشطة

 واجلمعية جملس األمن العملية هليئات أخرى معنية يف منظومة األمم املتحدة ، مبا يف ذلك على سبيل املثال
 ولكن رمبا تكون هناك حاجة ( تقدم هذه التقارير مبعدل سنوي ويف العادة . وجلنة حقوق اإلنسان العامة

 . ، وهذه التقارير تقدم من األمني العام أو من املفوض السامي حلقوق اإلنسان ) لتقارير تقدم على فترات أقل
 معية العامة وجلنة حقوق اإلنسان واألمثلة املذكورة يف الفصل السابق تشمل التقارير املقدمة سنويا إىل اجل

كما . حول أنشطة مكتب كمبوديا التابع ملفوضية حقوق اإلنسان ، والتقرير السنوي عن مكتب كولومبيا
 أن العمليات امليدانية حلقوق اإلنسان اليت تشكل جزءا من مهام األمم املتحدة يف حفظ السلم يطلب منها يف

 ات املتصلة حبقوق اإلنسان لتضمينها يف تقارير البعثة الدورية املقدمة العادة كتابة بعض األقسام عن التطور
 وعادة ما يتم إعداد هذا النوع من التقارير مبعرفة املكتب املركزي بالتشاور مع مقر . إىل جملس األمن

. ) ادارة عمليات حفظ السالم و مفوضية حقوق اإلنسان وادارة الشئون السياسية ( العملية
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 مم املتحدة آليات األ – ب

 وباإلضافة إىل ما سبق، قد يطلب من العملية تقدمي معلومات إىل اآلليات األخرى يف األمم املتحدة - 32
 أو اجلهات اإلجرائية املقررين القطريني واملقررين املختصني مبوضوعات معينة املعنية حبقوق اإلنسان ، مثل

 ، كما سبق ) أو اليت تعني أحيانا من قبل اجلمعية العامة ( نسان اليت تعينها جلنة األمم املتحدة املعنية حبقوق اإل
 ويف بعض احلاالت قد يتم " . املتابعة والتماس االجراءات التصحيحية : الفصل التاسع عشر " تفصيله يف

 أو املمثل املعين حبقوق اإلنسان، حبيث / إنشاء حلقة رمسية بني عملية حقوق اإلنسان واملقرر القطري و
 ى مهام العملية تقدمي الدعم للمقرر فيما يتصل جبمع املعلومات وإجراء التحريات وإعداد يكون من إحد

 ففي مثل هذه احلاالت يتعني على العملية تزويد هذه اجلهات باملعلومات والتقارير املوثقة بشكل . التقارير
 . منتظم

 نية حلقوق اإلنسان من جهة وعندما ال تكون هناك عالقة حمددة بشكل واضح بني العملية امليدا - 33
 وإجراءات جلنة حقوق اإلنسان من جهة أخرى ، فاملفروض عندئذ أن تكون عملية حقوق اإلنسان
 وموظفوها على إدراك بأن املعلومات اليت جيمعوا والتقارير اليت تعدها العملية قد تستخدم من قبل بعض

 بغرض – سيما املقررون املعنيون مبوضوعات معينة وال – اجلهات اإلجرائية املعنية يف جلنة حقوق اإلنسان
 : الفصل التاسع عشر وكما ذكر يف . اختاذ اإلجراء املناسب إزاء حاالت معينة أو ألغراض التقارير العامة

 ، ميكن للعمل املتكامل الذي تقوم به اآلليات اإلجرائية املعنية " املتابعة والتماس االجراءات التصحيحية "
 والعمليات امليدانية حلقوق اإلنسان أن يتطور على حنو مفيد للتعامل مع املشاكل واحلاالت مبوضوعات معينة

 وجيب أن يكون االعتبار األساسي يف حتديد احلالة . احملددة اليت تواجهها العملية يف جمال حقوق اإلنسان
 نسان يف الدولة اليت تنفذ فيها والكيفية اليت يتخذ ا مثل هذا اإلجراء هو األثر احملتمل على محاية حقوق اإل

 كما جيب اختاذ ترتيبات حمددة   لكل عملية ميدانية بغرض نقل التقارير واملعلومات إىل اآلليات . العملية
 وبشكل عام، جيب إتاحة التقارير الدورية الواردة من العملية امليدانية لآلليات . املعنية مبوضوعات معينة

 . موضوعات حمددة ، وذلك من خالل مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان املعنية مبوضوعات قطرية أو

 كما جيب كذلك أن تقتسم عملية حقوق اإلنسان ما حبوزا من معلومات عامـة، ورمبـا بعـض - 34
 منشأة للتعامل مع احلالة ، مثل احملكمـة دولية جنائية حمكمة املعلومات الداخلية ، مع احملققني التابعني ألية

 . نشأة بالنسبة ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة املنشأة بالنسبة لرواندا امل

ات منتظمـة عـن التشاور مع املقر بعد وقد يرى مدير العملية ، - 35  ، أنه من الضروري إصدار بياـن
وهذه البيانات قد يكون من شـأا . التطورات يف حالة حقوق اإلنسان لوسائل اإلعالم الوطنية والدولية
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 عدة العملية يف تشجيع احلكومة على االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ، وكذلك يف تزويد اتمع مسا
 وعندما تقرر العملية نشر تقارير أو معلومات عامة بتوزيعها . الدويل باملعلومات الالزمة للتجاوب مع احلالة

 ر بشكل عام وسريع من خالل مكاتب اإلعالم على أجهزة اإلعالم ، فاملفروض عندئذ أن يتم توزيع التقاري
 . ك ويف الدولة املعنية ر التابعة لألمم املتحدة يف جنيف ونيويو

 حلكومة إىل التقارير املقدمة – 3

 . قد يكون من املفيد والضروري إعداد تقارير دورية لتقدميها إىل حكومة الدولة اليت تدار فيها العملية - 36
 عملية ميدانية إعداد تقرير دوري عن أنشطتها لتوزيعه ، على سبيل املثال ، وبشكل عام ، يطلب من كل

 داخل منظومة األمم املتحدة كما سبق أن أشرنا يف الفقرات السابقة ، وعلى الدول األعضـاء يف اتمـع
ها برامج بعي قد تطلب حتديثات منتظمة عن الدول اليت تسهم يف متويل العملية كما أن سفارات . الدويل  ـن

 . تكون مهتمة ا ، مثل مشروع بناء القدرات لتعزيز السلطة القضائية

 وبشكل عام ، فإن التقارير العامة عن حالة حقوق اإلنسان يف الدولة اليت تدار فيها العمليـة جيـب - 37
 تاسـع الفصل ال وكما سبق توضيحه يف . تقامسها أوال مع احلكومة اليت تدار العملية امليدانية على أرضها

 العملية امليدانية جيب أن تستخدم تقاريرها اخلارجية ، فإن " املتابعة والتماس اإلجراءات التصحيحية : " عشر

 كما أن تقاسم التقارير . كوسيلة للعمل مع احلكومة دف حتسني الوضع فيما يتصل حبماية حقوق اإلنسان
 تب على ذلك يف بعض األحيان من ضرورة نات املنشودة ؛ مبا يتر ي مع احلكومة قد يؤدي إىل إحداث التحس

 وباإلضافة إىل ذلك ، . تنقيح التقرير أو رمبا حىت عدم إصداره على اإلطالق إذا مل تعد مثة حاجة إلصداره
 قد تكون لدى احلكومة بعض التصحيحات أو التعليقات املستندة على حقائق واليت جيـب أن تعكـس يف

 . التقرير

 م مناذج التقارير كتابة التقارير واستخدا – 4

 السيما التقارير املرسلة إىل ( هناك بعض التقارير اخلارجية اليت ال تستخدم إال ألغراض إعالمية فقط - 38
 السيما التقارير املرسلة إىل احلكومة أو التقـارير اخلاصـة ( وهناك تقارير خارجية أخرى ) . اتمع الدويل
 بعض التقارير وجيب أن تركز . ددة يف جمال حقوق اإلنسان تستخدم للتعامل مع مشاكل حم ) بوقائع معينة

 ، مثل حالة حقوق اإلنسان يف السجون أو أماكن االعتقال اخلارجية على القضايا املتصلة مبوضوعات معينة
ك  األخرى ، أو حقوق اإلنسان يف سري العدالة ، أو حقوق اإلنسان وقـوات الشـرطة ، إىل آخـر تـل

. قارير ميكن استخدام حوادث حمددة على سبيل التوضيح ويف هذه الت . املوضوعات
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 التقارير اخلارجية اليت تعدها العملية ترتكز عادة على التقارير الداخلية واليت وكما سبق ذكره ، فإن - 39

 وبناء على ذلك ، فمن احملتمل أن األشخاص يف املكتب املركزي املسؤولني . غالبا ما ترد من املكاتب احمللية
 فمـن املهـم أن وهلذا . هم شخصيا على صلة باألحداث اليت يكتبون عنها ن ال يكونو إعداد التقارير عن

 تكون التقارير الواردة من املكاتب احمللية مشتملة على معلومات تفصيلية وأن تستخدم مصطلحات ثابتـة

 قـارير اخلارجيـة يف وأساليب واحدة للتعامل مع املعلومات ، حبيث ميكن للموظف املسؤول عن إعداد الت

 املكتب املركزي االعتماد على احلقائق امعة واخلروج باستنتاجات عامة مفيدة حول تطور حالة حقـوق

 فعلى سبيل املثال ، إذا ذكر أحد موظفي حقوق اإلنسان أن هناك حالة قتل وقعت يف مدينة ما . اإلنسان
 م املوظفون اآلخرون بإعطاء نفس املستوى من التفاصيل يف يوم ما ، فإنه من املفيد يف مثل هذه احلالة أن يقو

 . حول حاالت القتل املشاة

 والواجب على كل من موظفي حقوق اإلنسان واملوظفني يف املكتب املركزي أن يضـعوا نصـب - 40
 وق ومن مث يتعني على موظف حق . أعينهم على الدوام الفائدة احلاصلة من املعلومات والتقارير اليت يعدوا

ب  اإلنسان أن يعمل على إفادة املكتب املركزي بطبيعة احلالة على املستوى احمللي ، حبيث يتسـىن للمكـت
 املركزي اختاذ اإلجراء املناسب لكل حالة من احلاالت ، وإعداد التقارير للحكومة املضيفة بشأن األمور اليت

 وعادة ما يكون موظف حقـوق . خرى تستدعي توجيه االهتمام هلا ، وكذلك إعداد التقارير للجهات األ

 اإلنسان على علم جيد حبالة حقوق اإلنسان على املستوى احمللي ، ومن مث يتعني  عليه كتابة التقارير الـيت

 وغالبا ما يقوم موظف حقوق اإلنسان . تعكس هذه املعرفة إلرساهلا إىل املكتب املركزي وللجهات األخرى
 ومات باألسلوب الذي ميكن املوظف من معرفة ما حدث ، ولكن دون بإعداد تقارير تكتفي بتسجيل املعل

 إدراج الوقائع ذات الصلة واملعروفة بشكل جيد على املستوى احمللي ، ولكنها ليست بالضرورة معروفة على
 يف اعتباره عنـد القارئ موظف حقوق اإلنسان جيب أن يضع والقاعدة هي أن . مستوى املكتب املركزي

 . كتابة تقاريره

 يشتمل هذا الفصل على تذييالت بأربعة مناذج للتقارير ، حبيث ميكن تنظيم وتنسيق املعلومات الواردة - 41
 وتعرض هذه النماذج كـذلك أسـلوبا . من امليدان وجعلها أكثر اتساقا لإلفادة منها يف املكتب املركزي

 جيـب مراعـاة أن ولكـن . لتحليل املعلومات قد يكون مفيدا من وجهة نظر موظف حقوق اإلنسـان

 ذلك أنه قـد . االحتياجات اخلاصة لكل عملية قد تستلزم تعديل هذه النماذج أو استحداث مناذج أخرى

 ففي النهاية ، جيب االهتمـام . يكون من الصعب  استحداث مناذج للتقارير تؤدي كافة األغراض املطلوبة

 جيب أن تسمح مناذج التقارير باهلامش الكـايف و . بتكييف كل منوذج ليتناسب مع األهداف املنشودة منه
 لكل حادث ، فعلى سبيل املثال جيب أن يوفر منوذج التقرير عن واقعة معينة اإلمكانية إلعطاء التفاصـيل

وجيب أن يكون ) . من قتل أو سوء معاملة أو مظاهرات أو غري ذلك ( املناسبة عن األنواع املختلفة للوقائع
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 لذي يضمن كتابة نفس املعلومات بغض النظر عن اختالف األشـخاص القـائمني النموذج حمددا بالقدر ا

 مثل موقع احلادثة ، ووقت وقوع احلادثـة ، واألشـخاص ( بالكتابة أو اختالف احلوادث املكتوب عنها

 يف نفس املوقع يف النموذج ، وباستخدام نفس املصطلحات ، ) املتصلني باحلادثة ، وغري ذلك من املعلومات

 ومن املعلوم أن النماذج إذا مل تعبأ بالشكل الصحيح فإنه من الصعوبة البالغة اإلفادة من . األسلوب وبنفس
 املعلومات الواردة فيها على حنو مقارن ، بل قد يكون من الصعب على أي إنسان اإلفادة على اإلطالق من

 . هذه املعلومات فيما عدا الشخص الذي قام بكتابتها

 وجه اإلفادة من النماذج يف إعداد معلومات إحصائية من شأا توضـيح االجتاهـات ويتمثل أحد أ - 42

 وكمثال على ذلك أن النموذج إذا جرى إعداده بالشكل املناسب ومت . والتطورات يف حالة حقوق اإلنسان
 تعبئة النماذج واستكماهلا بشكل موحد ، فقد يكون من املمكن للمكتب املركزي اخلروج باالسـتنتاجات

 فمن املمكن أن . عن تكرار االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان أو املشاكل األخرى الناشئة يف شىت املناطق
 توفر هذه اإلحصاءات شاهدا قويا على احلاجة لتدخل دويل يف إحدى املناطق أو قد تشري إىل عدم احلاجـة

 ل ـ التذيي ( ومنوذج الواقعة ) 1 التذييل ( ة وجتدر اإلشارة إىل أن منوذج املقابل . إلجراء دويل يف منطقة أخرى
 املصاحبان هلذا الفصل قد مت وضعهما على أساس التصور بأما يوفران معلومات إحصائية مقارنة وأما ) 4

 كمـا أن التقريـر . بذلك يفيدان يف التعرف على اجتاهات وتطورات احلالة فيما يتصل حبقوق اإلنسـان
. ه لتشجيع املوظفني اإلقليميني على تقدمي املعلومات وتقييم االجتاهات قد مت إعداد ) 2 التذييل ( الدوري
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 للفصل العشرين 1 التذييل

 مقابلة - منوذج استبيان
 سري

 ___ / ___ / ___ تاريخ التقرير
 يوم      شهر   سنة

 _____________ : املقابلة - رقم منوذج االستبيان
 _________________________ : بإعداد التقرير ) ائمون الق ( القائم ) املوظفون ( املوظف

_____________________________________________________ 
____________________ : املكتب احمللي

 _____ / ____ / ____ : تاريخ إجراء املقابلة
 ر      سنة يوم       شه

 مقابلة - منوذج استبيان

 مقدمة املقابلة
 . القائم بإجراء املقابلة نفسه يقدم ينبغي أن

 . من املقابلة الغرض ينبغي أن يوضح  القائم بإجراء املقابلة
 . قائق املقابلة يف عملية احلصول على احل أمهية ينبغي أن يوضح  القائم بإجراء املقابلة

 ذات الصلة على إجراء املقابلة، وعلى سبيل املثال ينبغي املوافقة ينبغي أن حيصل  القائم بإجراء املقابلة على
 كحد أدىن للقائم بإجراء  املقابلة  أن يعيد التأكيد للشخص الذي جيري معه املقابلة  بعدم إفشاء أي

 . معلومات يديل ا إال بعد احلصول على إذن منه

 كما يرجى استعمال صفحات تكميلية ألي . استعمال صفحات تكميلية إذا مل يكف احليز املتاح يرجى
 وهذا النموذج معد لشاهد . معلومات إضافية غري مدرجة يف األسئلة مع اإلشارة إىل مصدر املعلومات

 . حية وينبغي إحلاق ضمائم لكل ضحية يف حالة وجود أكثر من ض . واحد  أو ملصدر معلومات واحد
 موجز احلالة استنادا إىل رواية الشاهد - 1

 . تالحظ التفاصيل، مبا فيها األماكن والتواريخ  واألوقات والظروف، اخل
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

________________________________________ _________
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 أن املعلومات اليت يديل ا الشاهد على / مصدر املعلومات / هل يوافق الضحية 1 - 1
q قد تستخدم يف خطوات مع السلطات؟ 
q كشف عنها يف التقارير العامة؟أو قد ي 

 ال q نعم q هل ميكن ذكر امسه ؟
 املعلومات الشخصية عن الشاهد - 2
 ____________________ : االسم األول __________________ : اللقب 1 - 2

 ) يدل على هوية الشاهد واالحتفاظ بامسه يف مكان آخر أو ميكن استخدام رقم (
2 - 2 q ذكر q يرجى وضع عالمة على أحد املربعني ( أنثى ( 
 ________ السنة ________ الشهر _______ اليوم : تاريخ امليالد 3 - 2

 _________________ العمر بالتقريب لدى وقت إجراء املقابلة
 _______________________________ ______________ : حمل امليالد 4 - 2

 ) الوالية، تسميات أخرى / احملافظة / املدينة، املقاطعة / البلدة (
 ___________________________________________ : العنوان احلايل 5 - 2

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 _______________________ :) يرجى ذكر رقمه ( هل لديك هاتف؟ 6 - 2
 q هل هو هاتفك اخلاص بك؟ 1 - 6 - 2

 _______________ هاتف من؟ q أم أنه هاتف شخص آخر؟
 ______ _ :) إن كان خيتلف عن العنوان املذكور أعاله ( العنوان الذي ميكن االتصال بك عليه 7 - 2

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 ___________________ : الوسيلة اليت ميكن ا للقائم بإجراء املقابلة االتصال بالشاهد 8 - 2
_________________________________________________ 

____________ _____________________________________ 
: األسرية / احلالة املدنية 9 - 2
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 q أرمل q منفصل q مطلق q متزوج q أعزب
 ) يرجى وضع عالمة على املربع املالئم (

 ): يرجى ذكر أمسائهم وأعمارهم إن أمكن - عدد األطفال واألشخاص املعالني ( تفاصيل األسرة 10 - 2
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 ): يرجى حتديدها ( احلرفة أو املهنة 11 - 2
 q تاجر q صحفي q موظف حكومي q مزارع q حريف

 q غري ذلك q متعطل عن العمل q طالب q مهين q عسكري

 ) يرجى وضع عالمة على املربع املالئم (
 : التعليم 12 - 2

 q دراسات عليا q جامعي q ثانوي q ابتدائي

 ) يرجى وضع عالمة على املربع الذي  يشري إىل أعلى مستوى من التعليم مت بلوغه (
 _________________________ : أمساء املدارس واجلماعات اليت مت االلتحاق ا

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________ ________________________________________ 
 : وثيقة اهلوية 13 - 2

 _______________________ : الرقم _______________________ : النوع
 : الصلة بالضحية 14 - 2

q الشاهد هو الضحية 
q الشاهد لديه أدلة مباشرة على وقوع االنتهاك 
q الشاهد لديه معلومات غري مباشرة 
q رابة بالضحية الشاهد تربطه ق 
q يرجى حتديدها ( صلة أخرى (: 

_________________________________________________ 
 _____________________ مصادر املعلومات؟ / هل لديك تعليقات معينة عن مصدر 15 - 2

_________________________________________________ 
_________________________________________ ________
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 إذا كان خيتلف عن الشاهد؛ وإذا كان هناك عدة ضحايا فريجى إرفاق صفحات ( الضحية األوىل - 3
 ) 7 - 3 إضافية

 عام - ألف
 _________________________ : االسم األول _____________ : اللقب 1 - 3
 ) يرجى وضع عالمة على أحد املربعني ( q أنثى q ذكر 2 - 3
 ________ السنة ________ الشهر _______ اليوم : تاريخ امليالد 3 - 3

 ______________ العمر بالتقريب لدى وقت إجراء املقابلة
 ______ ______________________________________ : حمل امليالد 4 - 3

 ) الوالية، تسميات أخرى / احملافظة / املدينة، املقاطعة / البلدة (
 __________________ ): إذا كانا خيتلفان عن املذكورين أعاله ( العنوان احلايل واهلاتف 5 - 3

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 __________ ): إذا كان غري العنوان املذكور أعاله ( العنوان الذي ميكن االتصال بالضحية فيه 6 - 3
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : األسرية / احلالة املدنية 7 - 3
 q أرمل q منفصل q مطلق q متزوج q أعزب

 ) رجى وضع عالمة على املربع املالئم ي (
 ): يرجى ذكر أمسائهم وأعمارهم إن أمكن - عدد األطفال واملعالني ( تفاصيل األسرة 8 - 3

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

___________________________________________ ______ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ): يرجى حتديدها ( احلرفة أو املهنة 9 - 3
 q عسكري q تاجر q صحفي q موظف حكومي q مزارع q حريف

 q ك غري ذل q متعطل عن العمل q طالب q مهين

) يرجى وضع عالمة على املربع املالئم (
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 : التعليم 10 - 3
 q دراسات عليا q جامعي q ثانوي q ابتدائي

 ) يرجي وضع عالمة على املربع الذي يشري إىل أعلى مستوى من التعليم مت بلوغه (
 ________________________ : أمساء املدارس واجلماعات اليت مت االلتحاق ا

________ _________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ___________________________ : االنتساب أو التعاطف السياسي للضحية 11 - 3
____________________________________________ _____ 

 ): يرجى حتديدها ( دعم املنظمات األخرى / عضوية 12 - 3
q رابطة طلبة : _________________________________________ 
q رابطة جمتمعية : _______________________________________ 
q مجاعة حلقوق اإلنسان : ___________________________________ 
q حركة فالحني : _______________ ________________________ 
q حزب سياسي : _______________________________________ 
q طائفة دينية : _________________________________________ 
q حركة شعبية : ________________________________________ 
q احتاد عمال : _________________________________________ 
q اب مجاعة شب : ________________________________________ 
q أخرى : ___________________________________________ 

 _____________________________ : معلومات أخرى عن الضحية / تعليقات 13 - 3
_________________________________________________ 

________________________________________ _________ 
_________________________________________________ 

 الواقعة - باء
 يف حالة وجود عدة وقائع يرجى اإلشارة هنا إىل الواقعة األقرب من حيث الزمن  وإرفاق صفحات (

 ). بالوقائع األخرى ) 7 - 4 الصفحات ( إضافية
 : ماذا حدث للضحية احملددة أعاله - 4

___________________ ______________________________ 
_________________________________________________
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 : تاريخ ووقت وقوع االنتهاك 1 - 4
 _________ : الوقت _________ : السنة _________ : الشهر ______ : اليوم

 ______________________________________________ : املكان 2 - 4
____________________ _____________________________ 

 ) املكان أو العنوان بدقة إن أمكن - املقاطعة / اتمع احمللي أو اإلدارة / املدينة / البلدة (
 : ظروف الواقعة 3 - 4

 كيف وقع؟؛ ويف حالة القتل، وصف القتل؛ ويف : مثال ذلك،  يف حالة التوقيف ( تالوة الوقائع
 ن الذي شوهد فيه الشخص آخر مرة واملكان الذي حالة االختفاء، ظروف  االحتجاز أو املكا

 كان يقصده، اخل؛ ويف حالة التهديدات أو االبتزاز، يتم وصفها، وإذا كان األمر يتعلق بأحد
 ) املشردين، فما هو السبب وراء رحيله؟

_________________________________________________ 
__________________________________________ _______ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
________________________________________________ _ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

____ _____________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

__________ _______________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________



104 

_________________________________________________ 
________________ _________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : االنتهاك الواضح 4 - 4
 ) يرجى التحديد بإجياز لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص املسؤول (

q التوقيف : _____________________________ __________________ 
 و ) أ ( 7 - 4 أدناه وحدد هوية الشخص يف 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

 : ، اخل ) ب (
_________________________________________________ 

q احتجاز آخر : _____________________________________________ 
 ______________________ ): 7 - 4 يف استخدم القائمة )  ( املرتكبون ( املرتكب

q االغتصاب : ______________________________________________ 
 ________________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q تعذيب آخر : _____________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 ة يف استخدم القائم ) ( املرتكبون ( املرتكب

q إساءة أخرى للمعاملة : ________________________________________ 
 _____________________ ) 7 - 4 استخدم القائمة يف ) : ( املرتكبون ( املرتكب

q القتل : ________________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 لقائمة يف استخدم ا ) ( املرتكبون ( املرتكب

q حماولة القتل : _____________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q االختفاء : _______________________________________________
_______________________ ): 7 - 4 تخدم القائمة يف اس ) ( املرتكبون ( املرتكب
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q انتهاك حرية تكوين اجلمعيات : ___________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q انتهاك حرية التعبري : _________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q التهديد : _______________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ): ( املرتكبون ( املرتكب

q سرقة املمتلكات : ___________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( رتكب امل

q د شكل آخر من أشكال االضطها : __________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q سلوك متييزي : _______________________________________ _____ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q انتهاكات أخرى : ___________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

 هذه الواقعة؟ كم عدد األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات أثناء 5 - 4
1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 - 10 q 11 - 15 q 16 أكثر من q 

 q ال q هل ميكنك حتديد أي من مرتكيب االنتهاكات؟     نعم 6 - 4

 ملاذا تعتقد أم جنود أو أفراد شرطة أو غريهم ممن ينتسبون إىل احلكومة؟
________________________________________________ _ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
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_________________________________________________ 
____ _____________________________________________ 

 اللقب / االسم 7 - 4
 ) أو أي تسمية أخرى (
 _______________________ - أ

 ______________________ - ب
 _ ______________________ ج
 _ ______________________ د

 _____________________ - هـ

 ة باحلكومة الصل
 ) مثل وحدة يف اجليش أو الشرطة، اخل (

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 q مالبس مدنية q ماذا كان يرتدي مرتكبو االنتهاكات؟    زيا رمسيا 8 - 4

 q أسود q أزرق q زييت q كاكي : رمسيا، فما لونه إذا كان زيا

 q ال q نعم : حذاء طويل الرقبة

 q ال q نعم : خوذة

 q ال q نعم : قناع

 __________________ ______ : أي مالبس أو شارات أخرى تدل على هويتهم
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 إىل مكان الواقعة؟ ت كيف وصل مرتكبو االنتهاكا 9 - 4
 q يف مركبة للشرطة q على دراجات خبارية q سريا على األقدام

 q للجيش يف مركبة

 q يف مركبة خاصة q يف سيارة أجرة q يف مركبة رمسية أخرى

 وصناعتها، ولوا وشارا، ورقم ، ) إن كانت جيب مثال ( نوعها ( العالمات املميزة للمركبة
 ___________________________________________ ). رخصتها

_______________________________ _________________ 
________________________________________________ 

 q ال q ؟   نعم ) أسلحة ( هل كانوا حيملون سالحا 10 - 4

_________________________ إن كانت اإلجابة نعم، فما هو هذا السالح؟
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 q ال q ال؟     نعم هل كانوا حيملون أجهزة راديو السلكي أو غريه من أجهزة االتص 11 - 4

 q ال q هل كانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم 12 - 4

 إذا كانت اإلجابة نعم، فهل كانوا يستخدمون أي أمساء أو غريها من العالمات اليت  حتدد
 ____________________________________________ هويام؟

_____________________________________________ ___ 

 _________________________________ من الذي كان يصدر األوامر؟ 13 - 4
________________________________________________ 

 كم عدد األشخاص الذين وقعوا ضحايا لنفس االنتهاكات أثناء تلك الواقعة؟ 14 - 4
1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 - 10 q 11 - 15 q 

 q 16 أكثر من

 الضحايا؟ هل ميكنك التعرف على أي من هؤالء 15 - 4
 ) أو تسميات أخرى ( اللقب / االسم

 ____________________ - أ
 ___________________ - ب
 _ ___________________ ج
 _ ___________________ د

 __________________ - هـ

 ) العنوان، اخل ( وسيلة االتصال

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 q ال q ؟   نعم ) غري الضحايا ( هل كان هناك شهود آخرون 16 - 4

 q ال q هل من املمكن االتصال م؟                   نعم

) يرجى إرفاق روايتهم لألحداث يف استبيان آخر (
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4 - 17 
 ) أو تسميات أخرى ( اللقب / االسم

 ____________________ - أ
 ___________________ - ب
 _ ___________________ ج
 _ ___________________ د

 __________________ - هـ

 وسيلة االتصال
 ) العنوان، اخل (
_____ __________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 التوقيف - جيم

 q ال q إذا كان قد مت تنفيذ حالة توقيف، فهل كان هناك  تفويض بالتوقيف؟  نعم - 5

 ____________ __________________________ ما هو نوع التفويض؟
 وما هي التهم اليت وجهت إىل احملتجز؟ / األسباب اليت أبدا السلطات لتنفيذ التوقيف 1 - 5

 ___________________________ : ومىت؟ ) حدد األفعال اليت ام ا احملتجز (
_________________________________________________ 

___________________________________ ______________ 
_________________________________________________ 

 q ال q هل مت اام الضحية رمسيا؟  نعم 2 - 5

 __________ : باإلجياب فريجى ذكر تفاصيل حمددة عن التهم املوجهة إليه د إذا كانت الر
_________________________________________________ 

 q ال q الضحية؟     نعم هل صدر حكم على

 _________________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى ذكر التواريخ

 q ال q هل قابل الضحية حماميا منذ توقيفه؟     نعم 3 - 5

 _________________________ : إذا كانت الرد باإلجياب، فاذكر امسه وعنوانه
______________________________ ___________________ 

 ______________________________ : اسم مركز االحتجاز وموقعه الظاهر 4 - 5
_________________________________________________ 
_________________________________________________
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 احملتجزون اآلخرون الذين ميكن التعرف 5 - 5
 : عليهم
 اللقب / االسم

 ) أي تسمية أخرى أو (
 ____________________ - أ

 ___________________ - ب
 _ ___________________ ج
 _ ___________________ د

 __________________ - هـ

 وسيلة االتصال

 ) العنوان، اخل (

_____________________ __
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 __________ : السنة ____________ : الشهر _______ : اليوم : تاريخ اإلفراج 6 - 5

 إساءة املعاملة / التعذيب - دال

 إساءة املعاملة؟ / ما هي حلظة وقوع التعذيب - 6
q قيف حلظة التو 
q أثناء النقل 
q أثناء االحتجاز 
q أثناء االستجواب 
q يرجى التحديد ( غري ذلك (: _________________________________ 

 . صف بدقة طبيعة ومدة وتواتر التعذيب 1 - 6
 : حاول ذكر تفاصيل عن نوع التعذيب، مثل

 q أماكن أخرى q اليدين q القدمني q على الرأس q الضرب

 q غري ذلك q بندقية q هراوة q استخدام قبضة اليد

 q االختناق q التعليق q تقييد احلركة

 q االعتداء اجلنسي أو غريه من أشكال العنف اجلنسي q الصدمات الكهربية

 q م متثيل عملية إعدام صورية على سبيل اإليها q التهديدات بإيذاء األسرة

 _______________________________ : الفترة واملوقع q فرض العزلة
 q أو الرائحة q الضوء q الضوضاء املفرطة

 _________________________________ q ) يرجى التحديد ( غري ذلك
 q ال q هل كُشف عن أي غرض للتعذيب؟  نعم 2 - 6

 __________________________ و ذلك الغرض؟ إذا كان الرد باإلجياب فما ه
_________________________________________________
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 q ال q هل مت استجوابك أتناء التعذيب؟   نعم 3 - 6

 : العاملون الذين شاركوا يف التعذيب 4 - 6
 ___________ كم عددهم؟ q اجليش q األمن

 _____________________ ) كر األمساء إن أمكن يرجى ذ ( ماذا فعل كل منهم؟
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

______________ ___________________________________ 
 هل تبدو على الضحية أي آثار بدنية أو نفسية للتعذيب يف 5 - 6

 q ال q الكشف عليه؟          نعم ) ___ السنة ___ الشهر ___ اليوم ( تاريخ

 ___________________________ إذا كان الرد باإلجياب فما هي تلك اآلثار؟
__________________________ _______________________ 

_________________________________________________ 

 q ال q هل حيتاج الضحية إىل عالج طيب؟                 نعم 1 - 5 - 6

 __________________________ إذا كان الرد باإلجياب فما نوع هذا العالج؟
____________________________________________ _____ 

_________________________________________________ 
 ما هي األسباب اليت دعت السلطات إىل ارتكاب االنتهاك حسب رأي مصدر املعلومات، وما هي 6 - 6

 أنشطة الضحية اليت  دفعت بالسلطات يف الواقع إىل ارتكاب هذا االنتهاك؟
____________________________________________ ____ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 دي،  واحلق يف الزيارات واملراسالت، مثل احلبس االنفرا ( ظروف السجن يف مركز االحتجاز 7 - 6
 وكمية ونوعية الطعام، وإمكانية احلصول على اهلواء النقي والتدريبات الرياضية، وعدد السجناء يف كل

 ): زنزانة
_________________________________________________
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_________________________________________________ 
__________________ _______________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 q ال q هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاكات أخرى من قبل؟             نعم 8 - 6

 _______________________________ إذا كان الرد باإلجياب فما نوعها؟
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 q ال q نعم هل مت دفع أموال إىل السلطات؟ 9 - 6

 أم هل طالبت السلطات بدفع  أموال هلا لوقف االنتهاك أو منعه أو لتحسني حالة الضحية؟
 q ال q نعم

 ____ أو اليت طالبت ا؟ ________________ كم بلغت األموال اليت دفعت إليها؟
 q ال q هل عاين الضحية من إصابات؟      نعم 10 - 6

 _________________________________ : جياب، فريجى التحديد إذا كان الرد باإل
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 __________________ ________________ ما هي احلالة الفعلية للضحية؟ 11 - 6
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : احلالة الفعلية ألسرته  وأقاربه املقربني 12 - 6
 q ال q عم التحرش؟     ن / املالحقة / هل تعرضوا للتهديد

 q ال q أم هل خضعوا النتهاكات أخرى؟          نعم

 ____________________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى التحديد
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

______________________ ___________________________
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 خمتلف املعلومات - هاء

 ) q ال q نعم ( أو شخص آخر / و ) q ال q نعم ( أو الضحية ) q ال q نعم ( هل قام الشاهد - 7
 باإلبالغ عن القضية إىل السلطات؟

 إذا كان الرد باإلجياب، فإىل أي سلطات؟ 1 - 7
 ___________________ __ ) يرجى التحديد ( q السلطات املسؤولة عن االنتهاك

 احملكمة q قاضي التحقيق q النيابة : السلطات القضائية q الشرطة
 _____________________________ q غري ذلك q أمني املظامل

 ولية أو الضحية باإلبالغ عن القضية إىل منظمة غري حكومية أو منظمة حكومية د / هل قام الشاهد و 2 - 7
 q ال q أخرى؟     نعم

 ____________________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى التحديد
_________________________________________________ 

 q ال q املشار إليها أعاله أي إجراءات؟     نعم ) املنظمات ( هل اختذت املنظمة 3 - 7

 _____________________ : جى حتديد هذه اإلجراءات إذا كان الرد باإلجياب فري
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

__________ _______________________________________ 
 الشاهد من موظف حقوق اإلنسان أو من عملية األمم املتحدة / الضحية / ماذا يريد مصدر املعلومات 4 - 7

 حلقوق اإلنسان القيام به؟
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : هل تعهد موظف حقوق اإلنسان باختاذ أي إجراءات 5 - 7
 q ال q سلطات املسؤولة عن االنتهاك؟   نعم مع ال

 q ال q مع الشرطة                             نعم

 q ال q النيابة          نعم : مع السلطات القضائية

q ال q قاضي التحقيق           نعم
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 q ال q احملكمة              نعم

 q ال q نعم مع أمني املظامل

 ____________________ q ال q نعم ) يرجى حتديده ( مع أي شخص آخر
 ____________________________________ : ما هو نوع اإلجراءات؟

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

____________ _____________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

استجابة السلطات 6 - 7
 ___________________________ السلطات املسؤولة عن وقوع االنتهاك ) أ (

______________________________ ___________________ 

 __________________________________________ الشرطة ) ب (
_________________________________________________ 

 ____________________________________ السلطات القضائية ) ج (
_________________________________________________ 

 ____________________________ ) رجى حتديدها ي ( السلطات األخرى ) د (
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 q ال q هل أرفقت وثائق ذا التقرير؟    نعم 7 - 7

 _______ ________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى حتديد هذه الوثائق
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
________________________________________________ _ 

_____________________________________ : تعليقات أخرى 8 - 7



114 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_______________________________________________ __
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 من ء الضحية مازال ممكنا الوصول إليه أو إذا كان ميكنه العودة  إىل املكتب بعد االنتها / إذا كان الشاهد
 منوذج  املقابلة واالستبيان، قد يقوم من جيري املقابلة، قدر املستطاع ومبا ال يتعارض مع األمن، بقراءة كل

 ة فيه دقيقة أو ما إن كان  ينبغي إجراء ما كتب يف االستبيان وسؤاله عما إن كانت املعلومات  الوارد
 الضحية على املعلومات املكتوبة يف  هذا االستبيان، فقد يسأل  القائم / وإذا وافق الشاهد . تصويبات

 : الضحية يرغب يف التوقيع على الوثيقة أو يف أن يذيلها ببصمته / بإجراء املقابلة  عما إن كان الشاهد

 . لذي أدليت به هذا النموذج وصف دقيق للبيان ا

 _____ / _____ / ____ : التاريخ ________________________________
 اليوم      الشهر     السنة ) التوقيع أو البصمة (

 ____________________________ : املنسق
 ) التوقيع (

 _____ / ____ / ____ : ال التقرير إىل املكتب املركزي تاريخ إرس
اليوم      الشهر      السنة
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 للفصل العشرين 2 التذييل

 منوذج تقرير دوري
 سري

 ___ / ___ / ___ تاريخ التقرير
 يوم      شهر   سنة

 _____________ : التقرير الدوري رقم
 ___________________________ : بإعداد التقرير ) القائمون ( القائم ) املوظفون ( املوظف

_______________________________________________________ 
 ____________________ : املكتب احمللي

 تقرير دوري
 وثيق العمل الذي يتم إجنازه والتعرف على الغرض من هذا النموذج هو اإلبالغ عن التطورات الدورية وت

 االجتاهات الرئيسية وتنبيه املديرين بالتطورات الرئيسية وختطيط اجلهود  املستقبلية الرامية إىل حتسني حالة
 والغرض من هذا التقرير هو اإلبالغ عن التطورات املتصلة باجلوانب التالية اليت متيز والية . حقوق اإلنسان

 : العملية
 ر عام عن املكتب احمللي تقري •
 االحتجاز •
 رصد العائدين •
 رصد املظاهرات •
 رصد االنتخابات •
 التعزيز واملساعدة التقنية •
 غري ذلك •

 كما يرجى استخدام صفحات . يرجى  استخدام صفحات إضافية إذا مل يكف احليز املتاح يف النموذج
 . مصدر املعلومات إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إىل

 النقاط البارزة : نبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان اإلقليمية - مقدمة - 1
 . يرجى اإلشارة إىل أهم التطورات اليت تتطلب اهتماما

_______________________________________________________
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_______________________________________________________ 
______ _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

______________________________________ _________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : التقدم احملرز يف االنتهاء من خطة العمل أثناء فترة تقدمي التقارير - 2
 يرجى اإلشارة إىل اإلجنازات اليت تندرج حتت  العناوين الرئيسية للوالية، مثل رصد حقوق اإلنسان فيما
 يتعلق حباالت التوقيف، وظروف االحتجاز، اخل، والتدريب املقدم إىل الشرطة، والتحقيقات يف االنتهاكات،

 . اخل
_______________________________________________________ 

_ ______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : أثناء فترة تقدمي التقارير االجتاهات الرئيسية يف احلالة - 3
 يرجى وصف التطورات اليت تشري إىل التحسينات أو التدهور أو املشاكل الرئيسية اليت جوت يف كل

 ويرجى، قدر املستطاع،  وصف كيفية تغري احلالة واإلشارة إىل أي بيانات . جانب من جوانب الوالية
 . 200 إىل 100 تجزين املنتمني إىل مجاعات إثنية من متاحة تبني هذه التغريات، مثل الزيادة يف عدد احمل

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________ ________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

: خطط الفترة املقبلة - 4
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 ما استجد من جوانب الوالية  وما طرأ من يرجى وصف ما لدى املكتب احمللي من خطط للتعامل مع
 . تطورات فيما يتعلق بكل جانب من جوانب الوالية وكل واحد من التطورات الرئيسية احملددة أعاله

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________ ________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________ ________ 

 : التوصيات للفترة املقبلة - 5
 يرجى وضع أي اقتراحات تتعلق باإلجراءات اليت أن يتخذها املكتب املركزي فيما يتعلق بكل جانب من

 . جوانب الوالية وكل واحد من التطورات الرئيسية اليت مت حتديدها أعاله
_______________________________________________________

__ _____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

__________________________________ _____________________ 
_______________________________________________________ 

 : املعلومات عن املكتب - 6
 . إجازات املوظفني واملركبات املتعطلة، اخل / مثل مرض

_______________________________________________________ 
_____________________________________________ __________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_____________________ __________________________________
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 : استنتاجات - 7
 . يرجى إدراج أي مالحظات ختامية قد تفيد املكتب املركزي يف التعامل مع التوصيات أو املعلومات املقدمة

_______________________________________________________ 
_____________________________________________________ __

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_____________________________ __________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_____ __________________________________________________ 
 الضمائم - 8

 يرجى إرفاق أي وثائق أو استمارات املقابالت أو غري ذلك من املواد اليت تساعد على توضيح احلالة أو
 . التوصيات

 موافقة املنسق - 9
 _______________________________ : منسق املكتب احمللي 1 - 9

 ) التوقيع (
 ____ / ____ / ____ : تاريخ إرسال التقرير إىل املكتب املركزي 2 - 9

اليوم      الشهر    السنة
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 للفصل العشرين 3 التذييل

 منوذج تقرير حالة طوارئ

 سري
 ___ / ___ / ___ التقرير تاريخ

 يوم   شهر  سنة
 _____________ : تقرير حالة الطوارئ رقم

 _____________________________ : بإعداد التقرير ) القائمون ( القائم ) املوظفون ( املوظف
__________________________________________________________ 

 _____________________________________________ ______ : املكتب احمللي

 تقرير طوارئ
 الغرض من هذا النموذج هو اإلبالغ عن أي تطورات تتطلب انتباها عاجال من املكتب املركزي أو غريه من املكاتب

 استخدام كما يرجى . يرجى  استخدام صفحات إضافية إذا مل يكف احليز املتاح يف النموذج . األعلى يف اهليكل
 . صفحات إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إىل مصدر املعلومات

 النقاط البارزة - مقدمة - 1
 ويرجى حماولة االلتزام بالتفاصيل احملددة قدر املستطاع فيما يتعلق . يرجى اإلشارة إىل التطورات اليت تتطلب انتباها

 . ن وكيف وملاذا بأسئلة مثل من وماذا ومىت وأي

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

________________ _______________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

________________________________________________ _______
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_______________________________________________________ 
 : اإلجراءات اليت اختذها املكتب احمللي لتأكيد الوقائع - 2

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________ ________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : اإلجراءات اليت اختذها املكتب احمللي لالستجابة للحالة - 3

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

__________________________ _____________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : اإلجراءات اليت اختذا السلطات لالستجابة للحالة - 4

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

____________________________________ ___________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
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_______________________________________________________ 

 : ت األخرى املخططة من جانب املكتب احمللي اإلجراءا - 5

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

______________________________________________ _________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : اليت يتخذها املكتب املركزي توصيات باإلجراءات - 6
 . يرجى حتديد الوحدة أو الشخص الذي يتخذ اإلجراء، إن عرف

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________

__ _____________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

__________________________________ _____________________ 
_______________________________________________________ 

 استنتاجات - 7
 يرجى إدراج أي مالحظات ختامية من شأا مساعدة املكتب الرئيسي على التعامل مع التوصيات أو املعلومات

 . املقدمة

_______________________________________________________
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_ ______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_________________________________ ______________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_________ ______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_________________________________________ ______________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الضمائم - 8
 . إرفاق أي وثائق أو استمارات مقابالت أو غري ذلك من املواد اليت تساعد على توضيح احلالة أو التوصيات يرجى
 موافقة املنسق - 9

 _______________________________ : منسق املكتب احمللي
 ) التوقيع (

 ____ / ____ / ____ : املكتب املركزي تاريخ ووقت إرسال التقرير إىل
____ : اليوم      الشهر    السنة             يف
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 للفصل العشرين 4 التذييل

 منوذج تقرير واقعة
 سري

 ___ / ___ / ___ تاريخ التقرير
 يوم    شهر   سنة

 _____________ : تقرير الواقعة رقم
 ___________________________ : بإعداد التقرير ) القائمون ( القائم ) املوظفون ( املوظف

___________________________ 
 ____________________ : املكتب احمللي

 منوذج تقرير واقعة
 كما يرجى استخدام صفحات . وذج يرجى  استخدام صفحات إضافية إذا مل يكف احليز املتاح يف النم

 وقد أعد هذا النموذج . إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إىل مصدر املعلومات
 ويف حالة حتديد أكثر من ضحية، فينبغي إرفاق . لشاهد واحد أو ملصدر واحد آخر من مصادر املعلومات

 . ضميمة لكل ضحية
 دا إىل كل  املعلومات املتاحة موجز احلالة استنا - 1

 . يرجى اإلشارة إىل التفاصيل، مبا يف ذلك األماكن والتواريخ واألوقات والظروف، اخل
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

____________________________________________ _______ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

________________________________________ ___________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________
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___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

____________________________________ _______________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

________________________________ ___________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 حتديد هوية الشهود - 2

 _____________________________ : االسم األول ___________ : اللقب 1 - 2
 ) سم الشخص يف مكان آخر أو استخدام رقم لتعيني اهلوية واالحتفاظ با (

 _______________________ : تاريخ املقابلة __________ : رقم استبيان املقابلة 2 - 2
 _____________________________ : االسم األول ___________ : اللقب 3 - 2
 _______________________ : تاريخ املقابلة __________ : رقم استبيان املقابلة 4 - 2
 _____________________________ : االسم األول ___________ : اللقب 5 - 2
 _______________________ : تاريخ املقابلة __________ : رقم استبيان املقابلة 6 - 2

 ) يرجى إرفاق صفحات أخرى للشهود اآلخرين (
 _________________________________________ : موثوقية املعلومات 7 - 2

______________ _____________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 قابالت فريجى حتديد رقم االستبيان إذا كانت املعلومات واردة يف استبيانات امل ( الضحية األوىل - 3
 ويف حالة وجود عدة ضحايا، فريجى إرفاق صفحات . الذي قد يتضمن املعلومات __________

). 7 - 3 إضافية
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 عام - ألف

 ___________________________ : االسم األول _____________ : اللقب 1 - 3
 ) ربعني يرجى وضع عالمة على أحد امل ( q أنثى q ذكر 2 - 3
 ________ السنة ________ الشهر _______ اليوم : تاريخ امليالد 3 - 3

 ______________ العمر بالتقريب وقت إجراء املقابلة
 ______________________________________________ : حمل امليالد 4 - 3

 ) الوالية،  تسميات أخرى / احملافظة / املدينة، املقاطعة / البلدة (
 ____________________ ): إذا كانا خيتلفان عن املذكورين أعاله ( حلايل واهلاتف العنوان ا 5 - 3

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ____________ ): إذا كان غري العنوان املذكور أعاله ( تصال بالضحية فيه العنوان الذي ميكن اال 6 - 3
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 : األسرية / احلالة املدنية 7 - 3
 q أرمل q منفصل q مطلق q متزوج q أعزب

 ) يرجى وضع عالمة على املربع املالئم (
 _________ ): يرجى ذكر أمسائهم وأعمارهم إن أمكن - عدد األطفال واملعالني ( تفاصيل األسرة 8 - 3

___________________________________________________ 
_____________________________________________ ______ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ): يرجى حتديدها ( احلرفة أو املهنة 9 - 3
 q مهين q عسكري q تاجر q صحفي q موظف حكومي q مزارع q حريف

 q غري ذلك q متعطل عن العمل q طالب

 ) يرجى وضع عالمة على املربع املالئم (
: التعليم 10 - 3
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 q دراسات عليا q جامعي q ثانوي q ابتدائي

 ) ستوى من التعليم مت بلوغه يرجي وضع عالمة على املربع الذي يشري إىل أعلى م (
 ___________________________ : أمساء املدارس واجلماعات اليت مت االلتحاق ا

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ______________________________ : االنتساب أو التعاطف السياسي للضحية 11 - 3
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ) يرجى حتديدها ( دعم املنظمات األخرى / عضوية 12 - 3
q رابطة طلبة : ___________________ ________________________ 
q رابطة جمتمعية : _________________________________________ 
q مجاعة حلقوق اإلنسان : _____________________________________ 
q حركة فالحني : _________________________________________ 
q حزب سياسي : _________________________________________ 
q حركة شعبية : __________________________________________ 
q طائفة دينية : __________________________________________ 
q احتاد عمال : ___________________________________________ 
q مجاعة شباب : __________________________________________ 
q غري ذلك : _______________ _____________________________ 

 _______________________________ : معلومات أخرى عن الضحية / تعليقات 13 - 3
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 الواقعة - باء

 : ماذا حدث للضحية احملددة أعاله - 4
_________________________________________________
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_ ________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : تاريخ ووقت وقوع االنتهاك 1 - 4
 _________ : الوقت _________ : السنة _________ : الشهر ______ : اليوم

 ______________________________________________ : املكان 2 - 4
__ _______________________________________________ 

 ) املكان أو العنوان بدقة إن أمكن - املقاطعة / اتمع احمللي أو اإلدارة / املدينة / البلدة (
 : ظروف الواقعة 3 - 4

 كيف وقع؟؛ ويف حالة القتل، وصف القتل؛ ويف حالة : مثال ذلك،  يف حالة التوقيف ( تالوة الوقائع
 االحتجاز أو املكان الذي شوهد فيه الشخص آخر مرة واملكان الذي كان االختفاء، ظروف

 يقصده، اخل؛ ويف حالة التهديدات أو االبتزاز، يتم وصفها، وإذا كان األمر يتعلق بأحد املشردين،
 ) فما هو السبب وراء رحيله؟

_________________________________________________ 
_________________________ ________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_______________________________ __________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_____________________________________ ____________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

___________________________________________ ______ 
_________________________________________________
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : االنتهاك 4 - 4
 ) يرجى التحديد بإجياز لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص املسؤول (

q التوقيف : ___________________ ____________________________ 
 ، ) ب ( و ) أ ( 7 - 4 أدناه وحدد هوية الشخص يف 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

 __________ : اخل

q احتجاز آخر : _____________________________________________ 
 __________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف )  ( املرتكبون ( املرتكب

q الغتصاب ا : ______________________________________________ 
 ________________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q تعذيب آخر : _____________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q إساءة أخرى للمعاملة : ________________________________________ 
 _____________________ ) 7 - 4 ي 5 استخدم القائمة ) ( املرتكبون ( املرتكب

q القتل : ________________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q حماولة القتل : _____________________________________________
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 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q االختفاء : _______________________________________________
 ______ _________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q انتهاك حرية تكوين اجلمعيات : ___________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q انتهاك حرية التعبري : _________________________________________ 
 _____________________ __ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q التهديد : _______________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q سرقة املمتلكات : ___________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q االضطهاد شكل آخر من : _______________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

q سلوك متييزي : ____________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 ة يف استخدم القائم ) ( املرتكبون ( املرتكب

q انتهاكات أخرى : ___________________________________________ 
 _______________________ ): 7 - 4 استخدم القائمة يف ) ( املرتكبون ( املرتكب

 كم عدد األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات أثناء هذه الواقعة؟ 5 - 4
1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 - 10 q 11 - 15 q 16 أكثر من q 

 q ال q هل ميكنك حتديد أي من مرتكيب االنتهاكات؟     نعم 6 - 4

ملاذا تعتقد أم جنود أو أفراد شرطة أو غريهم ممن ينتسبون إىل احلكومة؟
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_________________________________________________ 
______________________________________ ___________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

____________________________________________ _____ 

 الصلة باحلكومة
 ) مثل وحدة يف اجليش أو الشرطة، اخل (

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

 اللقب / االسم 7 - 4
 ) أو أي تسمية أخرى (
 _______________________ - أ

 ______________________ - ب
 _ ______________________ ج
 _ ______________________ د

 _____________________ - هـ

 q مالبس مدنية q ماذا كان يرتدي مرتكبو االنتهاكات؟    زيا رمسيا 8 - 4

 q أسود q أزرق q زييت q كاكي : كان زيا رمسيا، فما لونه إذا

 q ال q نعم : حذاء طويل الرقبة

 q ال q نعم : خوذة

 q ال q نعم : قناع

 _____________________________ : أي مالبس أو شارات أخرى تدل على هويتهم
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 إىل مكان الواقعة؟ ت كيف وصل مرتكبو االنتهاكا 9 - 4
 q يف مركبة للشرطة q على دراجات خبارية q سريا على األقدام

 q يف مركبة للجيش

 q يف مركبة خاصة q يف سيارة أجرة q يف مركبة رمسية أخرى

 وصناعتها، ولوا وشارا، ورقم ، ) إن كانت جيب مثال ( نوعها ( العالمات املميزة للمركبة
_____________________________________________ ). رخصتها
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________________ __________________________________ 
__________________________________________________ 

 ______________________________ هو نوع األسلحة اليت كانوا حيملوا؟ ما 10 - 4
___________________________________________________ 

 q ال q و غريه من أجهزة االتصال؟     نعم هل كانوا حيملون أجهزة راديو السلكي أ 11 - 4

 q ال q هل كانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم 12 - 4

 إذا كانت اإلجابة نعم، فهل كانوا يستخدمون أي أمساء أو غريها من العالمات اليت  حتدد
 ____________________________________________ هويام؟

________________________ ________________________ 

 _________________________________ من الذي كان يصدر األوامر؟ 13 - 4
________________________________________________ 

 كم عدد األشخاص الذين وقعوا ضحايا لنفس االنتهاكات أثناء تلك الواقعة؟ 14 - 4
1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 - 10 q 11 - 15 q 

 q 16 أكثر من

 هل ميكنك التعرف على أي من هؤالء الضحايا؟ 15 - 4
 اللقب                                                         وسيلة االتصال / االسم

 ) العنوان، اخل )                                                 ( أو تسميات أخرى (
 ___________                        __________________ _______ - أ

 _________________                        __________________ - ب
 _________________                        __________________ - ج
 __________________                       __________________ - د

 _______                      __________________ __________ - هـ
 q ال q ؟   نعم ) غري الضحايا ( هل كان هناك شهود آخرون 16 - 4

 q ال q هل من املمكن االتصال م؟                   نعم

 ). يرجى إرفاق روايتهم لألحداث يف استبيان آخر (

 وسيلة االتصال اللقب / االسم 17 - 4
) العنوان، اخل )                                                 ( أو تسميات أخرى (
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 ___________________                         _________________ - أ
 _____ __________________                       _____________ - ب
 _________________                          _________________ - ج
 __________________                         _________________ - د

 _________________                        _________________ - هـ

 التوقيف - جيم

 q ال q اك  تفويض بالتوقيف؟  نعم إذا كان قد مت تنفيذ حالة توقيف، فهل كان هن - 5

 ______________________________________ ما هو نوع التفويض؟
 وما هي التهم اليت وجهت إىل احملتجز؟ / األسباب اليت أبدا السلطات لتنفيذ التوقيف 1 - 5

 ___________________________ ومىت؟ ) حدد األفعال اليت ام ا احملتجز (
_____ ____________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 q ال q هل مت اام الضحية رمسيا؟  نعم 2 - 5

 __________ : ليه باإلجياب فريجى ذكر تفاصيل حمددة عن التهم املوجهة إ د إذا كانت الر
_________________________________________________ 

 q ال q هل صدر حكم على الضحية؟     نعم

 _________________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى ذكر التواريخ

 q ال q هل قابل الضحية حماميا منذ توقيفه؟     نعم 3 - 5

 _________________________ : اب، فاذكر امسه وعنوانه إذا كانت الرد باإلجي
_________________________________________________ 

 ______________________________ : اسم مركز االحتجاز وموقعه الظاهر 4 - 5
_________________________________________________ 

____________________________________ _____________ 
 : احملتجزين اآلخرين الذين ميكن التعرف عليهم 5 - 5

 اللقب                                                         وسيلة االتصال باألسرة / االسم
 ) العنوان، اخل )                                                 ( أو تسميات أخرى (
__________________ ___________________ - أ
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 __________________                       __________________ - ب
 _________________                        __________________ - ج
 __________________                       __________________ - د

 _________________ ________________ - هـ

 __________ : السنة ____________ : الشهر _______ : اليوم : تاريخ اإلفراج 6 - 5

 إساءة املعاملة / التعذيب - دال

 إساءة املعاملة؟ / ما هي حلظة وقوع التعذيب - 6
q حلظة التوقيف 
q أثناء النقل 
q أثناء االحتجاز 
q أثناء االستجواب 
q يرجى التحديد ( غري ذلك (: _________________________________ 

 . صف بدقة طبيعة ومدة وتواتر التعذيب 1 - 6
 : حاول ذكر تفاصيل عن نوع التعذيب، مثل

 q أماكن أخرى q اليدين q القدمني q على الرأس q الضرب

 q غري ذلك q بندقية q هراوة q استخدام قبضة اليد

 q االختناق q التعليق q تقييد احلركة

 q االعتداء اجلنسي أو غريه من أشكال العنف اجلنسي q الصدمات الكهربية

 q متثيل عملية إعدام صورية على سبيل اإليهام q التهديدات بإيذاء األسرة

 ______ _________________________ : الفترة واملوقع q فرض العزلة
 q أو الرائحة q الضوء q الضوضاء املفرطة

 _________________________________ q ) يرجى التحديد ( غري ذلك
 q ال q هل كُشف عن أي غرض للتعذيب؟  نعم 2 - 6

 __________________________ إذا كان الرد باإلجياب فما هو ذلك الغرض؟
_______________________ __________________________ 

 q ال q هل مت استجوابك أتناء التعذيب؟   نعم 3 - 6

 : العاملون الذين شاركوا يف التعذيب 4 - 6
 ___________ كم عددهم؟ q اجليش q األمن

_____________________ ) يرجى ذكر األمساء إن أمكن ( ماذا فعل كل منهم؟
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_____________________ ____________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ) ___ السنة ___ الشهر ___ اليوم ( آثار بدنية أو نفسية للتعذيب يف تاريخ هل تبدو على الضحية أي 5 - 6
 q ال q الكشف عليه؟   نعم

 ___________________________ إذا كان الرد باإلجياب فما هي تلك اآلثار؟
_________________________________________________ 

_____________________________________________ ____ 

 q ال q هل حيتاج الضحية إىل عالج طيب؟                 نعم 1 - 5 - 6

 __________________________ إذا كان الرد باإلجياب فما نوع هذا العالج؟
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 سباب اليت دعت السلطات إىل ارتكاب االنتهاك حسب رأي مصدر املعلومات، وما هي ما هي األ 6 - 6
 أنشطة الضحية اليت  دفعت بالسلطات يف الواقع إىل ارتكاب هذا االنتهاك؟

________________________________________________ 
_________________________________________________ 

______________ ___________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 مثل احلبس االنفرادي،  واحلق يف الزيارات واملراسالت، وكمية ( ظروف السجن يف مركز االحتجاز 7 - 6
 ): ول على اهلواء النقي والتدريبات الرياضية، وعدد السجناء يف كل زنزانة ونوعية الطعام، وإمكانية احلص

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_____________________________________ ____________ 
_________________________________________________
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 q ال q هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاكات أخرى من قبل؟             نعم 8 - 6

 _______________________________ إذا كان الرد باإلجياب فما نوعها؟
_________________________________________________ 

_ ________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 q ال q هل مت دفع أموال إىل السلطات؟       نعم 9 - 6

 أو هل طالبت السلطات بدفع  أموال هلا لوقف االنتهاك أو منعه أو لتحسني حالة الضحية؟
 q ال q نعم

 ____ أو اليت طالبت ا؟ ________________ بلغت األموال اليت دفعت إليها؟ كم
 q ال q هل عاين الضحية من إصابات؟      نعم 10 - 6

 ____________________________ : إذا كان الرد باإلجياب، فريجى التحديد
_________________________________________________ 

__________________ _______________________________ 
_________________________________________________ 

 __________________________________ ما هي احلالة الفعلية للضحية؟ 11 - 6
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

____ _____________________________________________ 
 : احلالة الفعلية ألسرته  وأقاربه املقربني 12 - 6

 q ال q التحرش؟     نعم / املالحقة / هل تعرضوا للتهديد

 q ال q أو خضعوا النتهاكات أخرى؟          نعم

 _______ _____________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى التحديد
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 خمتلف املعلومات - هاء

 ) q ال q نعم ( أو شخص آخر / و ) q ال q نعم ( أو الضحية ) q ال q نعم ( هل قام الشاهد - 7
باإلبالغ عن القضية إىل السلطات؟
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 إذا كان الرد باإلجياب، فإىل أي سلطات؟ 1 - 7
 _____________________ ) يرجى التحديد ( q السلطات املسؤولة عن االنتهاك

 احملكمة q قاضي التحقيق q النيابة : السلطات القضائية q الشرطة
 q غري ذلك q أمني املظامل

 أو الضحية باإلبالغ عن القضية إىل منظمة غري حكومية أو منظمة حكومية دولية / هل قام الشاهد و 2 - 7
 q ال q أخرى؟     نعم

 ____________________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى التحديد
_________________________________________________ 

 q ال q املشار إليها أعاله أي إجراءات؟     نعم ) املنظمات ( اختذت املنظمة هل 3 - 7

 _____________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى حتديد هذه اإلجراءات
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

__________ _______________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 الشاهد من موظف حقوق اإلنسان أو من عملية األمم املتحدة / الضحية / صدر املعلومات ماذا يريد م 4 - 7
 ____________________________________ امليدانية حلقوق اإلنسان القيام به؟

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________ ________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : الشاهد على ما يلي / مصدر املعلومات / هل يوافق الضحية 5 - 7
q د بأمسائهم؟ االستشها 
q استخدام املعلومات  املقدمة  الختاذ خطوات مع السلطات؟ 
q أو الكشف عنها  يف التقارير العامة؟ 

: هل تعهد موظف حقوق اإلنسان باختاذ أي إجراءات 6 - 7



137 

 q ال q مع السلطات املسؤولة عن االنتهاك؟   نعم

 q ال q مع الشرطة                             نعم

 q ال q النيابة          نعم : السلطات القضائية مع

 q ال q قاضي التحقيق           نعم

 q ال q احملكمة              نعم

 q ال q مع أمني املظامل                          نعم

 ____________________ q ال q نعم ) يرجى حتديده ( مع أي شخص آخر
 _____________________________________ إلجراءات؟ ما هو نوع ا

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

________ _________________________________________ 

استجابة السلطات 7 - 7
 ___________________________ السلطات املسؤولة عن وقوع االنتهاك ) أ (

_________________________________________________ 

 __________________________________________ الشرطة ) ب (
_____________________ ____________________________ 

 ____________________________________ السلطات القضائية ) ج (
_________________________________________________ 

 ____________________________ ) يرجى حتديدها ( السلطات األخرى ) د (
_________________________________________________ 

____ _____________________________________________ 
 q ال q هل أرفقت وثائق ذا التقرير؟    نعم 8 - 7

 _______________________ : إذا كان الرد باإلجياب فريجى حتديد هذه الوثائق
_________________________________________________
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______________________________________ ___________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 _____________________________________ : تعليقات أخرى 9 - 7
_____________________________________ ____________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

___________________________________________ ______ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 التوصيات - واو

اليت  يطلب الضحية أو أقرب أقربائه  من عملية حقوق اإلنسان اختاذها يف حالة ) اإلجراءات ( اإلجراء 1 - 8
 ر باختفائها املتوىف أو الضحية اليت تفيد التقاري

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________ ________________________________________ 
________________________________________________________ 

 ): مبا يف ذلك إجراء حتقيق آخر ( التوصيات بإجراء متابعة من جانب املكتب احمللي 2 - 8
________________________________________________________ 

____________________ ____________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

________________________________________________ ________
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 : التوصيات باختاذ إجراءات من جانب السلطات احمللية 3 - 8
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

____________________ ____________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 : التوصيات بإجراء متابعة من جانب املكتب املركزي 4 - 8
___________________________________________________ _____ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

______________________ __________________________________ 
 : التوصيات باختاذ إجراءات من جانب السلطات الوطنية 5 - 8

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

_____________________________________________________ ___ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 : مكاتب األمم املتحدة األخرى / التوصيات باختاذ إجراءات من جانب هيئات 6 - 8
__________ ______________________________________________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

______________________________________ __________________ 
________________________________________________________ 

 : توصيات أخرى 7 - 8
________________________________________________________



140 

________________________________________________________ 
________________________________________________ ________ 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 : وضع القضية 8 - 8
________________________________________________________

__ ______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

______________________________ __________________________ 
 موافقة املنسق - 9
 ______________________________________ : املنسق 1 - 9

 التوقيع
 _____ / ____ / ____ : تاريخ إرسال التقرير إىل املكتب املركزي 2 - 9

اليوم     الشهر    السنة


