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األجهزة المنشأة بموجب 
-:الميثاق

الجمعية العامة 01

مجلس األمن 02

مجلس الوصاية 03

محكمة العدل الدولية 04

المجلس االقتصادي واالجتماعي 05

لجنة حقوق اإلنسان 01

اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق 02
اإلنسان 

لجنة مركز المرأة 03

األمانة العامة 06

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان 

وحدة البحث والحق في التنمية 01

وحدة خدمات الدعم والمساندة 02

وحدة البرامج والنشاطات 03



االتفاقيات التعاقدية واللجان المنشأة 
بموجبها

نظــــام التقاريــر/ اآلليـــة االتفاقيــــــة

اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان HRC العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اللجنة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

CESCR والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الإلقتصادية 

واالجتماعية والثقافية

لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري

CERD 

االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز 

العنصري

CRC لجنة حقوق الطفل اتفاقية حقوق الطفل

CAT لجنة مناهضة التعذيب اتفاقية مناهضة التعذيب

اللجنة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد 

CEDAW المرأة

ةاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأ



مهام اللجان التعاقدية 

.من العهد40تلقي ودراسة تقارير الدول األطراف بموجب المادة 

.تقديم المالحظات الختامية على تقارير الدول

التعليق على بنود العهد، وتقديم التفسيرات والتوضيحات عليها
(المالحظات العامة)

.من العهد41تلقي الشكاوي بين الدول بموجب المادة 

العهد تلقي الشكاوي الفردية بموجب البروتوكول االضافي األول الملحق ب
.الدولي للحقوق المدنية والسياسية



عنيةتقديم التقارير إلى اللجنة الم
40المادة 

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد 
ي بتقديم التقارير عن التدابير الت

اتخذتها والتي تمثل إعماال للحقوق
حرز المعترف بها فيها، وعن التقدم الم

:في التمتع بهذه الحقوق وذلك

 خالل سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء
.الدولة الطرف المعنية

ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.



التقارير من قبل الدول االطراف تقديم 
لإلتفاقية

تحسين ممارسة الحكومة : الهدف الرئيسي
لتتماشى والمعايير الدولية  لحقوق االنسان

:أهداف أخرى

تقييم مستمر لمدى التزام الدولة

االستعراض االولي للتشريعات الوطنية واالجراءات
االدارية 

االقرار بوجود المشاكل والفجوات 

توفير إمكانية مساءلة الدولة 

تبادل المعلومات والخبرات

لالتشجيع على إجراء حوار بناء بين اللجنة وهذه الدو



كتابة التقارير الرسمية

قية الدوليةإلتفاالدولة تصادق على ا

إلتزام قانوني بتقديم التقارير الدورية

لتحريك السياسة“ عتلة”

الخارجية ضد البلد المعني
ذخيرة من المعلومات يمكن 

للمنظمات المناوئة استخدامها

إعتداء على السيادة

الشعور بالتخوف من قبل الدولة

النتيجة 

“االخبار السعيدة” تقارير تحتوي على •

معلومات سطحية تفي بغرض اللجنة الدولية المعنية•



صياغة التقارير

التزام قانوني لتقديم التقارير

توفير الموارد الالزمة

التنسيق والتعاونالسلطة لضمان المعلومة الوقت لضمان النوعية



لمجال االتفاقيات الدولية التي تتيح ا
لتقدم الشكاوي الفردية

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب البروتوكول

.اإلضافي األول الملحق باالتفاقية

(14المادة )اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة

(22المادة )القاسية أو الالنسانية أو المهنية 

الضافي البروتوكول ا)إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

(االول الملحق باالتفاقية



1المادة 
البروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي 

للحقوق المدنية والسياسية

تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا 

ائل البرتوكول، باختصاص اللجنة في استالم ونظر الرس

المقدمة من األفراد الداخلين في والية تلك الدولة 

ها الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانب
ألي حق من الحقوق المقرورة في العهد، وال يجوز 

د ال استالم أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العه

.تكون طرفا في هذا البروتكول



ةشروط قبول الشكاوي الفردي

 أن تقدم الشكوى ضد إحدى الدول التي صادقت على صالحية
ى الدول التي صادقت عل)اللجنة في النظر بالشكاوي الفردية 

(.البروتوكول اإلختياري األول الملحق بالعهد

ة أن يكون مقدم الشكوى قد استنفذ كافة طرق التظلم المحلي
.المتاحة

 أن ال تكون القضية ذاتها محل دراسة من قبل هيئة أخرى من
.هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

سان أن ال تكون الشكوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلن
.بدون اسم واضح ومعروف للجنة

ئل أن ال تحتوي الشكوى على إساءة استعمال لحق تقديم الرسا
.أو أن تكون الشكوى منافية ألحكام العهد



بولةتكون الشكوى الفردية غير مق

.  إذا كان مصدر الشكوى مجهوال

.إذا كانت الشكوى تمثل سوء استخدام لحق التقديم

.إذا لم تتوافق الشكوى مع فقرات المعاهدة

إذا كان نفس الموضوع يجري دراسته طبقا إلجراء آخر من
.إجراءات التحقيق الدولية

 إذا إذا لم تكن اإلجراءات العالجية المحلية قد استنفذت، اال
.قولةكانت هذه الوسائل تستغرق وقتا طويال بدرجة غير مع



شكوى فردية

النظر في مسألة قبول الشكوى

تحديد الوقائع

نتهاكالإبداء الرأي حول ا

عالنإلا

عدم القبول

نهاية القضية



مجلس حقوق االنسان

المقرون الخاصون•

استقبال الشكاوي  •

االستعراض الدوري الشامل كل اربع سنوات ➢

لجان تقصي الحقائق➢



ديالفرق بين اإلجراء التعاقدي وغير التعاق

.يستند اإلجراء غير التعاقدي عن قرار صادر عن المجلس  االقتصادي واالجتماعي

.يستند اإلجراء التعاقدي على أحكام االتفاقية الناظمة لهذه اآللية

.ينطبق اإلجراء غير التعاقدي على جميع الدول

.ينطبق اإلجراء التعاقدي على الدول التي التزمت صراحة بهذه اآللية

.يشمل اإلجراء غير التعاقدي جميع انتهاكات حقوق اإلنسان

.لهباالتفاقيةالناظمةال يشمل اإلجراء التعاقدي سوى االنتهاكات المتعلقة 

.يمكن ألي شخص أو منظمة غير حكومية االحتجاج باإلجراءات غير التعاقدية إذا كان لديهم معرفة بوقوع انتهاك

.ال يمكن االحتجاج باإلجراء التعاقدي سوى من قبل الضحية أو من قبل شخص مفوض بالتصرف نيابة عنه

سرية، ولهذا ال يتم سوى إعالم مقدمي الرسائل باستالمها وإرسال   كما ال يتم   (1503)بعض اإلجراءات غير التعاقدية كاإلجراء
.إعالمهم بأي إجراء متخذ من األمم المتحدة

يتم بموجب اإلجراء التعاقدي إعالم مقدمي الرسائل بجميع اإلجراءات المتخذة من قبل اللجنة، كما تتاح له فرصة

.التعليق على البيانات التي تقدمها الدولة



اليات حماية اخري 

 محكمة الجنائيات الدولية

 محكمة العدل الدولية

 استخدام مبدا الوالية القضائية الدولية

 اليات الحماية وقوات حفظ السالم

 الحماية اإلقليمية

 اليات المنظمات الغير حكومية الدولية

اليات التضامن والمقاطعة



حماية حقوق االنسان على المستوي الوطني 

 الحماية الرسمية

 السلطة التشريعية 

 السلطة التنفيذية 

 السلطة القضائية 

الحماية الغير رسمية 

 منظمات المجتمع المدني 

 األحزاب السياسية 

 الصحافة واالعالم 

 مؤسسات حقوق االنسان 

 المواطنين 



ابرز آليات عمل المنظمات الحقوقية : 

1- تقديم المساعدة القانونية في القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان
.االقتصادية واالجتماعية والمدنية والسياسية 

2-ها إصدار التقارير والدراسات والبيانات لكشف االنتهاكات التي يتعرض ل
.المواطنون 

3-حقوق تنظيم دورات تدريبية وإصدار المطويات من أجل تنمية وعي المواطنين بال
.المتعلقة بقضاياهم 

4-تكوين شبكات من المتطوعين والمهتمين والنشطاء لدفع العمل األهلي
.والتطوعي في مجال حقوق اإلنسان 

5- تنظيم الندوات وعقد ورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بأوضاع
.المواطنين السياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية 

6- ة المحلية والدولية المهتمالرسمية وإقامة عالقات وطيدة مع المؤسسات
.بالعمل في مجال حقوق اإلنسان 

7- حقوقهم بإنتهاكاتتلقي كافة الشكاوي من المواطنين والمتعلقة
.ومتابعتها

8-تنظيم فعاليات مختلفة للضغط والمناصرة لحقوق االنسان




