
 المتحدة لألمم الخاصة اإلجراءات فريق  ىشكاو برنامج

 

 عن نيابة   شكاوى من خاللهتقدم  ا  برنامج البحرين في اإلنسان وحقوق الديمقراطية أجل من أميركيون ت منظمةبدأ ،2013 أكتوبر في

مقرهم في جنيف،  اإلنسان حقوق خبراء من مجموعة هم، والمتحدة لألمم الخاصة اإلجراءاتفريق  إلى اإلنسان حقوق انتهاكات ضحايا

 سبيل على ،اإلنسان لحقوق  جال معينم عن مسؤول إجراء كلحيث أن  .المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس إلى تقاريرهم يقدمون

كما اإلنسان.  حقوق عن المدافعينب معني مقرر خاصو العبودية،ب وآخر معني التعذيب،ب معني خاص مقرر هناك، الحصر ال المثال

فريق من  يعملون معشهرة هو فريق المقررين الخاصيين وهم أنفسهم خبراء األكثر ينقسم فريق اإلجراءات إلى قسمين، القسم األول و

 موضوعفي  متخصصين ينإقليمي خبراء خمسة من كل مجموعة وتتكونهم مجموعات العمل، فالقسم الثاني أما في األمم المتحدة.  األمناء

 .المقررينب مقارنة   والقدرة القوة من المزيد هذه المجموعات تملكوبشكل عام  ،معين

 وأيضا   .اإلجراءاتفريق األساسية ل سلطةهو ال تعرضهم النتهاكات حقوق اإلنسان يزعمون أشخاص من الفردية الشكاوى تلقييعتبر 

 المعاهدات على أو لم توقع قد وقعتالدولة ما إذا كانت  عن النظر بغض المتحدة، األمم في عضو دولة أي من شكاوىفريق التلقى ي

 .اإلنسان حقوق معاهدات لنظام ةالمكمل ةختيارياال

 المزاعم بشأن طالبا  التفسير المنتهك لحقوق اإلنسان البلد حكومة إلى شكوىال يقوم اإلجراء بناءا  عليه بتقديم ،أي إجراء شكوى تلقي عند

 رد على ردا   المصدر من طلبحيث ي والحكومة، المصدر بين كوسيط اإلجراء عملي ،تقديم الشكوىبعد  أشهر مدى على .المقدمة

 العمل مجموعاتل يمكن كما. مشترك تقرير في المقدمة االدعاءاتفي  ينشر فريق اإلجراءات آراءه ،نهاية العملية فيو .والعكس الحكومة

 .الضحية وحالة بوضع يتعلق فيما رسمية آراء إصدار

 الخاص لمقررل الشكاوى برنامجهذا ال يقدم برنامج. وبشكل عامهذا الب صلة ذاتتعتبر  فقط اإلجراءات بعضومن الجدير بالذكر أن 

 والمحامين، القضاة باستقالل المعني الخاص والمقرر المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره بالتعذيب المعني

 . التعسفي باالحتجاز المعني العامل الفريق و اإلنسان، وحقوق اإلرهاب مكافحةب المعني الخاص والمقرر

 

 البرنامج وطريقة عمله

 المعلومات نقوم بجمع فريق اإلجراءات في جنيف. حيثوأسرهم المتواجدين في موطنهم و االضحاي بفتح قناة تواصل بينتقوم المنظمة 

وضع الشكاوى  نتابع أيضاو .جراءاتاإلفريق  إلى الشكوى نقدم ثم ومن واشنطن،ب مكتبنا في رسمية شكوى في هاونجهز األرض من

 .طلبهم على ا  بناء إضافية معلوماتونقوم بتزويدهم ب جنيف في جراءاتاإل مع شخصيا  

حيث أن المنظمة  الخاصة اإلجراءات مع التعامل طريقةوللضحية البرنامج  شرحأوال  ب نقوم، حيث لية تقديم الشكاوى من شقينعمتتكون 

 بجمع نبدأ الضحية،عند موافقة . اعنه ينوب من أو الضحية من مسبقة رسمية موافقة على أوالا  الحصول دون شكوىأي  قدمال ت

 محددة أسئلة طرحنقوم ب قدو االنتهاك الذي تم التعرض له، سرد الشكوى مقدم طلب منبال يكون ذلكبشكل عام و ،الالزمة المعلومات

 .الالزمة المعلومات على معرفة مساعدةلل والعربية اإلنجليزية باللغتين إستمارة قمنا باعداد وقد .محددة إجراءاتب صلة ذات

ترتكز على  المقدمة من قبل المنظمة الشكاوى من العديدحيث أن  .شهر إلى ساعات بضع من تأخذ أن المعلومات جمع عمليةيمكن ل

 أكثر أو ضحايا 10 عن نيابة   شكوى بتقديم غالبا  ، تقوم المنظمة الشكاويفي هذه النوعية من و، ي الشكاويمقدمعلى وليس  حوادث

 جريمة بشأن هماعترافات النتزاع محاولة في شخصا   12 بتعذيب البحرين حكومة قامت إذافعلى سبيل المثال،  .تعرضوا لنفس الحادثة

. الشكوى تقديم قبل أسرهم وموافقة بهم الخاصة المعلومات على والحصول 12األشخاص الـ جميع التواصل مع المنظمة حاولست ،ةواحد

 .طويال   وقتا   تستغرق أن العملية هذهل يمكنو

 الضوء تسليط ذلك في بما ،خطوات عدة يشمل الشكوى إعدادو، شكوىبتحضير ال تقوم المنظمة موافقة،وال المعلومات  على الحصول بعد

 لتقديم الخاصة ماراتهماست لديهم جراءاتاإل من العديدكما أن . المعلومات الخارجة عن موضوع الشكوىواستبعاد  المهمة المعلومات على

 تشبه وثيقةبإعداد  واشنطن مكتبيقوم  األحيان، من كثيرال في ،، ولكنيجب ملئ استماراتهم لتقديم الشكوى ،لهؤالء بالنسبةو .الشكاوى



حيث أن  بسهولة، لالستخدام وقابلة موجزة بصورة المعلومات توفير هو والهدف .سردي شكلب الصلة ذات الحقائق تشمل القانوني البيان

 صياغة بعدو .لضيق وقتهموذلك العمل عليها  جراءاتلإل يمكن التي الشكاوى أعداد من يحد ومعقدة مطولة بطريقة المعلومات تقديم

 .حكومةالسيتواصل مع  كان إذا ما يقرر الذيو الصلة، وذ باإلجراء الخاص االلكتروني البريد إلى إرسالها يتم الشكوى،

 فإن ،(الحكوماتبه كل  وهو األمر الذي ال تقوم) ردال الحكومة اختارت إذاف، واحدة من اتجاهينبعد تقديم الشكوى، يمكن أن تأخذ 

 أنهم يطمئن فريق اإلجراءاتو االستجابة عن الحكومة تتوقف حتى تتكرر العملية هذه .طلب ردهاللمنظمة وي الحكومة رديرسل  اإلجراء

 صدري جراءاتفإن فريق اإل الرد، عدم الحكومة اختارت إذاأما رأيهم.  إصدارب يقومونذلك  وعند جديدة، معلوماتأي  على يحصلو لن

 .من قبل فريق اإلجراءات نشر أي رأي قبل سنة إلى أشهر ستة تأخذ من أن برمتها لعمليةويمكن ل. أكبر بسرعة رأيه

 

 المطلوب منكم عمله

 اإلستمارة الموجودة على هذا الرابطإذا كنت قد تعرضت ألي انتهاك لحقوقك في البحرين أو المملكة العربية السعودية، يمكنك ملئ 

يمكنك أيضا  مراسلتنا على إيميل ووبالتالي يمكننا أن نقدم شكواك إلى فريق اإلجراءات باألمم المتحدة. 

UNComplaints@adhrb.org بأي لمساعدتكم متواجدين نحن. ديم أي شكوىتق قرار اتخاذ قبل للعملية أفضل فهم في ترغب كنت إذا 

 .ممكنه طريقة
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