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 الفصل العشرون
 التقارير عن حقوق اإلنسانتقديم  

 
 المفاهيم  الرئيسية

 :ينبغي أن تكون التقارير 
ات   )1( ى معلوم تندة عل ة ومس ددة ودقيق مح

 .مؤآدة
  .معدة في الوقت المناسب وبدون تأخير )2(
 .عملية )3(

ة التي       وهناك في العادة أربعة أنواع من التقارير الداخلي
 :تعد عن العملية 

ارير دور )1( ز  تق ل المنج ق العم ة توث ي
 والخطط ؛ 

ه        )2( تقارير طارئة توفر وسيلة سريعة لتنبي
 المديرين إلى ضرورة التحرك؛

ابالت   )3( ن مق ارير ع وفر / تق تبيانات ت اس
وسيلة لتوثيق النتائج المترتبة على مقابلة ولكنها       

 ال توفر محضرا للمقابلة ؛
 .تقارير عن وقائع منفصلة  )4(

دده   ة فيح ارير الخارجي ا التق ي   أم ة ف يس العملي ا رئ
 :الحاالت التالية 

ل   )1( ـة للتعام ة آوسيل ى الحكوم ديمها إل لتق
وق              ة حق ا في حماي معها من أجل تحسين دوره

 .اإلنسان 
م         )2( ة األم التقارير المطلوبة في إطار منظوم

ر           ،  المتحدة ى المق ارير المرفوعة إل ا التق بما فيه
 .المسؤول عن العملية 

 .عالم التقارير الموجهة إلى وسائل اإل )3(
ارير   ى التق ادة عل ي الع ة ف ارير الخارجي ز التق وترتك

ة   ب المحلي ن المكات واردة م ة ال ب أن   الداخلي ي يج والت
دة   تخدم مصطلحات موح ات تفصيلية وتس وفر معلوم ت

اه المعلومات     بحيث يتسنى    وتعتمد منهجيات متماثلة تج
للموظف الموجود في المكتب المرآزي والمسؤول عن         

 الخارجية االعتماد على الحقائق المجمعة      إعداد التقارير 
ور      ول تط دة ح ة مفي تنتاجات عام روج باس ة والخ حال

 .حقوق اإلنسان 
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  مقدمة –ألف 
 
يجب أن    إعداد التقارير هو أحد العناصر األساسية في مهمة المراقبة لحقوق اإلنسان            -1

ة الممنوحة              ا للصالحية أو الوالي ارير وفق ة       تكيف عملية إعداد التق ة المتعلق ة الميداني  للعملي
ة            ذه العملي ذا    .بحقوق اإلنسان ووفقا الحتياجات الموظفين المسؤولين عن إدارة ه ويوضح ه

ارير  ين التق رق ب ةالفصل الف ارير الداخلي ة والتق ة . الخارجي ة ميداني ة نظر عملي فمن وجه
و العم            التقارير الداخلية تعد  ،  بعينها دها موظف ارير التي يع ك التق ة لكي      هي تل ات الميداني لي

ا        ا   .يقتصر استخدامها على عملية ما دون غيره ة   أم ارير الخارجي دها         التق ي يع ك الت  فهي تل
ة              ارير الداخلي واردة في التق ى    ،موظفو العمليات الميدانية باستخدام المعلومات ال وزع عل وت

ك   ي ذل ا ف ع بم اق أوس ال ،نط بيل المث ى س ي   ،عل ف أو ف ي جني دة ف م المتح ر األم مق
م المتحدة األخرى         ،ركنيويو ات األم وق اإلنسان           (وهيئ ة حق ة ولجن ة العام ل الجمعي أو ) مث

مثل المقررين القطريين أو المقررين المسؤولين عن (اآلليات األخرى التابعة لألمم المتحدة 
 .وآذلك للتوزيع على نطاق المجتمع الدولي أو أجهزة اإلعالم ،)موضوعات معينة

 
ان    -2 رى م ،وفي بعض األحي وق اإلنسان   ي و حق املون في مكاتب أخرى      ،وظف يما الع ال س

ة         ة الميداني ام             ،بخالف المكتب المرآزي للعملي ارير هي مه ة التق امهم المتصلة بكتاب أن مه
ان وق اإلنس ي مجال حق ة ف ال فعلي ه من أعم ا ينجزون بة لم ية بالنس ا يشعرون .هامش وربم

ارير      باإلحباط بسبب الطلبات الواردة إليهم من المكتب المر    آزي إلعداد مجموعة من التق
ين  لوب مع ا بأس وب آتابته ة المطل ف   .المختلف تم تعري ة أن ي ة البالغ ن األهمي ه م ذلك فإن ول

وظفين  بابالم نهم     باألس ب م ا يطل ن أجله ي م ي      الت ة الت ريفهم بالكيفي ارير وتع ة تق آتاب
ا  تخدم به ارير ستس ذه التق يتم ب    . ه ذي س لوب ال ة لألس ة الدقيق أن المعرف ن ش تخدام فم ه اس

البين    ان المط وق اإلنس وظفي حق بة لم هولة بالنس ر س ر أآث ل األم ارير أن تجع التق
ة                     .بكتابتها اريرهم الداخلي اك بعض األجزاء في تق ون أن هن م هؤالء الموظف وينبغي أن يعل

ة لالستخدام الخارجي                  ارير موجه ع تق د في تجمي ا بع د من إعداد      .التي ستستخدم فيم وللتأآ
ارير           ،قيقةتقارير آاملة ود   يجب التعجيل قدر اإلمكان بوضع تحديد واضح لهيكلية إعداد التق

 .في إطار أية عملية ميدانية
 
األنواع المختلفة للتقارير التي قد تطلب من يطرح هذا الفصل مقترحات حول بعض  - 3

ئ آما يورد الفصل باختصار المباد.أية عملية ميدانية واالستخدامات المختلفة لهذه التقارير
 .التوجيهية التي تحدد آيفية آتابة التقارير واستخدام النماذج الخاصة بالتقارير

 

 المبادئ العامة إلعداد التقارير عن حقوق –باء  
 اإلنسان 

 
  الدقةالصحة و – 1
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ر هي         الخطوة األولى  – 4 واردة          في إعداد أي تقري ك   التحقق من صحة المعلومات ال ؛ ذل
ى              ألنه ال يمكن إعداد التقاري     زة عل ارير مرتك ر والتدخل لدى السلطات إال إذا آانت هذه التق

وق             .معلومات محققة  ات، يمكن لموظف حق وبعد استكمال البحث والتأآد من صحة المعلوم
ى أساس                           ثال، عل ة االنتهاآات م ا في حال ة سرد رسمي، آم دما في آتاب اإلنسان المضي ق

 .الشواهد المتاحة
 
حقوق اإلنسان أشكاال مختلفة، إال أن هناك عناصر محددة ومن الممكن أن تأخذ تقارير -5

أول هذه العناصر أن . البد منها في أي تقرير عن حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة
، وأال يرتكز على الشائعات أو المعلومات غير التقرير يجب أن يكون تفصيليا ودقيقا

ضي من موظف حقوق اإلنسان ومن الواضح أن المزاعم األآثر خطورة تقت. المحققة
 .ممارسة قدر أآبر من الحرص فيما يتصل بدقة الحقائق الواردة في التقرير

 
  عدم اإلبطاء-2
 
فينبغي لموظف حقوق اإلنسان تجميع الشواهد . إعداد التقرير دون إبطاءينبغي ، ثانيا -6

 هذا األسلوب ويكتسب. واستكمال التقرير عندما تكون القضية حية في ذاآرته ذات الصلة
أهمية خاصة في المواقف التي يتعين فيها على الموظف القيام بتحريات وإعداد تقارير عن 

 أن إعداد التقارير دون إبطاء هو أمر امتشابهة آمحاالت فردية عديدة تشتمل على حقائق 
مع حيوي بالنسبة لفعالية العملية التي تقوم بها األمم المتحدة عند طرح ومناقشة المشاآل 

 .السلطات المعنية 
 
  التوجه نحو اتخاذ إجراءات–3
 
فينبغي لموظف حقوق اإلنسان أن يضع  .أن يكون التقرير ذا طابع عمليينبغي ، ثالثا -7

 ومن المهم أن يقوم الموظف . التوصيات بالنسبة للخطوات التي يتعين اتخاذها فيما بعد
ألن الموظف قد يكون هو نفسه في أفضل بتقديم توصيات حول التدابير التي يتعين اتخاذها 

 .موقع يمكنه من تقييم الوضع وتحديد العمل المناسب
 

 التقارير الداخلية في العمليات الميدانية – جيم
 لحقوق اإلنسان

 
اتب في الغالب بمعرفة موظفي حقوق اإلنسان أو بمعرفة المكالتقارير الداخلية  تكتب -8

ويجب أن يظل موظفو حقوق اإلنسان على . آزي للعمليةوتقدم إلى المكتب المر .1المحلية
                                                      

املكاتب "أما مصطلح . هنا للداللة على مكتب العملية امليدانية الكائن يف عاصمة الدولة " املكتب املركزي"يستخدم مصطلح  1
فيستخدم للداللة على املكاتب املنشأة يف إطار العملية امليدانية على املستوى اإلقليمي أو اجلهوي أو احمللي يف الدولة اليت " احمللية

 .ملية ؛ أي يف املناطق الواقعة خارج العاصمةتنفذ فيها الع
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علم بالهيكل التنظيمي للعملية الميدانية التي تقوم بها األمم المتحدة والمهام الموآولة إلى 
هذه العملية في الدولة أو المنطقة التي يعمل فيها هؤالء الموظفون، وذلك حتى يكونوا على 

. لومات والجهة التي يقدمون إليها تقاريرهمعلم بموقعهم الصحيح في دورة تدفق المع
فالوحدات أو األشخاص الذين تقدم لهم التقارير يختلفون باختالف المسائل التي تعد التقارير 

فالتقارير التي تعد حول أمور عاجلة أو ملحة يتعين أن تقدم إلى وحدات أو أشخاص . عنها
ن تقدم لهم تقارير عن شكاوى فردية يختلفون في هذه الحالة عن الوحدات أو األشخاص الذي

ويجب أن يزود موظف حقوق اإلنسان بالنماذج .أو عن التقييم العام للحالة في منطقة ما
. الالزمة لتقديم تقارير حول مختلف األمور العاجلة والحاالت الفردية والتطورات العامة

ر في شكل إطاري ويجب استخدام هذه النماذج حتى تكون المعلومات المشمولة في التقري
: وسنستعرض في هذا الفصل الحاجة للتعامل مع أربعة أنواع من التقارير الداخلية.منظم

والتقارير الطارئة، والتقارير ،)بما فيها التقارير عن األنشطة المتخصصة(التقارير الدورية 
 .عن المقابالت، والتقارير الموجزة عن وقائع بعينها

 
  التقارير الدورية–1
 
 :موظف إعداد تقارير عن/ ة عامة، يطلب من آل موظف محي بصف-9
 

 ؛ )فيما يتصل بكل جانب من جوانب المهمة (األعمال المنجزة في مجال التوثيق 
 ؛تنبيه المديرين بشأن التطورات أو االتجاهات الرئيسية الحادثة 
 .تخطيط الجهود المستقبلة الرامية إلى تحسين حالة حقوق اإلنسان 

 
 العمليات التي آان يلزم فيها إعداد هذه التقارير بشكل أسبوعي، بينما هناك هناك بعض-10

ومي أو آل أسبوعين أو خمسة                    عمليات أخرى آان يتم فيها إعداد التقارير الدورية بشكل ي
دو أن    . عشر يوما أو مرة آل شهر        ات              ويب ر شيوعا في عملي ارير الشهرية هي األآث التق

اح إلعداد        ، إال أن معدل إع    حقوق اإلنسان  داد التقارير يجب أن يعكس  الحالة، والوقت المت
ب     ي المكت د ف ي تعق اءات الت ي اللق ع ف ى التجم ان عل وق اإلنس وظفي حق درة م التقارير،وق

ديرين   ة بالم ات الخاص زي، والضرورات واالحتياج ة  . المرآ ارير الدوري ع أن التق والواق
زامن مع االجتماعات الع              ادة لتت ا في الع د في المكتب المرآزي            يجب توقيته ة التي تعق ادي

ة          ب المحلي ن المكات ب م ل مكت ن آ ل ع رها ممث ن    –ويحض د م ات تع ذه االجتماع  وه
ة        ة أهداف               –الممارسات العادية في العمليات الميداني دم المحرز وأي يم التق  بحيث يمكن تقي

ا    ن أجله ل م ن العم رى يمك ورات    . أخ ن التط ال م ة آ ارير الدوري ب أن توضح التق  ويج
 .اإليجابية والسلبية

 
ة أو الموظف        يجب أن تعكس التقارير الدورية آافة األنشطة الرئيسية        -11  لمكتب المنطق

ذا الفصل  1التذييل  (مسودة لنموذج التقرير الدوري  وهناك  .المقدم منه التقرير   يمكن  )  له

ط      ع الخط ائج ووض يم النت أداة لتقي تخدم آ ودة ه    . أن تس ديل مس تم تع روض أن ي ذا والمف
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ديرين              ة واحتياجات الم ة واحتياجات العملي ال     . النموذج لتتناسب مع المهم ى سبيل المث فعل

 .يحدد النموذج بعض مجاالت المهمة؛ إال أن المهمة قد تختلف بحسب آل عملية
 

 :الداخلية الموضوعات التالية " الدورية"ويمكن أن تغطي التقارير  -12
 

ارزة التي           مقدمة؛ ولمحة عامة عن حالة حقوق اإل        يم، واألمور الب نسان في اإلقل
 .يلزم توجيه االهتمام لها

ر                ا التقري رة التي يغطيه دم المحرز في      (موجز باألعمال المنجزة خالل الفت التق
 ).استكمال خطة العمل

لبية،       ة أو س ت إيجابي واء آان ان، س وق اإلنس ة حق ي حال ية ف ورات الرئيس التط
ة          (خالل الفترة التي يغطيها التقرير       مفصلة بحسب المجاالت المشمولة في مهم

 : ، مثل )العملية
 االحتجاز •
 رصد العائدين •
 المظاهراترصد  •
 االنتخاباترصد  •
 مساعدة السلطات القضائية •
 مساعدة المنظمات غير الحكومية •
 التطورات األخرى •

 )بحسب المجاالت التي  تغطيها المهمة(الخطط الموضوعة للفترة المقبلة  
 )بحسب المجاالت التي تغطيها المهمة(المقبلة التوصيات للفترة  
ب   ة عن المكت ات إداري االت المرض (معلوم ال / ح وظفين ، أعط ازات الم إج

 )المرآبات، إلى آخره
 االستنتاجات 
 الضمائم 

 
وفي آل قسم من أقسام النموذج، يجب تعبئة المعلومات عن آل من المجاالت المحددة             -13

إذا آان هناك بعض من موظفي حقوق اإلنسان المسؤولين         و. في المهمة الموضوعة للعملية   
بشكل محدد عن مجاالت معينة في المهمة الموضوعة للعملية الميدانية، مثل مراقبة حاالت             

تقارير عن  التوقيف واالعتقال أو مراقبة المحاآمات، أو غير ذلك من األمور، فيمكن إعداد             
دوري      حول آل مجال من هذه المجاال      األنشطة المتخصصة  . ت المحددة وإرفاقها بالتقرير ال

ويمكن إرفاق وثائق أخرى، بما في ذلك التقارير عن المقابالت أو أية مواد تعريفية أخرى،               
ومن المعلوم أنه البد أن يكون . للمساعدة في شرح الحالة أو التوصيات الواردة في التقرير        
ر،       ة للتقري ام المختلف ين األقس ا ب داخل فيم اك بعض الت دة    هن ى الوح ين عل ه يتع م فإن ومن ث

رار                    داخل أو التك ذا الت ل ه د لتقلي ارير أن تجته التابعة للمكتب المرآزي والمكلفة بإعداد التق
 .إلى الحد األدنى 
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إن هذه التقارير الدورية المعدة بمعرفة مكاتب أو موظفي المناطق هي التي يستخدمها     -14
طة     ة أنش ي متابع ة ف زي للعملي ب المرآ ط    المكت ع الخط دة ووض ى ح ب عل ل مكت آ

راهن               واالستراتيجيات للتعامل مع الحالة المتغيرة ، والتعرف بشكل متواصل مع الوضع ال
ى النطاق                       ا الستخدامه عل ة بكامله ر دوري واحد عن العملي لحقوق اإلنسان ، وإعداد تقري

 ).آما سيرد بيانه فيما بعد(الخارجي 
 
  التقارير الطارئة -2
 

المكتب   تتطلب من   ألحيان تشهد حالة حقوق اإلنسان بعض األحداث التي           في بعض ا   -15
ذي يتطلب     . المرآزي توجيه اهتمام سريع وعاجل لها    وع ال وقد تكون هذه الحوادث من الن

ا                        ة يواجهه وطني للتعامل مع مشكلة معين ى المستوى ال ة عل دابير عاجل من العملية اتخاذ ت
ة       والغرض. الموظفون في أحد المكاتب المحلية       ارير الطارئ وفير المعلومات     من التق هو ت

وذج  . األساسية التي تمكن المكتب المرآزي من اتخاذ الخطوات المناسبة   وهناك مسودة نم
ارئ   ر الط ذييل (للتقري رض    ) 2الت ذا الغ دادها له م إع وق    . ت ات حق ض عملي اك بع وهن

ال   "أو " عةتقارير سري"اإلنسان التي آانت التقارير الطارئة فيها بمثابة      تقارير بشأن األعم
 " .العاجلة المطلوبة

 
ت    -16 تهدفة بأسرع وق ة المس ى الجه ة يجب أن تصل إل ارير الطارئ ى أن التق النظر إل ب

ممكن ، لذا قد ال يكون من العملي في جميع األوقات أن يقوم المكتب المحلي بتسليم التقرير                 
وذج         وهذا السبب هو أحد ا    . باليد إلى المكتب المرآزي      لعوامل التي روعيت في تصميم نم

اآس                    اله بالف ذي يسمح بإرس در ال وفي بعض    . التقرير الطارئ بحيث يكون مختصرا بالق
ل          روري نق ن الض ون م د يك اآس ، ق زة الف وافر أجه ا ال تت تثنائية أو حينم االت االس الح

اتف           ذا يجب أن ي  . المعلومات الواردة في التقرير بواسطة الالسلكي أو اله وذج   وله كون نم
اتف     إال . التقرير الطارئ منظما بالشكل الذي يسهل نقل المعلومات بواسطة الالسلكي أو اله

ة معلومات                 أن هناك    ه ال يجب إرسال أي قاعدة البد من مراعاتها في هذا الشأن ، وهي أن
 .سرية بواسطة الالسلكي أو الهاتف

  
  تقارير المقابالت -3
 

ي تجرى              يحتاج موظفو حقوق اإلنسان    -17 ات الت ابالت آجزء من التحري  إلى إجراء المق
ل  (بشأن انتهاآات حقوق اإلنسان أو آجزء من أنشطة الرصد والمتابعة التي يقومون بها      مث

دين   ين العائ اهرات أو الالجئ د المظ ى    ) . رص دد إل ذا الص ي ه وع ف ب الرج ل ويج الفص
ابالت  ": الثامن ي بإيجاز بع         " . إجراء المق ا يل واردة في       ونستعرض فيم ارات ال ض االعتب

 .ذلك الفصل
  
  استخدام نموذج المقابلة–أ 
 

د       استبيانا أو نموذج مقابلة    لهذا الفصل يجد القارئ      3التذييل  في   -18 ه تزوي  ، الغرض من
ا   ة ، وتقريب ي المقابل ا ف ن تغطيته ي يمك ئلة الت وذج لألس ة بنم ذي يجري المقابل الشخص ال
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فعلى سبيل المثال ، يبدأ النموذج بسؤال مفتوح يسمح          . بهبنفس الترتيب الذي يمكن طرحها      
يجب ولكن  . للشاهد بسرد القصة دون آثير من االستعجال أو المقاطعة لتغطية أسئلة فرعية           

يس خطة   ة ول يلة لتسجيل المقابل ون وس و أن يك تبيان ه ذا االس ن ه أن الغرض م ه ب التنوي
 .إلجرائها

 
ري المقاب  إن  -19 ذي يج ام الشخص ال رى    قي ات األخ ة والمعلوم ى القص تماع إل ة باالس ل

وذج                 ذي وضع النم ى أساسه     المقدمة من الشاهد هو أمر أهم بكثير من متابعة المنطق ال  عل
ه          ة الشاهد أن          . بل وأآثر أهمية من استكمال النموذج ذات ى رواي د االستماع إل والواجب بع

ئلة توضح المعلومات الم ى طرح أس ة إل ائم بالمقابل د الق د يعم ي ق ائق الت ة الحق ة وتجلي قدم
ى أي        . تشير إلى احتمال وقوع انتهاآات لحقوق اإلنسان       ويجب أن تكون األسئلة الموجهة إل

لفا               دة س وائم مع تبيانات أو ق ة اس شاهد متجاوبة مع القصة أو  الحالة أآثر من تجاوبها مع أي
 . بالقضايا المطلوب تغطيتها

 
ي -20 وفير وس و ت النموذج ه ذ  والمقصود ب يس ألخ ة ول ائج المقابل ر عن نت داد تقري لة إلع

اش            اش       . مالحظات أثناء المقابلة أو إلمالء منطق معين على النق واألحرى أن يتسلسل النق
ة    ا لمنطق المعلومات المقدم وذج    . وفق ة  (وفي أحسن األحوال ، يمكن أن يكون النم مع أي

وق اإلنسان       تعديالت الحقة فيه لجعله متناسبا مع إحدى عمليات األمم           المتحدة في مجال حق
ا   ة بعينه ع مقابل با م ة  ) أو متناس ة قائم ةبمثاب ائم      مرجعي ن للق ي يمك ة الت ئلة المهم باألس

بالمقابلة أن يسترشد بها قبل بدء المقابلة وقبل االنتهاء منها ؛ للتأآد من  عدم نسيان القضايا                 
ة         وعند االسترشاد بالنموذج قبل الم    . المهمة أثناء النقاش     ائم بالمقابل قابلة ، يجب أن يتأآد الق

العين وإنشاء خيط        . من استيعاب األسئلة الرئيسية في ذاآرته عن ظهر غيب              فالتواصل ب
ئلة    ين لألس ل مع د بتسلس ن التقي ر م م بكثي ا أه ارب هم ن التق ره،  . م بق ذآ ا س يمكن وآم ف

د من طرح ا  ة للتأآ دء المقابل ل ب ذاآرة قب وذج لتنشيط ال تخدام النم ةاس ئلة المهم ي . ألس وف
أن                     تبيان ب ى عدم السماح لالس جميع األحوال ، يجب أن يحرص موظف حقوق اإلنسان عل

 .يكون عائقا مصطنعا يحول دول إتمام التواصل مع الشاهد
  

آما يجب أيضا تكييف هذا النموذج للمهمة المحددة للعملية واالحتياجات الخاصة بكل           -21
ة ال ،  . مقابل بيل المث ى س اع  فعل ع اتس ه يتوق ي تجعل ة الت وذج بالمرون ون النم ينبغي أن يك

اطي أو         الحوار أثناء المقابلة ليغطي بعض مشاآل حقوق اإلنسان مثل حاالت القبض االعتب
ر                       ى انتهاآات أخرى أو انتهاآات أآث ة عل ى العملي ندة إل التعذيب ، بينما ترآز المهمة المس

زم   .ذج ليتناسب مع آل عملية على حدة  يلزم تعديل النمو  ومن هنا   . لحقوق اإلنسان  ا يل  آم
فعلى سبيل المثال ، قد يجد المكتب        . آذلك تكييف النموذج ليتناسب مع آل نوع من الشهود          

ا             المحلي أو موظف حقوق اإلنسان أنه يتعامل بشكل رئيسي مع األشخاص المشردين ؛ بينم
ين      يجد مكتب أو موظف آخر أن اتصاالته تترآز بشكل رئيسي مع ا                وفين أو المعتقل . لموق

ك                        تبيان ليتناسب مع االحتياجات الخاصة لهؤالء الشهود ؛  وذل ديل االس م يجب تع ومن ث
د إجراء   . لتحاشي أية أسئلة غير ضرورية وآذلك إلضافة أية قضايا جديدة ذات صلة           وعن

ابير ا     تخدام التع د اس ن المفي ون م د يك وذج ، ق تبيان أو النم ي االس ديالت ف ذه التع ة ه لبالغ
إن       . الوضوح في النموذج بحيث ال تكون هناك حاجة للكثير من التفسير             ك، ف ى ذل وبناء عل

ارير إحصائية                       ى وضع تق ا  . نتائج المقابالت يجب أن تكون من العوامل المساعدة عل آم
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املين في                     ة للموظفين الع وفر تفاصيل دقيق ذي ي يراعى أن يكون النموذج معدا باألسلوب ال
 .زي أو أماآن أخرى والذين لم تتح لهم فرصة المشارآة في المقابلة المكتب المرآ

 
  محتويات تقرير المقابلة–ب 
 

سرد المفروض في المقام األول أن تقرير المقابلة عن واقعة ما يجب أن يشتمل على  -22
فالهدف . ولكن يجب آذلك أن يشتمل التقرير على معلومات أخرى مهمة  . لوقائعلدقيق 

وباإلضافة إلى .  أوضح وصف ممكن لألحداث على أساس الشواهد المتاحةهو إعطاء
 ؛ مثل العمر والجنس والمهنة وغير ذلك ، يمكن أن بالضحيةالتفاصيل الشخصية المتعلقة 

وفضال عن ذلك ، .  بالغة األهمية لتفهم ما حدث سياق االنتهاكتكون المعلومات حول 
 تقريره مصادر المعلومات وتقييمه يجب على موظف حقوق اإلنسان أن يورد في

 ) .إلى الحد الذي ال يضر بمبدأ السرية(لمصداقيتها 
 

 المتورطينوينبغي لموظف حقوق اإلنسان أن يعمل قدر اإلمكان على إدراج شخصية  -23
راج شخصية المتورطين في انتهاآات حقوق فإد. في االنتهاآات وعالقتهم بالسلطات

لية يمكن أن يفيد بشكل خاص في تحديد ما إذا آان هناك عدد من اإلنسان في التقارير الداخ
 آما يجب إدراج تسلسل القيادة إذا .الضحايا الذين عانوا من اإلساءة على يد شخص بعينه 

سرية المعلومات  تراعىولكن من المفروض بشكل عام أن . أمكن التعرف عليه وتحديده
لمعلومات قد يعرض هؤالء األشخاص  ؛ ألن آشف هذه االمتصلة بشخصيات المتورطين

بل ربما يصل . لبعض المخاطر ؛ مثل استهدافهم باالنتقام من قبل أسر الضحايا أو غيرهم
األمر إلى أن المرتكب المزعوم لالنتهاك والذي تم الكشف عن هويته قد يتعرض للقتل 

اب قوية وإذا آانت هناك أسب" . حصر الضرر " على أيدي غيره من المسؤولين من أجل 
آشف عن اسم مرتكب االنتهاك فعندئذ يجب أن يقوم المكتب المحلي بالتشاور مع لل

 ؛ وفي جميع األحوال ال يجب الكشف عن هوية المرتكب إال بعد إعطائه المكتب المرآزي
ويفضل بشكل عام ، وذلك في الحاالت التي . فرصة الرد على االتهامات الموجهة إليه

ة بشكل جيد ، تشجيع السلطات المحلية على إحضار الشخص أمام يعمل فيها نظام العدال
  .العدالة

  
يحدد الحقوق التي تعرضت وباإلضافة إلى ذلك ، ينبغي لموظف حقوق اإلنسان أن  -24

 التي يمكن اتخاذها على المستويات المحلية والوطنية جراءاتوالتوصية باإل لالنتهاك
ومن المفيد إرفاق بعض .  المتوسط أو الطويل والدولية ، سواء على المدى القصير أو

مع التقرير ؛ مثل نسخ من اإلفادات والبالغات ، والخرائط والصور ، والشواهد الضمائم 
 .المستندية ، والسجالت الطبية وشهادات الوفاة 

  
تجميع قائمة مستخرجة من الحاسب اآللي بجميع الحاالت مصنفة بحسب ومن المفيد  -25

الحالة وبعض التفاصيل األخرى في المكتب المحلي ، بغية القيام في نهاية االسم ورقم 
األمر بتكوين سجل مرآزي داخل المكتب المرآزي ، وذلك لتحاشي االزدواجية في 

، سواء تلك التي تقوم بها الفرق المختلفة التابعة للمكاتب المحلية أو األشخاص التحريات
آالشرطة (عناصر متصلة بعمليات حقوق اإلنسان ذوي المسؤوليات المتداخلة ، أو أية 

 ) .المدنية مثال
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 الوقائع تقارير –4
 

بعد تجميع المعلومات الكافية عن طريق المقابالت والمالحظة المباشرة والوسائل  -26
األخرى ، يجب أن يقوم موظف حقوق اإلنسان الذي أجرى التحريات بإعداد بيان تفصيلي 

قد تشير إلى وقوع انتهاآات لحقوق اإلنسان أو التي يجب إبالغ ودقيق عن األحداث التي 
وفي أغلب األحوال ، تشتمل تقارير المقابالت على آافة . المكتب المرآزي عنها

المعلومات ذات الصلة ، ومن ثم فإن موظف حقوق اإلنسان يستطيع إعطاء تقييم عام 
كن اتخاذها في إطار العملية يلخص فيه الوقائع ويقدم فيه توصيات باإلجراءات التي يم

، نموذج لتقرير عن واقعة 4التذييل ويرد في . على المستويات المحلية والوطنية والدولية 
ومن المعلوم أن هناك . ويماثل في تصميمه نفس األسلوب المتبع في نموذج تقرير المقابلة 

 ولهذا فمن الصعب العديد من األحداث المختلفة التي يمكن تغطيتها في تقارير الوقائع ،
ومع ذلك فإنه من . توصيف نموذج منفرد يغطي آافة احتياجات موظفي حقوق اإلنسان

الممكن في إطار العملية أن يكون هناك نوع من التكرار في االنتهاآات أو األحداث 
 . األخرى ؛ األمر الذي قد يوحي بتصميم نماذج ذات طابع خاص 

 
  التقارير الخارجية-د 
 
 ير الموجهة للمقر التقار-1
 

يتضح أن ، " المتابعة والتماس االجراءات التصحيحية: "الفصل التاسع عشرفي  -27
 في الدولة ، إذا رئيس بعثة األمم المتحدةرئيس العملية مسؤول عن تقديم التقارير إلى 

آانت عملية حقوق اإلنسان  تشكل جزءا من عملية أآبر في إطار األمم المتحدة في تلك 
آما أن رئيس ). آما هو الحال في تقديم تقارير إلى الممثل الخاص لألمين العام(ة الدول

أو في نيويورك ، آما في /  العملية في جنيف و إلى مقرالعملية مسؤول عن تقديم التقارير 
، مإدارة عمليات حفظ السال، أو إلى حقوق اإلنسانمفوضية إلى حالة التقارير التي ترفع 

  .ؤون السياسيةإدارة الشأو إلى 
 

وقد تكون التقارير المرفوعة من العملية إلى المقر أو إلى رئيس بعثة األمم المتحدة  -28
 ، على حسب طبيعة المشاآل واالحتياجات شهري أو أسبوعيفي الدولة مطلوبة بشكل 

والمعتاد هو أن مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان يتسلم تقارير . الخاصة لكل مكتب 
ية وشهرية من العمليات الميدانية لحقوق اإلنسان والمكاتب الصغرى المنشأة تحت أسبوع

  .سلطة هذه العمليات
 

 المقر على أساس النماذج نفسها الموضحة في ويمكن إعداد التقارير المرفوعة إلى -29
، على حسب آون هذه التقارير دورية أو طارئة أو تقارير عن وقائع 4 و 2 و 1الت ـالتذيي
والواقع أنه باإلضافة إلى التقارير األسبوعية والشهرية المطلوبة من العمليات . ينة مع

الميدانية لحقوق اإلنسان ، قد يرى رئيس العملية من الضروري تنبيه مقر األمم المتحدة 
وقد يكون ذلك ضروريا السيما إذا آان رئيس العملية يتابع . إلى مشكلة أو واقعة بعينها 
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الفصل التاسع لخاصة على مستوى المقر ، آما سبق أن أوضحنا في بعض األعمال ا
 إال أن التقارير المرفوعة إلى المقر ."المتابعة والتماس االجراءات التصحيحية: "عشر

 ، تشتمل على معلومات متصلة بالدولة آكل والعمل المسند إلى العملية بكاملهايجب أن 
ولهذا . نه ، آما في حالة التقارير الداخلية وأال تكون مقصورة على منطقة أو إقليم بعي

 . السبب يجري إعداد هذه التقارير على مستوى المكتب المرآزي 
 

ول من مكاتب ـة والمكتب المرآزي الحصـوإلعداد هذه التقارير ، يلزم لكل من العملي-30
تقارير عن الحاالت الفردية على حسب ما هو موضح في نموذج ) 1: (ق علىـالمناط

عن الوضع توضح الظروف ) أسبوعية ، شهرية ، إلى آخره(تقارير دورية ) 2(مقابلة ، ال
بما في ذلك تقارير عن األنشطة (الراهنة فيما يتعلق بالمسائل المندرجة في المهمة 

تقارير طارئة عن األوضاع التي تتطلب توجيه ) 3(وآيف تتجه األمور ، ) المتخصصة
ى موظفي حقوق اإلنسان أو المخاطر الوشيكة والتي قد مثل الهجوم عل(اهتمام خاص لها 

تقارير عن ) 4(، ) تنجم عنها أضرار أو إصابات آبيرة لألفراد التابعين للعملية ، الخ
 .الوقائع 

 
  إعداد التقارير المقدمة إلى هيئات وآليات األمم المتحدة-2
 
  هيئات األمم المتحدة–أ 
 

المتابعة والتماس االجراءات : ع عشرالفصل التاس"سبق أن أوضحنا في  -31
 أن العملية الميدانية لحقوق اإلنسان قد يطلب منها تقديم تقارير عن التطورات "التصحيحية

المتصلة بحقوق اإلنسان وعن أنشطة العملية لهيئات أخرى معنية في منظومة األمم 
ولجنة حقوق والجمعية العامة  مجلس األمنالمتحدة ، بما في ذلك على سبيل المثال 

ولكن ربما تكون هناك حاجة لتقارير  (تقدم هذه التقارير بمعدل سنويوفي العادة  . اإلنسان
، وهذه التقارير تقدم من األمين العام أو من المفوض السامي لحقوق )تقدم على فترات أقل

معية واألمثلة المذآورة في الفصل السابق تشمل التقارير المقدمة سنويا إلى الج. اإلنسان 
العامة ولجنة حقوق اإلنسان حول أنشطة مكتب آمبوديا التابع لمفوضية حقوق اإلنسان ، 

آما أن العمليات الميدانية لحقوق اإلنسان التي . والتقرير السنوي عن مكتب آولومبيا 
تشكل جزءا من مهام األمم المتحدة في حفظ السلم يطلب منها في العادة آتابة بعض األقسام 

ات المتصلة بحقوق اإلنسان لتضمينها في تقارير البعثة الدورية المقدمة إلى عن التطور
وعادة ما يتم إعداد هذا النوع من التقارير بمعرفة المكتب المرآزي . مجلس األمن 

ادارة عمليات حفظ السالم و مفوضية حقوق اإلنسان وادارة (بالتشاور مع مقر العملية 
 .)الشئون السياسية

 
 مم المتحدة آليات األ–ب 
 

وباإلضافة إلى ما سبق، قد يطلب من العملية تقديم معلومات إلى اآلليات األخرى في  -32
المقررين القطريين والمقررين المختصين األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان ، مثل 

 التي تعينها لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق أو الجهات اإلجرائية بموضوعات معينة
الفصل "، آما سبق تفصيله في ) أو التي تعين أحيانا من قبل الجمعية العامة(نسان اإل
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 وفي بعض الحاالت قد يتم إنشاء ".المتابعة والتماس االجراءات التصحيحية: التاسع عشر
أو الممثل المعني بحقوق / حلقة رسمية بين عملية حقوق اإلنسان والمقرر القطري و

ى مهام العملية تقديم الدعم للمقرر فيما يتصل بجمع اإلنسان، بحيث يكون من إحد
ففي مثل هذه الحاالت يتعين على العملية . المعلومات وإجراء التحريات وإعداد التقارير 

 . تزويد هذه الجهات بالمعلومات والتقارير الموثقة بشكل منتظم 
 

نية لحقوق اإلنسان وعندما ال تكون هناك عالقة محددة بشكل واضح بين العملية الميدا -33
من جهة وإجراءات لجنة حقوق اإلنسان من جهة أخرى ، فالمفروض عندئذ أن تكون 
عملية حقوق اإلنسان وموظفوها على إدراك بأن المعلومات التي يجمعونها والتقارير التي 

 –تعدها العملية قد تستخدم من قبل بعض الجهات اإلجرائية المعنية في لجنة حقوق اإلنسان 
 بغرض اتخاذ اإلجراء المناسب إزاء – سيما المقررون المعنيون بموضوعات معينة وال

المتابعة : "الفصل التاسع عشروآما ذآر في . حاالت معينة أو ألغراض التقارير العامة 
، يمكن للعمل المتكامل الذي تقوم به اآلليات اإلجرائية "والتماس االجراءات التصحيحية

 والعمليات الميدانية لحقوق اإلنسان أن يتطور على نحو مفيد المعنية بموضوعات معينة
. للتعامل مع المشاآل والحاالت المحددة التي تواجهها العملية في مجال حقوق اإلنسان 

ويجب أن يكون االعتبار األساسي في تحديد الحالة والكيفية التي يتخذ بها مثل هذا اإلجراء 
آما يجب . نسان في الدولة التي تنفذ فيها العملية هو األثر المحتمل على حماية حقوق اإل

اتخاذ ترتيبات محددة   لكل عملية ميدانية بغرض نقل التقارير والمعلومات إلى اآلليات 
وبشكل عام، يجب إتاحة التقارير الدورية الواردة من العملية . المعنية بموضوعات معينة 

موضوعات محددة ، وذلك من خالل الميدانية لآلليات المعنية بموضوعات قطرية أو 
 . مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

 
آما يجب آذلك أن تقتسم عملية حقوق اإلنسان ما بحوزتها من معلومات عامة، وربما                -34

ة  محكمة بعض المعلومات الداخلية ، مع المحققين التابعين ألية      ة  جنائي أة للتعامل   دولي  منش
ة ال         ل المحكم ة ، مث أة بالنسبة              مع الحال ة المنش ابقة والمحكم أة بالنسبة ليوغوسالفيا الس منش

 .لرواندا 
 

ة ،        -35 د وقد يرى مدير العملي ر      بع ات         التشاور مع المق ه من الضروري إصدار بيان  ، أن
ة                     ة والدولي ائل اإلعالم الوطني وق اإلنسان لوس ة حق ذه  . منتظمة عن التطورات في حال وه

ا  أنها مس د يكون من ش ات ق ايير البيان زام بالمع ى االلت ة عل ة في تشجيع الحكوم عدة العملي
ة للتجاوب                     دولي بالمعلومات الالزم د المجتمع ال ذلك في تزوي الدولية لحقوق اإلنسان ، وآ

ة  ع الحال زة   . م ى أجه ا عل ة بتوزيعه ات عام ارير أو معلوم ر تق ة نش رر العملي دما تق وعن
اري ع التق تم توزي ذ أن ي المفروض عندئ ام وسريع من خالل مكاتب اإلعالم ، ف ر بشكل ع

 . ك وفي الدولة المعنية راإلعالم التابعة لألمم المتحدة في جنيف ونيويو
 
 لحكومةإلى  التقارير المقدمة –3
 

ة التي                   -36 ة الدول ى حكوم ديمها إل قد يكون من المفيد والضروري إعداد تقارير دورية لتق
ة  ا العملي دار فيه ل . ت ن آ ب م ام ، يطل كل ع ن  وبش ر دوري ع داد تقري ة إع ة ميداني  عملي
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أنشطتها لتوزيعه ، على سبيل المثال ، داخل منظومة األمم المتحدة آما سبق أن أشرنا في                   
ا أن سفارات      . الفقرات السابقة ، وعلى الدول األعضاء في المجتمع الدولي           دول التي    آم ال

ل       نهابرامج بعي  قد تطلب تحديثات منتظمة عن       تسهم في تمويل العملية     تكون مهتمة بها ، مث
 . مشروع بناء القدرات لتعزيز السلطة القضائية 

 
ا             -37 دار فيه ة التي ت وق اإلنسان في الدول ة حق وبشكل عام ، فإن التقارير العامة عن حال

وآما سبق   . العملية يجب تقاسمها أوال مع الحكومة التي تدار العملية الميدانية على أرضها             
ي   يحه ف ل التوض ر الفص ع عش حيحية  : "تاس راءات التص اس اإلج ة والتم إن "المتابع ، ف

ة بهدف   ع الحكوم ل م يلة للعم ة آوس ا الخارجي تخدم تقاريره ة يجب أن تس ة الميداني العملي
د             . تحسين الوضع فيما يتصل بحماية حقوق اإلنسان        ة ق ارير مع الحكوم ا أن تقاسم التق آم

داث التحس   ى إح ؤدي إل ا يتر يي ودة ؛ بم ن     نات المنش ان م ي بعض األحي ك ف ى ذل ب عل ت
ة       ة حاج د ثم م تع ى اإلطالق إذا ل دم إصداره عل ى ع ا حت ر أو ربم يح التقري ضرورة تنق

ات                    . إلصداره   ة بعض التصحيحات أو التعليق دى الحكوم د تكون ل ك ، ق وباإلضافة إلى ذل
 .المستندة على حقائق والتي يجب أن تعكس في التقرير

 
 م نماذج التقارير  آتابة التقارير واستخدا–4
 

ط    -38 ة فق تخدم إال ألغراض إعالمي ي ال تس ة الت ارير الخارجي اك بعض التق يما (هن الس
دولي         ى المجتمع ال لة إل ة أخرى         ) . التقارير المرس ارير خارجي اك تق ارير    (وهن يما التق الس

ددة تستخدم للتعامل مع مشاآل مح  ) المرسلة إلى الحكومة أو التقارير الخاصة بوقائع معينة     
بعض التقارير الخارجية على القضايا المتصلة        ويجب أن ترآز    . في مجال حقوق اإلنسان     

ال األخرى ، أو    بموضوعات معينة   ، مثل حالة حقوق اإلنسان في السجون أو أماآن االعتق
ك             ر تل ى آخ رطة ، إل وات الش ان وق وق اإلنس ة ، أو حق ير العدال ي س ان ف وق اإلنس حق

 . قارير يمكن استخدام حوادث محددة على سبيل التوضيح وفي هذه الت. الموضوعات
 

ارير      وآما سبق ذآره ، فإن       -39 التقارير الخارجية التي تعدها العملية ترتكز عادة على التق
ة     ب المحلي ن المكات رد م ا ت ا م ي غالب ة والت ل أن   . الداخلي ن المحتم ك ، فم ى ذل اء عل وبن

ى     نال يكونو إعداد التقارير   األشخاص في المكتب المرآزي المسؤولين عن         هم شخصيا عل
واردة من المكاتب           ولهذا  . صلة باألحداث التي يكتبون عنها       فمن المهم أن تكون التقارير ال

دة      اليب واح ة وأس تخدم مصطلحات ثابت يلية وأن تس ات تفص ى معلوم تملة عل ة مش المحلي
ة في      للتعامل مع المعلومات ، بحيث يمكن للموظف المسؤول عن إعداد الت              ارير الخارجي ق

دة حول                  ة مفي تنتاجات عام ة والخروج باس المكتب المرآزي االعتماد على الحقائق المجمع
وق اإلنسان      وق اإلنسان أن                    . تطور حالة حق ال ، إذا ذآر أحد موظفي حق ى سبيل المث فعل

و                         ة أن يق ذه الحال ل ه د في مث م هناك حالة قتل وقعت في مدينة ما في يوم ما ، فإنه من المفي
 .الموظفون اآلخرون بإعطاء نفس المستوى من التفاصيل حول حاالت القتل المشابهة 

 
وق اإلنسان والموظفين في المكتب المرآزي أن                      -40 ى آل من موظفي حق والواجب عل

دونها                   ارير التي يع . يضعوا نصب أعينهم على الدوام الفائدة الحاصلة من المعلومات والتق
ى موظف حق         ة         ومن ثم يتعين عل ادة المكتب المرآزي بطبيع ى إف وق اإلنسان أن يعمل عل

الحالة على المستوى المحلي ، بحيث يتسنى للمكتب المرآزي اتخاذ اإلجراء المناسب لكل               
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ه                      ة المضيفة بشأن األمور التي تستدعي توجي ارير للحكوم حالة من الحاالت ، وإعداد التق
ات األ  ارير للجه داد التق ذلك إع ا ، وآ ام له وق  . خرى االهتم ون موظف حق ا يك ادة م وع

ه            ين  علي م يتع ي ، ومن ث ى المستوى المحل وق اإلنسان عل اإلنسان على علم جيد بحالة حق
. آتابة التقارير التي تعكس هذه المعرفة إلرسالها إلى المكتب المرآزي وللجهات األخرى               

ارير تكتفي بتسجيل المعل                ومات باألسلوب    وغالبا ما يقوم موظف حقوق اإلنسان بإعداد تق
ة      الذي يمكن الموظف من معرفة ما حدث ، ولكن دون إدراج الوقائع ذات الصلة والمعروف
ى مستوى المكتب                  ة عل بشكل جيد على المستوى المحلي ، ولكنها ليست بالضرورة معروف

ارئ موظف حقوق اإلنسان يجب أن يضع       والقاعدة هي أن    . المرآزي   د       الق اره عن  في اعتب
   .آتابة تقاريره

 
ارير ، بحيث يمكن تنظيم وتنسيق                    -41 اذج للتق يشتمل هذا الفصل على تذييالت بأربعة نم

زي     ب المرآ ي المكت ا ف ادة منه اقا لإلف ر اتس ا أآث دان وجعله ن المي واردة م ات ال . المعلوم
وتعرض هذه النماذج آذلك أسلوبا لتحليل المعلومات قد يكون مفيدا من وجهة نظر موظف               

اة أن    ولكن   .حقوق اإلنسان    ديل               يجب مراع تلزم تع د تس ة ق االحتياجات الخاصة لكل عملي
اذج أخرى           اذج         . هذه النماذج أو استحداث نم د يكون من الصعب  استحداث نم ه ق ك أن ذل
وذج           . للتقارير تؤدي آافة األغراض المطلوبة       ام بتكييف آل نم ة ، يجب االهتم ففي النهاي

افي لكل             و . ليتناسب مع األهداف المنشودة منه     امش الك ارير باله اذج التق يجب أن تسمح نم
حادث ، فعلى سبيل المثال يجب أن يوفر نموذج التقرير عن واقعة معينة اإلمكانية إلعطاء                

ائع          ة للوق ة أو مظاهرات أو             (التفاصيل المناسبة عن األنواع المختلف ل أو سوء معامل من قت
ك ر ذل در ا ) . غي ددا بالق وذج مح ون النم ات  ويجب أن يك ة نفس المعلوم ذي يضمن آتاب ل

ا                   وب عنه ة أو اختالف الحوادث المكت ائمين بالكتاب بغض النظر عن اختالف األشخاص الق
ك           ( ر ذل ة ، وغي ة ، واألشخاص المتصلين بالحادث وع الحادث مثل موقع الحادثة ، ووقت وق

ات ن المعلوم نفس   ) م س المصطلحات ، وب تخدام نف وذج ، وباس ي النم ع ف س الموق ي نف  ف
ة                   . األسلوب ه من الصعوبة البالغ أ بالشكل الصحيح فإن م تعب اذج إذا ل ومن المعلوم أن النم

ى أي                   د يكون من الصعب عل ل ق ارن ، ب ى نحو مق ا عل واردة فيه اإلفادة من المعلومات ال
 .إنسان اإلفادة على اإلطالق من هذه المعلومات فيما عدا الشخص الذي قام بكتابتها 

 
أنها توضيح                ويتمثل أحد أ   -42 وجه اإلفادة من النماذج في إعداد معلومات إحصائية من ش

وق اإلنسان         ة حق وذج إذا جرى             . االتجاهات والتطورات في حال ك أن النم ى ذل ال عل وآمث
د يكون من الممكن                    إعداده بالشكل المناسب وتم تعبئة النماذج واستكمالها بشكل موحد ، فق

وق اإلنسان أو   للمكتب المرآزي الخروج باالستنتاجات     عن تكرار االنتهاآات الخطيرة لحق
اهدا           . المشاآل األخرى الناشئة في شتى المناطق        ذه اإلحصاءات ش وفر ه فمن الممكن أن ت

ي                  قويا على الحاجة لتدخل دولي في إحدى المناطق أو قد تشير إلى عدم الحاجة إلجراء دول
ة أخرى  ي منطق وذج المقابل . ف ى أن نم ارة إل در اإلش ذييل (ة وتج ة ) 1الت وذج الواقع ونم

وفران                     ) 4ل  ـالتذيي( ا ي ى أساس التصور بأنهم م وضعهما عل د ت ذا الفصل ق المصاحبان له
ة                معلومات إحصائية مقارنة وأنهما بذلك يفيدان في التعرف على اتجاهات وتطورات الحال

ان   وق اإلنس ا يتصل بحق دوري . فيم ر ال ا أن التقري ذييل (آم داد) 2الت م إع د ت جيع ق ه لتش
 . الموظفين اإلقليميين على تقديم المعلومات وتقييم االتجاهات



14 

  للفصل العشرين1التذييل 
  مقابلة- نموذج استبيان 

 سري
 ___/___/___تاريخ التقرير 

                يوم      شهر   سنة
 _____________: المقابلة-رقم نموذج االستبيان

: بإعداد التقرير) ائمونالق(القائم )  الموظفون(الموظف 
                                               _________________________

_____________________________________________________ 
 ____________________: المكتب المحلي

 _____/____/____:تاريخ إجراء المقابلة
 ر      سنة                                                    يوم       شه

 
  مقابلة-نموذج استبيان

 مقدمة المقابلة
 . القائم بإجراء المقابلة نفسهيقدمينبغي أن 

 . من المقابلةالغرضينبغي أن يوضح  القائم بإجراء المقابلة 
 .حقائق المقابلة في عملية الحصول على الأهميةينبغي أن يوضح  القائم بإجراء المقابلة 

 ذات الصلة على إجراء المقابلة، الموافقةينبغي أن يحصل  القائم بإجراء المقابلة على 
وعلى سبيل المثال ينبغي آحد أدنى للقائم بإجراء  المقابلة  أن يعيد التأآيد للشخص الذي 

 .يجري معه المقابلة  بعدم إفشاء أي معلومات يدلي بها إال بعد الحصول على إذن منه
 

آما ُيرجى استعمال صفحات .   استعمال صفحات تكميلية إذا لم يكف الحيز المتاحُيرجى
تكميلية ألي معلومات إضافية غير مدرجة في األسئلة مع اإلشارة إلى مصدر 

وينبغي إلحاق .  وهذا النموذج معد لشاهد واحد  أو لمصدر معلومات واحد.  المعلومات
 .حيةضمائم لكل ضحية في حالة وجود أآثر من ض

  موجز الحالة استنادا إلى رواية الشاهد-1
 . ُتالَحظ التفاصيل، بما فيها األماآن والتواريخ  واألوقات والظروف، الخ

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
  أن المعلومات التي يدلي بهاالشاهد على/مصدر المعلومات/ هل يوافق الضحية1-1

  قد تستخدم في خطوات مع السلطات؟
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  أو قد ُيكشف عنها في التقارير العامة؟ 
   ال نعم       هل يمكن ذآر اسمه ؟  

  المعلومات الشخصية عن الشاهد-2
 ____________________: االسم األول__________________:  اللقب2-1

 )يدل على هوية الشاهد واالحتفاظ باسمه في مكان آخرأو يمكن استخدام رقم (
 )يرجى وضع عالمة على أحد المربعين(أنثى     ذآر       2-2
 ________السنة________ الشهر_______اليوم:   تاريخ الميالد2-3

 _________________ العمر بالتقريب لدى وقت إجراء المقابلة
 محل 2-4

 _____________________________________________:الميالد
 )الوالية، تسميات أخرى/المحافظة /المدينة، المقاطعة/البلدة(

 العنوان 2-5
 ___________________________________________:الحالي

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 _______________________:)ُيرجى ذآر رقمه( هل لديك هاتف؟ 2-6
   هل هو هاتفك الخاص بك؟      2-6-1

        هاتف            أم أنه هاتف شخص آخر؟                 
 _______________من؟

:) إن آان يختلف عن العنوان المذآور أعاله( العنوان الذي يمكن االتصال بك عليه 2-7
_______ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
:  الوسيلة التي يمكن بها للقائم بإجراء المقابلة االتصال بالشاهد2-8

 ___________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 :األسرية/ الحالة المدنية2-9

     أرمل   منفصل   مطلق  متزوجأعزب
 )يرجى وضع عالمة على المربع المالئم(

 يرجى ذآر أسمائهم -عدد األطفال واألشخاص المعالين( تفاصيل األسرة 2-10
 ):وأعمارهم إن أمكن

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 ):يرجى تحديدها(  الحرفة أو المهنة 2-11
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       تاجر     صحفي     موظف حكومي     مزارع    حرفي
       غير ذلك    متعطل عن العمل   طالب     مهني عسكري

 )يرجى وضع عالمة على المربع المالئم(
 : التعليم2-12

    دراسات عليا    جامعي     ثانوي  ابتدائي  
ُيرجى وضع عالمة على المربع الذي  يشير إلى أعلى مستوى من التعليم تم ( 

 )بلوغه
أسماء المدارس والجماعات التي تم االلتحاق 

 _________________________:بها
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 : وثيقة الهوية2-13

: الرقم_______________________  :النوع
_______________________ 

 : الصلة بالضحية2-14
  الشاهد هو الضحية

  الشاهد لديه أدلة مباشرة على وقوع االنتهاك
  الشاهد لديه معلومات غير مباشرة

 رابة بالضحية الشاهد تربطه ق
 :) يرجى تحديدها( صلة أخرى 

_________________________________________________ 
مصادر / هل لديك تعليقات معينة عن مصدر2-15

 _____________________المعلومات؟
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

إذا آان يختلف عن الشاهد؛ وإذا آان هناك عدة ضحايا فيرجى  ( الضحية األولى-3
 )7-3إرفاق صفحات  إضافية 

  عام-ألف
: االسم األول_____________  :  اللقب3-1

_________________________ 
 )يرجى وضع عالمة على أحد المربعين  (    أنثى   ذآر  3-2
 ________السنة________ الشهر_______اليوم:   تاريخ الميالد3-3

 ______________ العمر بالتقريب لدى وقت إجراء المقابلة
:  محل الميالد3-4

____________________________________________ 
 )الوالية، تسميات أخرى/المحافظة /المدينة، المقاطعة/البلدة(

): إذا آانا يختلفان عن المذآورين أعاله( العنوان الحالي والهاتف 3-5
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__________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

إذا آان غير العنوان المذآور (العنوان الذي يمكن االتصال بالضحية فيه  3-6
 __________):أعاله

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 :األسرية/ الحالة المدنية3-7
     أرمل   منفصل   مطلق  متزوجأعزب

 )رجى وضع عالمة على المربع المالئمي(
 ): يرجى ذآر أسمائهم وأعمارهم إن أمكن-عدد األطفال والمعالين( تفاصيل األسرة 3-8

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 ):يرجى تحديدها(الحرفة أو المهنة 3-9

      تاجر     صحفي     موظف حكومي     مزارع    حرفي
   عسكري
 ك     غير ذل   متعطل عن العمل    طالب   مهني 

 )يرجى وضع عالمة على المربع المالئم(
 : التعليم3-10

    دراسات عليا    جامعي     ثانوي  ابتدائي  
يرجي وضع عالمة على المربع الذي يشير إلى أعلى مستوى من التعليم تم (

 )بلوغه
أسماء المدارس والجماعات التي تم االلتحاق 

 ________________________:بها
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

:  االنتساب أو التعاطف السياسي للضحية3-11
___________________________ 

_________________________________________________ 
 ):يرجى تحديدها(دعم المنظمات األخرى / عضوية3-12

:  رابطة طلبة
_________________________________________ 

:  رابطة مجتمعية
_______________________________________ 

:  جماعة لحقوق اإلنسان
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___________________________________ 
:  حرآة فالحين

_______________________________________ 
:  حزب سياسي

_______________________________________ 
:  طائفة دينية

_________________________________________ 
:  حرآة شعبية

________________________________________ 
:  اتحاد عمال

_________________________________________ 
: اب جماعة شب

________________________________________ 
:  أخرى

___________________________________________ 
 
: معلومات أخرى عن الضحية/ تعليقات3-13

_____________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  الواقعة-باء
في حالة وجود عدة وقائع يرجى اإلشارة هنا إلى الواقعة األقرب من حيث الزمن  (

 ).بالوقائع األخرى) 7-4الصفحات (وإرفاق صفحات إضافية  
 :ماذا حدث للضحية المحددة أعاله -4

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : تاريخ ووقت وقوع االنتهاك4-1
_________  : السنة_________ : الشهر______ :اليوم
 _________:الوقت

______________________________________________:  المكان4-2
_________________________________________________ 

المكان أو العنوان بدقة إن -المقاطعة/المجتمع المحلي أو اإلدارة / المدينة/البلدة(
 )أمكن

 : ظروف الواقعة4-3
آيف وقع؟؛ وفي حالة القتل، وصف : مثال ذلك،  في حالة التوقيف(تالوة الوقائع 

ن الذي شوهد فيه الشخص القتل؛ وفي حالة االختفاء، ظروف  االحتجاز أو المكا
آخر مرة والمكان الذي آان يقصده، الخ؛ وفي حالة التهديدات أو االبتزاز، يتم 
 )وصفها، وإذا آان األمر يتعلق بأحد المشردين، فما هو السبب وراء رحيله؟

_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : االنتهاك الواضح4-4
 )يرجى التحديد بإيجاز لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص المسؤول(

 
:  التوقيف

_______________________________________________ 
-4 أدناه وحدد هوية الشخص في 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون( المرتكب

 :    ، الخ)ب(و ) أ (7
_________________________________________________ 

: احتجاز آخر
_____________________________________________ 

): 7-4 في استخدم القائمة)  (المرتكبون(المرتكب 
______________________ 

 
:  االغتصاب

______________________________________________ 
-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 
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7:(________________________ 
 

:  تعذيب آخر
_____________________________________________ 

): 7-4ة في استخدم القائم) (المرتكبون(المرتكب 
_______________________ 

 
: إساءة أخرى للمعاملة

________________________________________ 
) 7-4استخدم القائمة في ) : (المرتكبون( المرتكب  

_____________________ 
 

 ________________________________________________: القتل
): 7-4لقائمة في استخدم ا) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

:  محاولة القتل
_____________________________________________ 

): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 
_______________________ 

 
:  االختفاء

_______________________________________________ 
): 7-4تخدم القائمة في اس) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

:  انتهاك حرية تكوين الجمعيات
___________________________________ 

): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 
_______________________ 

 
:  انتهاك حرية التعبير

_________________________________________ 
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

 _______________________________________________:  التهديد
): 7-4استخدم القائمة في ): (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
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:  سرقة الممتلكات
___________________________________________ 

): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(مرتكب ال
_______________________ 

 
: د شكل آخر من أشكال االضطها

__________________________________ 
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

:  سلوك تمييزي
____________________________________________ 

): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 
_______________________ 

 
:  انتهاآات أخرى

___________________________________________ 
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 هذه الواقعة؟ آم عدد األشخاص المسؤولين عن االنتهاآات أثناء 4-5
  16   أآثر من  11-15    6-10   5   4   3    2    1
 
       ال   هل يمكنك تحديد أي من مرتكبي االنتهاآات؟     نعم 4-6

 لماذا تعتقد أنهم جنود أو أفراد شرطة أو غيرهم ممن ينتسبون إلى الحكومة؟
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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 اللقب /  االسم4-7
 )أو أي تسمية أخرى( 
_______________________      -أ
______________________      -ب
_ ______________________     ج
 _ ______________________د
 _____________________       -هـ

 الصلة بالحكومة
 )مثل وحدة في الجيش أو الشرطة، الخ (

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

         مالبس مدنية   ماذا آان يرتدي مرتكبو االنتهاآات؟    زيا رسميا  4-8
              أزرق         زيتي   آاآي  :     رسميا، فما لونهإذا آان زيا 

  أسود  
             النعم   :     حذاء طويل الرقبة

             النعم   :                  خوذة
             النعم   :                   قناع

: أي مالبس أو شارات أخرى تدل على هويتهم
________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  إلى مكان الواقعة؟ت آيف وصل مرتكبو االنتهاآا4-9
        في مرآبة للشرطة          على دراجات بخارية  سيرا على األقدام   

  للجيش   في مرآبة
           في مرآبة              في سيارة أجرة   في مرآبة رسمية أخرى  

 خاصة  
 وصناعتها، ولونها ،)إن آانت جيب مثال(نوعها (العالمات المميزة للمرآبة 

وشارتها، ورقم 
__________________________________________).رخصتها

_ 
________________________________________________ 

________________________________________________ 
          ال  ؟   نعم  )أسلحة( هل آانوا يحملون سالحا 4-10

إن آانت اإلجابة نعم، فما هو هذا السالح؟ 
_________________________ 

    ال؟     نعم  هل آانوا يحملون أجهزة راديو السلكي أو غيره من أجهزة االتص4-11
 ال 
    ال    هل آانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم 4-12

إذا آانت اإلجابة نعم، فهل آانوا يستخدمون أي أسماء أو غيرها من العالمات 
التي  تحدد 
____________________________________________هوياتهم؟

________________________________________________ 
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 من الذي آان يصدر األوامر؟ 4-13
_________________________________ 

________________________________________________ 
  آم عدد األشخاص الذين وقعوا ضحايا لنفس االنتهاآات أثناء تلك الواقعة؟4-14

1       2      3      4      5      6-10      11-15      
  16 أآثر من 

 
  هل يمكنك التعرف على أي من هؤالء4-15

 الضحايا؟
 )  أو تسميات أخرى(اللقب /االسم  

                                     
____________________        -أ
___________________        -ب
_ ___________________       ج
 _ ___________________د
 __________________         -هـ

 )العنوان، الخ(  وسيلة االتصال
 
 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

          ال ؟   نعم )غير الضحايا( هل آان هناك شهود آخرون 4-16
          ال هل من الممكن االتصال بهم؟                   نعم 

 )يرجى إرفاق روايتهم لألحداث في استبيان آخر(
 
4-17  

)               أو تسميات أخرى(اللقب /االسم
____________________  -أ
___________________  -ب
_ ___________________ ج
 _ ___________________د
 __________________   -هـ

 وسيلة االتصال
 )العنوان، الخ (

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

 التوقيف-جيم
 
       ال إذا آان قد تم تنفيذ حالة توقيف، فهل آان هناك  تفويض بالتوقيف؟  نعم -5

 
ما هو نوع التفويض؟ 

______________________________________ 
وما هي التهم التي وجهت إلى /  األسباب التي أبدتها السلطات لتنفيذ التوقيف5-1

 المحَتجز؟
: ومتى؟ ) حدد األفعال التي اتهم بها المحتجز(

___________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

      ال  هل تم اتهام الضحية رسميا؟  نعم 5-2
:  باإليجاب فيرجى ذآر تفاصيل محددة عن التهم الموجهة إليهدإذا آانت الر

__________ 
_________________________________________________ 

     ال  الضحية؟     نعم هل صدر حكم على
: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى ذآر التواريخ

_________________________ 
 
        ال  هل قابل الضحية محاميا منذ توقيفه؟     نعم 5-3

: إذا آانت الرد باإليجاب، فاذآر اسمه وعنوانه
_________________________ 

_________________________________________________ 
:   اسم مرآز االحتجاز وموقعه الظاهر5-4

______________________________ 
_________________________________________________ 
 _________________________________________________

 المحتجزون اآلخرون الذين يمكن 5-5
 : التعرف عليهم

 اللقب/االسم
 )أو أي تسمية أخرى( 

____________________  -أ
___________________  -ب
_______ _ ____________ج
 _ ___________________د
 __________________   -هـ

 
 وسيلة االتصال

 )العنوان، الخ(
 
 

_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

: السنة____________  :الشهر_______  :اليوم:     تاريخ اإلفراج5-6
__________ 

 إساءة المعاملة/التعذيب-دال
 إساءة المعاملة؟/ما هي لحظة وقوع التعذيب-6

 قيف لحظة التو
  أثناء النقل

  أثناء االحتجاز
  أثناء االستجواب

:) يرجى التحديد( غير ذلك 
_________________________________ 

 . صف بدقة طبيعة ومدة وتواتر التعذيب6-1
 :حاول ذآر تفاصيل عن نوع التعذيب، مثل
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     أماآن أخرى     اليدين      القدمين       على الرأس الضرب 
      غير ذلك      بندقية         هراوة استخدام قبضة اليد 

     االختناق         التعليق تقييد الحرآة 
       االعتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنسي الصدمات الكهربية 

 
 متمثيل عملية إعدام صورية على سبيل اإليها          التهديدات بإيذاء األسرة 

 
:       الفترة والموقعفرض العزلة 

_______________________________ 
            أو الرائحة     الضوء الضوضاء المفرطة 

 ) يرجى التحديد(غير ذلك 
_________________________________ 

      ال  هل ُآشف عن أي غرض للتعذيب؟  نعم 6-2
و ذلك الغرض؟ إذا آان الرد باإليجاب فما ه

__________________________ 
_________________________________________________ 

    ال  هل تم استجوابك أتناء التعذيب؟   نعم 6-3
 :  العاملون الذين شارآوا في التعذيب6-4

 ___________     آم عددهم؟         الجيش األمن 
) آر األسماء إن أمكنيرجى ذ(ماذا فعل آل منهم؟   

_____________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 هل تبدو على الضحية أي آثار بدنية أو نفسية للتعذيب في 6-5

     ال الكشف عليه؟          نعم ) ___السنة___الشهر___اليوم(تاريخ
إذا آان الرد باإليجاب فما هي تلك اآلثار؟ 

___________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 
 

     ال  هل يحتاج الضحية إلى عالج طبي؟                 نعم 6-5-1
إذا آان الرد باإليجاب فما نوع هذا العالج؟ 
__________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ما هي األسباب التي دعت السلطات إلى ارتكاب االنتهاك حسب رأي مصدر 6-6
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المعلومات، وما هي أنشطة الضحية التي  دفعت بالسلطات في الواقع إلى ارتكاب هذا 
 االنتهاك؟

____________________________________________ ____ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

دي،  والحق في الزيارات مثل الحبس االنفرا( ظروف السجن في مرآز االحتجاز 6-7
والمراسالت، وآمية ونوعية الطعام، وإمكانية الحصول على الهواء النقي والتدريبات 

 ):الرياضية، وعدد السجناء في آل زنزانة
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

     ال  هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاآات أخرى من قبل؟             نعم6-8
إذا آان الرد باإليجاب فما نوعها؟ 

_______________________________ 
_________________________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

     ال   نعم  هل تم دفع أموال إلى السلطات؟     6-9
أم هل طالبت السلطات بدفع  أموال لها لوقف االنتهاك أو منعه أو لتحسين حالة 

 الضحية؟
         ال نعم  

أو التي طالبت بها؟ ________________ آم بلغت األموال التي دفعت إليها؟ 
____ 

    ال هل عاني الضحية من إصابات؟      نعم 6-10
: يجاب، فيرجى التحديدإذا آان الرد باإل

_________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ما هي الحالة الفعلية للضحية؟ 6-11
__________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : الحالة الفعلية ألسرته  وأقاربه المقربين6-12
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       ال عم التحرش؟     ن/المالحقة/هل تعرضوا للتهديد
       ال أم هل خضعوا النتهاآات أخرى؟          نعم 

: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى التحديد
____________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

 مختلف المعلومات-هاء
  نعم (أو شخص آخر  /و)   ال نعم (أو الضحية )   ال نعم (هل قام الشاهد -7
 باإلبالغ عن القضية إلى السلطات؟) ال 
  إذا آان الرد باإليجاب، فإلى أي سلطات؟7-1

 _____________________) يرجى التحديد  (السلطات المسؤولة عن االنتهاك 
             قاضي التحقيق النيابة :               السلطات القضائيةالشرطة 
 المحكمة

           غير ذلك أمين المظالم 
_____________________________ 

أو الضحية باإلبالغ عن القضية إلى منظمة غير حكومية أو / هل قام الشاهد و7-2
        ال ولية أخرى؟     نعم  منظمة حكومية د

 ____________________________: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى التحديد
_________________________________________________ 

    ال المشار إليها أعاله أي إجراءات؟     نعم ) المنظمات( هل اتخذت المنظمة 7-3
: جى تحديد هذه اإلجراءاتإذا آان الرد باإليجاب فير

_____________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
الشاهد من موظف حقوق اإلنسان أو من /الضحية/ ماذا يريد مصدر المعلومات7-4

 عملية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان القيام به؟ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : هل تعهد موظف حقوق اإلنسان باتخاذ أي إجراءات7-5
    ال سلطات المسؤولة عن االنتهاك؟   نعم مع ال

    ال مع الشرطة                             نعم 
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    ال النيابة          نعم : مع السلطات القضائية
     ال      قاضي التحقيق           نعم 
    ال المحكمة              نعم 

    ال       نعم مع أمين المظالم                    
     ال نعم )    يرجى تحديده(مع أي شخص آخر 

____________________ 
: ما هو نوع اإلجراءات؟

 ____________________________________
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
  استجابة السلطات7-6

السلطات المسؤولة عن وقوع االنتهاك ) أ(
___________________________ 

_________________________________________________ 
 
الشرطة ) ب(

__________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
السلطات القضائية ) ج(

____________________________________ 
_________________________________________________ 

 
) رجى تحديدهاي(السلطات األخرى ) د(

____________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

     ال  هل أرفقت وثائق بهذا التقرير؟    نعم 7-7
: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى تحديد هذه الوثائق

_______________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

:  تعليقات أخرى7-8
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_____________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 
الضحية مازال ممكنا الوصول إليه أو إذا آان يمكنه العودة  إلى المكتب / آان الشاهدإذا

 من نموذج  المقابلة واالستبيان، قد يقوم من يجري المقابلة، قدر المستطاع ءبعد االنتها
وبما ال يتعارض مع األمن، بقراءة آل ما آتب في االستبيان وسؤاله عما إن آانت 

وإذا وافق .   يه دقيقة أو ما إن آان  ينبغي إجراء تصويباتالمعلومات  الواردة ف
الضحية على المعلومات المكتوبة في  هذا االستبيان، فقد يسأل  القائم بإجراء /الشاهد

الضحية يرغب في التوقيع على الوثيقة أو في أن يذيلها /المقابلة  عما إن آان الشاهد
 :ببصمته

 
 . أدليت بههذا النموذج وصف دقيق للبيان الذي

 
_____ / ____: التاريخ________________________________   

/_____ 
اليوم      الشهر     )                                       التوقيع أو البصمة                    (

 السنة
 

 ____________________________: المنسق
 )التوقيع                (
 _____/ ____/ ____: التقرير إلى المكتب المرآزيتاريخ إرسال 

                                                 اليوم      الشهر      السنة  
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  للفصل العشرين2التذييل 
  نموذج تقرير دوري

 سري
 ___/___/___تاريخ التقرير 

                يوم      شهر   سنة
 _____________: التقرير الدوري رقم

: بإعداد التقرير) القائمون(القائم ) الموظفون(الموظف 
___________________________ 

_______________________________________________________ 
 ____________________ : المكتب المحلي

 
 تقرير دوري

ق العمل الذي يتم إنجازه الغرض من هذا النموذج هو اإلبالغ عن التطورات الدورية وتوثي
والتعرف على االتجاهات الرئيسية وتنبيه المديرين بالتطورات الرئيسية وتخطيط الجهود 

والغرض من هذا التقرير هو اإلبالغ .  المستقبلية الرامية إلى تحسين حالة حقوق اإلنسان
 :عن التطورات المتصلة بالجوانب التالية التي تميز والية العملية

 ام عن المكتب المحليتقرير ع •
 االحتجاز •
 رصد العائدين •
 رصد المظاهرات •
 رصد االنتخابات •
  التعزيز والمساعدة التقنية •
 غير ذلك •

آما يرجى .  ُيرجى  استخدام صفحات إضافية إذا لم يكف الحيز المتاح في النموذج
صدر استخدام صفحات إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إلى م

 .المعلومات
 
 
 النقاط البارزة: نبذة عامة عن حالة حقوق اإلنسان اإلقليمية- مقدمة-1

 .يرجى اإلشارة إلى أهم التطورات التي تتطلب اهتماما
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 : التقدم المحرز في االنتهاء من خطة العمل أثناء فترة تقديم التقارير-2
يرجى اإلشارة إلى اإلنجازات التي تندرج تحت  العناوين الرئيسية للوالية، مثل رصد 
حقوق اإلنسان فيما يتعلق بحاالت التوقيف، وظروف االحتجاز، الخ، والتدريب المقدم إلى 

 .هاآات، الخالشرطة، والتحقيقات في االنت
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 : االتجاهات الرئيسية في الحالة أثناء فترة تقديم التقارير-3

يرجى وصف التطورات التي تشير إلى التحسينات أو التدهور أو المشاآل الرئيسية التي 
ويرجى، قدر المستطاع،  وصف آيفية تغير .  جوبهت في آل جانب من جوانب الوالية

اإلشارة إلى أي بيانات متاحة تبين هذه التغيرات، مثل الزيادة في عدد المحتجزين الحالة و
 .200 إلى 100المنتمين إلى جماعات إثنية من 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 :خطط الفترة المقبلة-4
يرجى وصف ما لدى المكتب المحلي من خطط للتعامل مع  ما استجد من جوانب الوالية 
وما طرأ من تطورات فيما يتعلق بكل جانب من جوانب الوالية وآل واحد من التطورات 

 .الرئيسية المحددة أعاله
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 : التوصيات للفترة المقبلة-5

يرجى وضع أي اقتراحات تتعلق باإلجراءات التي أن يتخذها المكتب المرآزي فيما يتعلق 
 .بكل جانب من جوانب الوالية وآل واحد من التطورات الرئيسية التي تم تحديدها أعاله

_______________________________________________________ 



32 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
 :  المعلومات عن المكتب-6

 .إجازات الموظفين والمرآبات المتعطلة، الخ/مثل مرض
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 :استنتاجات-7
د تفيد المكتب المرآزي في التعامل مع التوصيات أو يرجى إدراج أي مالحظات ختامية ق

 .المعلومات المقدمة
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 الضمائم-8
يرجى إرفاق أي وثائق أو استمارات المقابالت أو غير ذلك من المواد التي تساعد على 

 .توضيح الحالة أو التوصيات
  موافقة المنسق-9
 _______________________________:  منسق المكتب المحلي9-1

 )التوقيع                                                   (
 ____/____/____:    يخ إرسال التقرير إلى المكتب المرآزي تار9-2

                                                           اليوم      الشهر    السنة
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  للفصل العشرين3التذييل 
 نموذج تقرير حالة طوارئ

 
 

 سري
 ___/___/___تاريخ التقرير 

                  يوم   شهر  سنة
 _____________:   تقرير حالة الطوارئ مرق

: بإعداد التقرير)  القائمون(القائم )  الموظفون(الموظف 
_____________________________ 

__________________________________________________________ 
: المكتب المحلي

___________________________________________________ 
 

 طوارئتقرير 
الغرض من هذا النموذج هو اإلبالغ عن أي تطورات تتطلب انتباها عاجال من المكتب المرآزي 

ُيرجى  استخدام صفحات إضافية إذا لم يكف الحيز .  أو غيره من المكاتب األعلى في الهيكل
آما يرجى استخدام صفحات إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها .  المتاح في النموذج

 .سئلة، مع اإلشارة إلى مصدر المعلوماتاأل
  النقاط البارزة-مقدمة-1

ويرجى محاولة االلتزام بالتفاصيل المحددة قدر .  يرجى اإلشارة إلى التطورات التي تتطلب انتباها
 .المستطاع فيما يتعلق بأسئلة مثل من وماذا ومتى وأين وآيف ولماذا

 
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
 :اإلجراءات التي اتخذها المكتب المحلي لتأآيد الوقائع-2

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 
 :حالة اإلجراءات التي اتخذها المكتب المحلي لالستجابة لل-3

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 :اإلجراءات التي اتخذتها السلطات لالستجابة للحالة-4
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 
 :اإلجراءات األخرى المخططة من جانب المكتب المحلي-5

 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 
 :باإلجراءات التي يتخذها المكتب المرآزي توصيات -6

 .يرجى تحديد الوحدة أو الشخص الذي يتخذ اإلجراء، إن ُعرف
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_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

 استنتاجات-7
يرجى إدراج أي مالحظات ختامية من شأنها مساعدة المكتب الرئيسي على التعامل مع التوصيات 

 .أو المعلومات المقدمة
 

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 الضمائم -8
يرجى إرفاق أي وثائق أو استمارات مقابالت أو غير ذلك من المواد التي تساعد على توضيح 

 .الحالة أو التوصيات
 موافقة المنسق-9

 _______________________________: منسق المكتب المحلي
 )التوقيع                                                   (

 ____/____/____:    ال التقرير إلى المكتب المرآزيتاريخ ووقت إرس
 ____:                                                          اليوم      الشهر    السنة             في 
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  للفصل العشرين4التذييل 
 نموذج تقرير واقعة 

 سري
 ___/___/___تاريخ التقرير 

 ر   سنة                يوم    شه
 _____________:  تقرير الواقعة  رقم

: بإعداد التقرير) القائمون(القائم ) الموظفون(الموظف 
___________________________ 
___________________________ 

 ____________________ : المكتب المحلي

 
 

 نموذج تقرير واقعة
آما يرجى استخدام .  لمتاح في النموذجُيرجى  استخدام صفحات إضافية إذا لم يكف الحيز ا

صفحات إضافية  ألي معلومات إضافية ال تشملها األسئلة، مع اإلشارة إلى مصدر 
. وقد أعد هذا النموذج لشاهد واحد أو لمصدر واحد آخر من مصادر المعلومات.  المعلومات

 .وفي حالة تحديد أآثر من ضحية، فينبغي إرفاق ضميمة لكل ضحية
  الحالة استنادا إلى آل  المعلومات المتاحة موجز-1

يرجى اإلشارة إلى التفاصيل، بما في ذلك األماآن والتواريخ واألوقات والظروف، 
 .الخ

___________________________________________________
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 تحديد هوية الشهود -2
 
_____________________________: االسم األول___________ :  اللقب2-1

 )أو استخدام رقم لتعيين الهوية واالحتفاظ باسم الشخص في مكان آخر(
: تاريخ المقابلة__________ :  رقم استبيان المقابلة2-2

_______________________ 
_____________________________:  األولاالسم___________ :  اللقب2-3
: تاريخ المقابلة__________ :  رقم استبيان المقابلة2-4

_______________________ 
_____________________________: االسم األول___________ :  اللقب2-5
: تاريخ المقابلة__________ :  رقم استبيان المقابلة2-6

_______________________ 
 )يرجى إرفاق صفحات أخرى للشهود اآلخرين   (

:  موثوقية المعلومات2-7
_________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
إذا آانت المعلومات واردة في استبيانات المقابالت فيرجى تحديد رقم   (الضحية األولى -3

وفي حالة وجود عدة ضحايا، .  الذي قد يتضمن المعلومات__________ االستبيان 
 ). 7-3فيرجى إرفاق صفحات إضافية 

 عام-لفأ
: االسم األول_____________  :  اللقب3-1

___________________________ 
 )يرجى وضع عالمة على أحد المربعين  (    أنثى    ذآر  3-2
 ________السنة________ الشهر_______اليوم:   تاريخ الميالد3-3

 ______________ العمر بالتقريب وقت إجراء المقابلة
: يالد محل الم3-4

______________________________________________ 
 )الوالية،  تسميات أخرى/المحافظة / المدينة، المقاطعة/البلدة(

): إذا آانا يختلفان عن المذآورين أعاله( العنوان الحالي والهاتف 3-5
____________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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___________________________________________________ 
إذا آان غير العنوان المذآور ( العنوان الذي يمكن االتصال بالضحية فيه 3-6

 ____________):أعاله
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 :األسرية/ الحالة المدنية3-7
     أرمل   منفصل   مطلق  متزوجأعزب

 )يرجى وضع عالمة على المربع المالئم(
م وأعمارهم إن  يرجى ذآر أسمائه-عدد األطفال والمعالين( تفاصيل األسرة 3-8

 _________):أمكن
___________________________________________________
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 ):يرجى تحديدها(الحرفة أو المهنة 3-9
      عسكري   تاجر     صحفي     موظف حكومي     مزارع    حرفي
 مهني 

    غير ذلك    متعطل عن العمل  طالب  
 )المربع المالئميرجى وضع عالمة على (

 : التعليم3-10
    دراسات عليا    جامعي     ثانوي  ابتدائي  

 )يرجي وضع عالمة على المربع الذي يشير إلى أعلى مستوى من التعليم تم بلوغه(
أسماء المدارس والجماعات التي تم االلتحاق 

 ___________________________:بها
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

:  االنتساب أو التعاطف السياسي للضحية3-11
______________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 )يرجى تحديدها(دعم المنظمات األخرى / عضوية3-12
:  رابطة طلبة

___________________________________________ 
:  رابطة مجتمعية

_________________________________________ 
:  جماعة لحقوق اإلنسان
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_____________________________________ 
:  حرآة فالحين

_________________________________________ 
:  حزب سياسي

_________________________________________ 
: حرآة شعبية

__________________________________________ 
:  طائفة دينية

__________________________________________ 
:  اتحاد عمال

___________________________________________ 
:  جماعة شباب

__________________________________________ 
:  غير ذلك

____________________________________________ 
: معلومات أخرى عن الضحية/ تعليقات3-13

_______________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
  الواقعة-باء
 : ماذا حدث للضحية المحددة أعاله-4

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : تاريخ ووقت وقوع االنتهاك4-1
_________  : السنة__ _______: الشهر______ :اليوم
 _________:الوقت

 ______________________________________________:  المكان4-2
_________________________________________________ 

المكان أو العنوان بدقة إن -المقاطعة/المجتمع المحلي أو اإلدارة /المدينة/البلدة(
 )أمكن

 : ظروف الواقعة4-3
آيف وقع؟؛ وفي حالة القتل، وصف : مثال ذلك،  في حالة التوقيف(الوقائع تالوة 

القتل؛ وفي حالة االختفاء، ظروف  االحتجاز أو المكان الذي شوهد فيه الشخص 
آخر مرة والمكان الذي آان يقصده، الخ؛ وفي حالة التهديدات أو االبتزاز، يتم 

 )ا هو السبب وراء رحيله؟وصفها، وإذا آان األمر يتعلق بأحد المشردين، فم
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : االنتهاك4-4
 )يرجى التحديد بإيجاز لعناصر االنتهاك وطبيعة الشخص المسؤول(

 
 _______________________________________________:  التوقيف

 7-4 أدناه وحدد هوية الشخص في 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب
 __________: ، الخ)ب(و ) أ(

 
 _____________________________________________: احتجاز آخر

): 7-4استخدم القائمة في )  (المرتكبون(المرتكب 
__________________ 

 
 ______________________________________________:  االغتصاب

-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 
7:(________________________ 
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 _____________________________________________:  تعذيب آخر
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

 ________________________________________: إساءة أخرى للمعاملة
) 7-4ي 5استخدم القائمة ) (المرتكبون( المرتكب  

_____________________ 
 

 ________________________________________________: القتل
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

 _____________________________________________:  محاولة القتل
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

 _______________________________________________:  االختفاء
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

___________________________________:  انتهاك حرية تكوين الجمعيات
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

_________________________________________:  حرية التعبير انتهاك
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

 _______________________________________________:  التهديد
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

 ___________________________________________:  سرقة الممتلكات
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

:  االضطهاد  شكل آخر من
_______________________________________ 

): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 
_______________________ 
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 ____________________________________________:  سلوك تمييزي
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
 

 ___________________________________________:  انتهاآات أخرى
): 7-4استخدم القائمة في ) (المرتكبون(المرتكب 

_______________________ 
  آم عدد األشخاص المسؤولين عن االنتهاآات أثناء هذه الواقعة؟4-5
  16   أآثر من  11-15    6-10   5   4   3    2    1
 
       ال   هل يمكنك تحديد أي من مرتكبي االنتهاآات؟     نعم 4-6

 ون إلى الحكومة؟لماذا تعتقد أنهم جنود أو أفراد شرطة أو غيرهم ممن ينتسب
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 اللقب /  االسم4-7
 )أو أي تسمية أخرى( 
_______________________        -أ
______________________        -ب
_ ______________________       ج
 _ ______________________د
      _____________________    -هـ

 الصلة بالحكومة
 )مثل وحدة في الجيش أو الشرطة، الخ (

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 

_______________________ 
_______________________ 

         مالبس مدنية   ماذا آان يرتدي مرتكبو االنتهاآات؟    زيا رسميا  4-8
       أسود         أزرق         زيتي   آاآي  :     إذا آان زيا رسميا، فما لونه

  
             النعم   :     حذاء طويل الرقبة

             ال   نعم:                  خوذة
             النعم   :                   قناع

: أي مالبس أو شارات أخرى تدل على هويتهم
_____________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  إلى مكان الواقعة؟تاالنتهاآا آيف وصل مرتكبو 4-9
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            في مرآبة للشرطة          على دراجات بخارية  سيرا على األقدام   
  في مرآبة للجيش  

           في مرآبة              في سيارة أجرة   في مرآبة رسمية أخرى  
 خاصة  

 وصناعتها، ولونها ،)إن آانت جيب مثال(نوعها (العالمات المميزة للمرآبة 
وشارتها، ورقم 

____________________________________________).رخصتها
_ 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

هو نوع األسلحة التي آانوا يحملونها؟   ما4-10
______________________________ 

___________________________________________________ 
     ال  هل آانوا يحملون أجهزة راديو السلكي أو غيره من أجهزة االتصال؟     نعم 4-11

 
    ال    هل آانوا يتخاطبون فيما بينهم؟   نعم 4-12

رها من العالمات التي  إذا آانت اإلجابة نعم، فهل آانوا يستخدمون أي أسماء أو غي
تحدد 

 ____________________________________________هوياتهم؟
________________________________________________ 

 
 _________________________________ من الذي آان يصدر األوامر؟ 4-13

________________________________________________ 
 د األشخاص الذين وقعوا ضحايا لنفس االنتهاآات أثناء تلك الواقعة؟ آم عد4-14

1       2      3      4      5      6-10      11-15      
  16 أآثر من 

 
  هل يمكنك التعرف على أي من هؤالء الضحايا؟4-15

  وسيلة االتصالاللقب                                                        /االسم
 )العنوان، الخ)                                                 (أو تسميات أخرى(
 __________________                        __________________-أ
 _________________                        __________________-ب
         __________________ _________________                -ج
  __________________                       __________________-د
  _________________                      __________________-هـ

          ال ؟   نعم )غير الضحايا( هل آان هناك شهود آخرون 4-16
          ال      نعم هل من الممكن االتصال بهم؟              

 ).يرجى إرفاق روايتهم لألحداث في استبيان آخر(
 
 اللقب                                                         وسيلة االتصال/   االسم4-17
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 )العنوان، الخ)                                                 (أو تسميات أخرى(
 _____                         _______________________________-أ
 __________________                       __________________-ب
  _________________                          _________________-ج
  __________________                         _________________-د
 ___                        _________________ ______________-هـ

 التوقيف-جيم
 
        ال إذا آان قد تم تنفيذ حالة توقيف، فهل آان هناك  تفويض بالتوقيف؟  نعم -5

ما هو نوع التفويض؟ 
______________________________________ 

 لتهم التي وجهت إلى المحَتجز؟وما هي ا/  األسباب التي أبدتها السلطات لتنفيذ التوقيف5-1
ومتى؟ ) حدد األفعال التي اتهم بها المحتجز(

___________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

      ال  تم اتهام الضحية رسميا؟  نعم  هل5-2
:  باإليجاب فيرجى ذآر تفاصيل محددة عن التهم الموجهة إليهدإذا آانت الر

__________ 
_________________________________________________ 

     ال هل صدر حكم على الضحية؟     نعم 
: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى ذآر التواريخ

_________________________ 
 
        ال  هل قابل الضحية محاميا منذ توقيفه؟     نعم 5-3

: إذا آانت الرد باإليجاب، فاذآر اسمه وعنوانه
_________________________ 

_________________________________________________ 
:   اسم مرآز االحتجاز وموقعه الظاهر5-4

______________________________ 
_________________________________________________ 
 _________________________________________________ 

 : المحتجزين اآلخرين الذين يمكن التعرف عليهم5-5
 اللقب                                                         وسيلة االتصال باألسرة/االسم

 )العنوان، الخ)                                                 (أو تسميات أخرى(
 ___________________                      __________________-أ
 __________________                       __________________-ب
 ___________ _________________                        _______-ج
  __________________                       __________________-د
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  ________________                          _________________-هـ
 
: السنة____________  :الشهر_______  :اليوم:     تاريخ اإلفراج5-6

__________ 
 إساءة المعاملة/التعذيب-دال

 إساءة المعاملة؟/ وقوع التعذيبما هي لحظة-6
  لحظة التوقيف

  أثناء النقل
  أثناء االحتجاز

  أثناء االستجواب
_________________________________:) يرجى التحديد( غير ذلك 

 . صف بدقة طبيعة ومدة وتواتر التعذيب6-1
 :حاول ذآر تفاصيل عن نوع التعذيب، مثل

     أماآن أخرى     اليدين     القدمين        على الرأس الضرب 
      غير ذلك      بندقية         هراوة استخدام قبضة اليد 

     االختناق         التعليق تقييد الحرآة 
        االعتداء الجنسي أو غيره من أشكال العنف الجنسي الصدمات الكهربية 

  تمثيل عملية إعدام صورية على سبيل اإليهام          التهديدات بإيذاء األسرة 
:       الفترة والموقعفرض العزلة 

_______________________________ 
            أو الرائحة     الضوء الضوضاء المفرطة 

  _________________________________) يرجى التحديد(غير ذلك 
      ال عم  هل ُآشف عن أي غرض للتعذيب؟  ن6-2

إذا آان الرد باإليجاب فما هو ذلك الغرض؟ 
__________________________ 

_________________________________________________ 
    ال  هل تم استجوابك أتناء التعذيب؟   نعم 6-3
 :  العاملون الذين شارآوا في التعذيب6-4

 ___________؟      آم عددهم        الجيش األمن 
) يرجى ذآر األسماء إن أمكن(ماذا فعل آل منهم؟   

_____________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 هل تبدو على الضحية أي آثار بدنية أو نفسية للتعذيب في تاريخ 6-5
     ال الكشف عليه؟   نعم ) ___السنة___الشهر___اليوم(

إذا آان الرد باإليجاب فما هي تلك اآلثار؟ 
___________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 

     ال  هل يحتاج الضحية إلى عالج طبي؟                 نعم 6-5-1
إذا آان الرد باإليجاب فما نوع هذا العالج؟ 
__________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ما هي األسباب التي دعت السلطات إلى ارتكاب االنتهاك حسب رأي مصدر 6-6
المعلومات، وما هي أنشطة الضحية التي  دفعت بالسلطات في الواقع إلى ارتكاب هذا 

 االنتهاك؟
_________ _______________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

مثل الحبس االنفرادي،  والحق في الزيارات (في مرآز االحتجاز  ظروف السجن 6-7
والمراسالت، وآمية ونوعية الطعام، وإمكانية الحصول على الهواء النقي والتدريبات 

 ):الرياضية، وعدد السجناء في آل زنزانة
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

    ال   هل تعرض الضحية أو أسرته النتهاآات أخرى من قبل؟             نعم6-8
 باإليجاب فما نوعها؟ إذا آان الرد

_______________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
     ال  هل تم دفع أموال إلى السلطات؟       نعم 6-9

أو هل طالبت السلطات بدفع  أموال لها لوقف االنتهاك أو منعه أو لتحسين حالة 
 الضحية؟

         ال نعم  
أو التي طالبت بها؟ ________________ آم بلغت األموال التي دفعت إليها؟ 

____ 
    ال هل عاني الضحية من إصابات؟      نعم 6-10

: تحديدإذا آان الرد باإليجاب، فيرجى ال
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____________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 ما هي الحالة الفعلية للضحية؟ 6-11
__________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 : الحالة الفعلية ألسرته  وأقاربه المقربين6-12
       ال التحرش؟     نعم /المالحقة/هل تعرضوا للتهديد

       ال ضعوا النتهاآات أخرى؟          نعم أو خ
: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى التحديد

____________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

 مختلف المعلومات-هاء
  ال نعم (أو شخص آخر  /و)   ال نعم (أو الضحية )   ال نعم (هل قام الشاهد -7

 باإلبالغ عن القضية إلى السلطات؟) 
  إذا آان الرد باإليجاب، فإلى أي سلطات؟7-1

) يرجى التحديد  (السلطات المسؤولة عن االنتهاك 
_____________________ 

             قاضي التحقيق النيابة :               السلطات القضائيةشرطة ال
 المحكمة

           غير ذلك أمين المظالم 
أو الضحية باإلبالغ عن القضية إلى منظمة غير حكومية أو منظمة / هل قام الشاهد و7-2

        ال حكومية دولية أخرى؟     نعم  
: اب فيرجى التحديدإذا آان الرد باإليج

____________________________ 
_________________________________________________ 

     ال المشار إليها أعاله أي إجراءات؟     نعم ) المنظمات( هل اتخذت المنظمة 7-3
: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى تحديد هذه اإلجراءات

_____________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

الشاهد من موظف حقوق اإلنسان أو من عملية /الضحية/ ماذا يريد مصدر المعلومات7-4
األمم المتحدة الميدانية لحقوق اإلنسان القيام به؟ 

____________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 :يليالشاهد على ما /مصدر المعلومات/ هل يوافق الضحية7-5
  االستشهاد بأسمائهم؟

   استخدام المعلومات  المقدمة  التخاذ خطوات مع السلطات؟
  أو الكشف عنها  في التقارير العامة؟

 : هل تعهد موظف حقوق اإلنسان باتخاذ أي إجراءات7-6
    ال مع السلطات المسؤولة عن االنتهاك؟   نعم 

    ال نعم مع الشرطة                             
    ال النيابة          نعم : مع السلطات القضائية

     ال      قاضي التحقيق           نعم 
    ال المحكمة              نعم 

    ال مع أمين المظالم                          نعم 
     ال نعم )    يرجى تحديده(مع أي شخص آخر 

____________________ 
ما هو نوع اإلجراءات؟ 

_____________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
  استجابة السلطات7-7

السلطات المسؤولة عن وقوع االنتهاك ) أ(
___________________________ 

_________________________________________________ 
 
 __________________________________________الشرطة ) ب(

_________________________________________________ 
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 ____________________________________السلطات القضائية ) ج(
_________________________________________________ 

 
) يرجى تحديدها(السلطات األخرى ) د(

____________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
     ال  هل أرفقت وثائق بهذا التقرير؟    نعم 7-8

: إذا آان الرد باإليجاب فيرجى تحديد هذه الوثائق
_______________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 _____________________________________:  تعليقات أخرى7-9
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

  التوصيات-واو
التي  يطلب الضحية أو أقرب أقربائه  من عملية حقوق اإلنسان ) اإلجراءات( اإلجراء  8-1

 اتخاذها في حالة المتوفى أو الضحية التي تفيد التقارير باختفائها
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
 ________________________________________________________

 ):بما في ذلك إجراء تحقيق آخر(صيات بإجراء متابعة من جانب المكتب المحلي  التو8-2
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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 : التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب السلطات المحلية8-3

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

______________ __________________________________________
 : التوصيات بإجراء متابعة من جانب المكتب المرآزي8-4

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 : التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب السلطات الوطنية8-5
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
 :مكاتب األمم المتحدة األخرى/ التوصيات باتخاذ إجراءات من جانب هيئات8-6

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

 : توصيات أخرى8-7
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
 : وضع القضية8-8

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
 موافقة المنسق-9
 ______________________________________:  المنسق9-1

                                         التوقيع
 _____/____/____:    لمرآزي تاريخ إرسال التقرير إلى المكتب ا9-2

                                                        اليوم     الشهر    السنة
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  للفصل العشرين5التذييل 
 

 المقررون الخاصون والممثلون الخاصون
 واألفرقة العاملة

 2واإلجراءات الخاصة األخرى
 

موظف حقوق  )وبلد المنشأ(االسم  الوالية/اللقب
 بالخدمةاإلنسان القائم 
 

 معلومات االتصال

 فرع األنشطة والبرامج/الواليات القطرية
 

المقرر الخاص المعني 
 بأفغانستان

 آمال حسين  السيد 
 )بنغالديش(

 0041-22-9179243: هاتف السيدة دارآا توبالي
 0041-22-9179003: فاآس

 dtopali.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 
بالبوسنة والهرسك وآرواتيا 

 ويوغوسالفيا

 السيد جيري دينستبيير
 )الجمهورية التشيكية(

 0041-22-917: هاتف -سيتم تعيينه-
 0041-22-917: فاآس

 hchr@unog.ch.: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 

 ببوروندي
-آيتا-تيريز-السيدة ماري

 بوآوم
 )آوت ديفوار(

 0041-22-9179135: هاتف ديميتر شاليفالسيد 
 0041-22-9179005: فاآس

 dchalev.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني 
الممثل الخاص المعني 

 بكمبوديا
 البروفيسور بيتر ليبريخت

 )النمسا(
السيدة  عفارم 

 شهيدزاده
 0041-22 -9179214: هاتف
 0041-22-9179003: فاآس

 ashahidzadeh.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 
بجمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

 السيد روبيرتو غاريتان
 )تشيلي(

 0041-22-9179107: هاتف السيدة فاتو هاول
 0041-22-9179039: فاآس

 fhouel.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 الممثل الخاص المعني 

 االستوائية بغينيا
السيد غوستافو غالين 

 جيرالدو
 )آولومبيا(

السيدة بينيديتا 
 أودوريسيو

 0041-22-9179158: هاتف
 0041-22-9179039: فاآس

 bodorisio.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 الخبير المستقل المعني 

 بهايتي
السيد نوربيرتو  -سيتم تعيينه-

 فريدمان
 0041-22-9179248: هاتف
 0041-22-9179006: فاآس

 nfrydman.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 الممثل الخاص المعني

 بإيران 
 السيد موريس آوبيثورن

 )آندا(
 0041-22-9179334: هاتف السيدة تيريزا ألبيرو

 0041-22-9179018: فاآس
 talbero.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

المقرر الخاص المعني 
 بالعراق

السيد أندرياس 
 مافروماتيس

 )قبرص(

 0041-22-9179228: هاتف يالسيد ماتياس بينك
 0041-22-9179018: فاآس

 mbehnke.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 

 بميانمار
 السيد باولو سيرجيو بينيرو

 )البرازيل(
السيد بيدراغ 

 زيفكوفيتش
 0041-22-9179203: هاتف
 0041-22-9179018: فاآس

 pzivkovic.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 

 باألراضي العربية المحتلة
 السيد جورجي جياآوميللي

 )إيطاليا(
 0041-22-9179147: هاتف السيد آريم غزراوي

 0041-22-9179005: فاآس
 kghezraoui.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

 موساللي. السيد م بروانداالممثل الخاص المعني 
 )سويسرا(

 0041-22-9179199: هاتف مبوآاالسيد ايرينيا نا
 0041-22-9179039: فاآس

 inamboka.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
الخبير المستقل المعني 

 بالصومال
 0041-22-9179411: هاتف السيدة أليسا آالرك -سيتم تعيينه-

 0041-22-9179039: فاآس
 aclarke.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

المقرر الخاص المعني 
 بالسودان

 بوم. السيد جيرهارت ر
 )ألمانيا(

السيدة جورجيا 
 باساديللي

 0041-22-9179106: هاتف
 0041-22-9179039: فاآس
 gpassarelli.hchr@unog.ch: لكترونيبريد إ

موظف حقوق  )وبلد المنشأ(االسم  الوالية/اللقب
 اإلنسان القائم بالخدمة

 معلومات االتصال

                                                      
 . وخيضع ألي تغيريات و تطورات أخرى2001آذار / مارس30 هذا اجلدول يتضمن التعيينات واملهام الراهنة  اعتبارا من  2
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 فرع األنشطة والبرامج/ الواليات حسب  المواضيع
 

المقرر الخاص المعني بمسألة 
 التعذيب

 سير نايجيل رودلي
 )المملكة المتحدة(

نيكوالس -السيد جين
 بيز

 0041-22-9179174 :هاتف
 0041-22-9179006: فاآس

 jnbeuze.hchr@unog.ch :بريد إلكتروني
بحاالت المقرر الخاص المعني 

اإلعدام خارج القضاء أو 
 بإجراءات موجزة أو تعسفا

 السيدة أسماء جاهانجير
 )باآستان(

 0041-22-9179128: هاتف نريك ستينمانالسيد ه
 0041-22-9179006: فاآس

 hstenman.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
ممثل األمين العام المعني 

 بالمشردين داخليا
 دينغ. السيد فرانسيس م

 )السودان(
السيد خوان بابلو 

 أوردويز
 0041-22-9179213: هاتف
 0041-22-9179006: فاآس

 emooney.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 

 باستقالل القضاة والمحامين
 السيد بارام آوماراسوامي

 )ماليزيا(
 0041-22-9179130: هاتف السيد غريغ مين

 0041-22-9179006: فاآس
 gmayne.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

المقرر الخاص المعني  
 بمسألة بيع األطفال

-السيدة أوفيليا آالسيتاس
 سانتوس

 )الفلبين(

 0041-22-9179148: هاتف السيدة جينيفر فيلبوت
 0041-22-9179006: فاآس

 jphilpot.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
الممثل الخاص لألمين العام 
المعني باألطفال  والنزاع 

 المسلح

 والرا أوتونوالسيد أ
 )ساحل العاج(

 0041-22-9179148: هاتف السيدة جينيفر فيلبوت
 0041-22-9179006: فاآس

 jphilpot.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
بمسألة المقرر الخاص المعني 

 لعنف ضد المرأةا
السيدة راديكا 
 آوماراسوامي

 )سريالنكا(

السيدة آريستينا 
 سوندارز

 0041-22-9179150: هاتف
 0041-22-9179006: فاآس

 csaunders.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
بمسألة المقرر الخاص المعني 

 المرتزقة
السيد اتريك برناليس 

 باليستيروس
 )بيرو(

السيد ميغويل دي ال 
 الما

 0041-22-9179289: هاتف
 0041-22-9179006: فاآس

 mdelalama.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 

 بالتعصب الديني
 السيد عبد الفتاح  عمر

 )تونس(
 

السيد باتريس 
 جيلبيرت

 0041-22-9179332: هاتف
 0041-22-9179006: فاآس

 pgillibert.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
لخاص المعني المقرر ا

 بالتمييز العنصري
-السيد موريس غليليه

 أهانانزو
 )بنن(

 0041-22-9179271: هاتف السيد دانيال أتشيبرو
 0041-22-9179006: فاآس

 datchebro.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
بحرية المقرر الخاص المعني 

 الرأي والتعبير
 السيد حبيب حسين

 )الهند(
 0041-22-9179110: هاتف السيدة مارتين آنستيت

 0041-22-9179006: فاآس
 manstett.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

الممثل الخاص لألمين العام 
بالمدافعين عن حقوق المعني  
 اإلنسان

 السيدة هينا جيالني 
 )باآستان(

 0041-22-9179110: هاتف السيدة مارتين آنستيت
 0041-22-9179006: فاآس

 manstett.hchr@unog.ch :بريد إلكتروني
بحقوق المقرر الخاص المعني 

 اإلنسان للمهاجرين
  رودريغيه السيدة غابرييال

 بيزارو
 )آوستاريكا(

 0041-22-9179177: هاتف السيد بابلو اسبينيلال
 0041-22-9179006: فاآس

 pespiniella.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 فرع البحث والحق في التنمية/ المواضيع الواليات حسب 

 
المقرر الخاص المعني  

 بالنفايات الُسّمية
السيدة فاطمة  زهرة 

 ليفيزي-أوهاتشي
 )الجزائر(

 0041-22-9179244: هاتف السيدة عفاف عباس
 0041-22-9179010: فاآس

 aabbas.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
الخبير المستقل المعني 
بحقوق اإلنسان والفقر 

 المدقع

 ماري ليزين-السيدة آن
 )بلجيكا(

 0041-22-9179244: هاتف السيدة عفاف عباس
 0041-22-9179010: فاآس

 aabbas.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
المقرر الخاص المعني 

 بالحق في التعليم
 السيدة آاتارينا توماسيفسكي

 )كالدانمر(
 0041-22-9179359: هاتف جيل وو-السيد يونغ

 0041-22-9179010: سفاآ
 jwoo.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

المقرر الخاص المعني 
 بالحق في الغذاء

 زايغلر. لبروفيسور جا
 )سويسرا(

-السيد آارلوس فيالن
 دران

 0041-22-9179300: هاتف
 0041-22-9179010-فاآس

 cvillan-duran.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
الخبير المستقل المعني 

 بالحق في  التنمية
 سنغوبتا.الدآتور اريون ك

 )الهند(
 0041-22-9179292: هاتف السيد آريغ موآيبر

 0041-22-9179010: فاآس
 cmokhiber.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

بآثار الخبير المستقل المعني 
سياسات التكيف الهيكلي  

والدين الخارجي على 
التمتع الكامل بحقوق 

اإلنسان، والسيما الحقوق 
االجتماعية االقتصادية و

 والثقافية
 

 السيد فانتو شيرو
الواليات المتحدة (

 )اثيوبيا/األمريكية

 0041-22-9179179: هاتف السيد سلمان بال
 0041-22-9179010: فاآس

 sbal.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
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المقرر الخاص المعني 
 بالسكن الالئق

 السيد ميلون خوتاري
 )الهند(

-السيد آارلوس فيالن
 دران

 0041-22-9179300: هاتف
 0041-22-9179010: فاآس

 cvillan-duran.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 

موظف حقوق  )د المنشأوبل(االسم  الوالية/اللقب
 اإلنسان القائم بالخدمة

 

 معلومات االتصال

 األفرقة العاملة
 

الفريق العامل المعني 
ت االختفاء القسري بحاال

  أو غير الطوعي
قرار لجنة حقوق اإلنسان  [

الدورة السادسة  (20
 )]والثالثون

السيد جويل أديبايو أديكانزي 
 )نيجيريا(

السيد دييغو جارسيا  سايان 
 )بيرو(

 )باآستان(السيد أغا هاللي 
 )النمسا(السيد مانفريد نواك 

السيد افان توسيفسكي 
 جمهورية مقدونيا(

 )السابقة اليوغسالفية
 
 

  

يق العامل المعني الفر
بمشروع بروتوآول 

اختياري ملحق باتفاقية   
مناهضة التعذيب  وغيره 
من ضروب  المعاملة أو 

العقوبة القاسية أو 
  الالإنسانية أو المهينة

قرار لجنة حقوق اإلنسان [
1992/43[ 

 بينيتو-السيدة اليزابيث أوديو
 )آوستاريكا(

السيدة آارمن روزا 
 آاستاون-رويدا

 0041-22-9179288: هاتف
 0041-22-9179022: فاآس

 -crueda: بريد إلكتروني
castanon.hchr@unog.ch 

الفريق العامل المعني 
بمشروع إعالن  حول 
 حقوق الشعوب األصلية

قرار لجنة حقوق اإلنسان [
1995/32[ 

 0041-22-9179109: هاتف لسيد جوليان بيرغرا )بيرو(تشافيه . السيد ل
 0041-22-9179010فاآس

 jburger.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

الفريق العامل المفتوح 
العضوية  المعني بصياغة 

مبادئ توجيهية لبرامج 
التكيف الهيكلي والحقوق 
االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية 
قرار لجنة حقوق اإلنسان [

1995/10[ 

 بوتيستا. السيدة ليليا ر
 )ينالفلب(

 0041-22-9179272: هاتف السيد بيير سوب
 0041-22-9179010: فاآس

 psob.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

الفريق العامل المفتوح 
المعني بالحق في العضوية 
 التنمية

قرار لجنة حقوق اإلنسان  [
1998/72[ 

 فير ديمبريالس
 )الجزائر(

 0041-22-9179109: هاتف السيد بيير سوب
 0041-22-9179010: فاآس

 psob.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

المعني الفريق العامل 
  بالحاالت

قرار المجلس االقتصادي [
 ]2000/3واالجتماعي 

 السفير ديمبري
 )الجزائر(

-ايزي. ف.السيدة م
 شارين

 0041-22-9179260: هاتف
 0041-22-9179011: فاآس

-mize: يبريد إلكترون
charrin.hchr@unog.ch 

الفريق العامل المعني 
 االحتجاز التعسفي

قرار لجنة حقوق اإلنسان [
2000/36[ 

 )الهند(السيد قابيل سيبال 
 )فرنسا(السيد لويس جونيت 

 )السنغال(السيد ليتي آاما 
مهورية الج(السيد بيتر ُأول 

 )التشيكية وسلوفاآيا
السيد سوليدادفيالجرا دي 

 )باراغواي(بيديمان 

 0041-22-9179258: هاتف السيد مارآوس شميت
 0041-22-9179006: فاآس

 mschmidt.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

اللجنة الخاصة المعنية 
بالتحقيق في الممارسات 
اإلسرائيلية  التي تمس 
حقوق اإلنسان للشعب 
الفلسطيني وغيره  من 
السكان العرب في األراضي 

  المحتلة

 ون دي سارامسعادة السيد ج
 )سريالنكا(

سعادة السيدة آلود آبسا دياللو 
 )السنغال(

سعادة السيد أغام حاسمي 
 )ماليزيا(
 
 

 0041-22-9179147: هاتف السيد آريم غزراوي
 0041-22-9179005: فاآس

 kghezraoui.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
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موظف حقوق اإلنسان القائم  الوالية/اللقب
 بالخدمة

 

 معلومات االتصال

 الواليات األخرى حسب الموضوعات  المكلف بها المفوض السامي لحقوق اإلنسان أو األمين العام
 

 والتعاون التقني في ميدان  الخدمات االستشارية
قرار لجنة حقوق اإلنسان [حقوق اإلنسان 

2000/80[ 

 0041-22-9179114: هاتف السيد بيتر هيلميرز
 0041-22-9179003: فاآس

 phellmers.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 المستنكفون ضميريا من الخدمة العسكرية 

 ]2000/34قرار لجنة حقوق اإلنسان [
 0041-22-9179406: هاتف السيدة ليزا أولدرنغ

 0041-22-9179038: فاآس
 loldring.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

آثار التكيف الهيكلي والديون الخارجية على 
التمتع الكامل  بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة 
الحقوق  االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ]2000/82قرار لجنة حقوق اإلنسان [

 0041-22-9179109: هاتف السيد بيير سوب
 0041-22-9179038: فاآس

 psob.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

 تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق اإلنسان
 ]1999/68قرار لجنة حقوق اإلنسان [

 0041-22-9179267: هاتف السيد سايمون ووآر
 0041-22-9179038: فاآس

 swalker.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
قرار لجنة حقوق  [لإلنسانية ةالمعايير األساسي

 ]2000/69اإلنسان 
 0041-22-9179406: هاتف رنغالسيدة ليزا أولد

 0041-22-9179038: فاآس
 loldring.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

العولمة وأثرها على التمتع الكامل بجميع حقوق 
 ]1999/59قرار لجنة حقوق اإلنسان [اإلنسان 

 0041-22-9179267: هاتف السيد سايمون ووآر
 0041-22-9179038: فاآس

 swalker.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
قرار [حقوق اإلنسان وأخالقيات البيولوجيا 

 ]1999/63لجنة حقوق اإلنسان 
 0041-22-9179244: هاتف السيدة عفاف عباس

 0041-22-9179038: فاآس
 aabbas.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

قرار لجنة حقوق [وق اإلنسان والفقر المدقع حق
 ]2000/12اإلنسان 

 0041-22-9179244: هاتف السيدة عفاف عباس
 0041-22-9179038: فاآس

 aabbas.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
قرار لجنة [حقوق اإلنسان والطب الشرعي 

 ]2000/32حقوق اإلنسان  
 0041-22-9179244: هاتف السيدة عفاف عباس

 0041-22-9179038: فاآس
 aabbas.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

قرار لجنة حقوق [حقوق اإلنسان واإلرهاب 
 ]2000/30اإلنسان 

 0041-22-9179179: هاتف السيد سلمان بال
 0041-22-9179038: فاآس

 sbal.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
حقوق اإلنسان والتدابير القسرية من جانب 

 ]2000/11حقوق اإلنسان قرار لجنة [واحد 
 0041-22-9179109: هاتف السيد بيير سوب

 0041-22-9179038: فاآس
 psob.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

حقوق اإلنسان الخاصة بالمصابين بعاهات 
 ]2000/51قرار لجنة حقوق اإلنسان [

 0041-22-9179330: هاتف السيدة ميريام تيبوربي
 0041-22-9179038: فاآس

 mtebourbi.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
قرار لجنة حقوق اإلنسان [ اإلفالت من العقاب 

2000/68 [ 
 0041-22-9179406: هاتف السيدة ليزا أولدرنغ

 0041-22-9179038: فاآس
 loldring.hchr@unog.ch :بريد إلكتروني

قرار لجنة حقوق اإلنسان [الشعوب األصلية 
2000/11[ 

 0041-22-9179272: هاتف السيد جوليان بيرغر
 0041-22-9179038: فاآس

 jburger.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 
 
 

موظف حقوق اإلنسان القائم  الوالية/اللقب
 بالخدمة

 

 االتصالمعلومات 

قرار لجنة حقوق اإلنسان [المشردون داخليا 
2000/53[ 

 0041-22-9179204: هاتف آوبوتا-السيدة فيونا بليث
 0041-22-9179038: فاآس

-fblyth: بريد إلكتروني
kubota.hchr@unog.ch 

قرارات  لجنة حقوق [تعزيز ودمج الديمقراطية 
 2000/50 و2000/47 و 2000/40اإلنسان 

 ]2000/62و 

 0041-22-9179123: هاتف السيدة دوتيما باغواندين
 0041-22-9179038: فاآس

: بريد إلكتروني
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dbhagwandin.hchr@unog.ch 
سألة إعمال جميع البلدان  للحقوق االقتصادية م

واالجتماعية والثقافية الواردة في اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنسان  والعهد الدولي الخاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
ودراسة المشاآل الخاصة التي تواجهها البلدان 
النامية  في جهودها الرامية إلى تحقيق هذه 

 ]2000/9قرار لجنة حقوق اإلنسان [قوق الح

 0041-22-9179359: هاتف جيل وو-السيد يونغ
 0041-22-9179038: فاآس

 jgwoo.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

حقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 
قرار لجنة [إثنية والى أقليات دينية  ولغوية 

 ]2000/52حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179300: هاتف آوبوتا-السيدة فيونا بليث
 0041-22-9179038: فاآس

 flyth-kubota.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
قرار لجنة حقوق اإلنسان [الحق في الغذاء 

2000/10[ 
 0041-22-9179300: اتفه دران-السيد آارلوس فيالن

 0041-22-9179038: فاآس
-cvillan: بريد إلكتروني

duran.hchr@unog.ch 
االسترداد والتعويض ورد االعتبار  حقوق 

لضحايا االنتهاآات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
قرار لجنة حقوق اإلنسان [والحريات األساسية 

2000/41[ 

 0041-22-9179179: هاتف السيد سلمان بال
 0041-22-9179038: فاآس

 sbal.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
حماية حقوق اإلنسان في سياق نقص المناعة 

 ومتالزمة نقص المناعة (HIV)بشري ال
قرار لجنة حقوق اإلنسان  ) [االيدز(المكتسب 

1999/49[ 

 0041-22-9179359: هاتف جيل وو-السيد يونغ
 0041-22-9179038: فاآس

 hchr@unog.ch.:بريد إلكتروني
قرار لجنة حقوق [حماية موظفي األمم المتحدة 

 ]2000/77اإلنسان 
 0041-22-9179100: هاتف السيد ستيوارت جروفز

 0041-22-9179023: فاآس
 sgroves.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

قرار لجنة حقوق اإلنسان [الحق في التنمية 
2000/5[ 

 0041-22-9179292: هاتف السيد آريغ موآيبر
 0041-22-9179038: فاآس

 cmokhiber.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
قرار [حقوق اإلنسان دور الحكم في تعزيز 

 ]2000/64لجنة حقوق اإلنسان 
 0041-22-9179292: هاتف السيد آريغ موآيبر

 0041-22-9179038: فاآس
 cmokhiber.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

 حقوق كاستخدام المرتزقة آوسيلة النتها
اإلنسان  وعرقلة حق الشعب في تقرير المصير 

 ]2000/3قرار لجنة حقوق اإلنسان [

 0041-22-9179289: هاتف السيد ميغويل دي ال الما
 0041-22-9179038: فاآس

 mdelalama.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
قرار لجنة حقوق [نحو ثقافة تقوم على السلم 

 ]2000/66اإلنسان  
 0041-22-9179123: هاتف السيدة دوتيما باغواندين

 0041-22-9179038: فاآس
: بريد إلكتروني

dbhagwandin.hchr@unog.ch 
قرارات  لجنة حقوق اإلنسان [التسامح 

 ]2000/50 و 2000/47 و 2000/40
 0041-22-9179179: هاتف يد سلمان بالالس

 0041-22-9179038: فاآس
 sbal.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني

قرار [عقد األمم المتحدة لتعليم حقوق اإلنسان 
 ]2000/71لجنة حقوق اإلنسان 

 0041-22-9179163: هاتف السيدة إلينا أبوليتي
 0041-22-9179006: فاآس

 eippoliti.hchr@unog.ch: بريد إلكتروني
 
 

 
 


